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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (ΝΠΔΔ). 

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

α) Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων («Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.», στο εξής: Σύστημα), στον 
Συστημικό Αριθμό 77344. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο 
τηλέφωνο και στις διευθύνσεις που σημειώνονται παραπάνω. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας: 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης: 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) :1511. 

 

Επωνυμία: Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 2 

Πόλη: Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός: 546 34 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS: EL 522 

Τηλέφωνο: 2313-322329   2313-322349 

Φαξ: 2313-322355 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: agdim-prom@3ype.gr 

Αρμόδια για πληροφορίες: Κ. Σλιάκα 

Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο  (URL): 

www.oagiosdimitrios.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του είδους ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 
(CPV: 15000000-8). 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ Α΄:«ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 17.609,88€ άνευ 

ΦΠΑ, ήτοι 19.899,16€ με ΦΠΑ για  την Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος» και 32.471,70€ 

άνευ ΦΠΑ, ήτοι 36.693,02€ με ΦΠΑ για το Νοσοκομείο Έδρας Γ. Γεννηματάς, συνολικής αξίας 

και για τα δύο νοσοκομεία 50.081,58 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 56.592,19€ με ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ Β΄:«ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 

4.670,20€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 5.277,33€ με ΦΠΑ για  την Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος» 

και 6.474,50€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 7.316,19€ με ΦΠΑ για το Νοσοκομείο Έδρας Γ. Γεννηματάς, 

συνολικής αξίας και για τα δύο νοσοκομεία 11.144,70€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 12.593,51€ με ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ Γ΄:«ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 

16.546,20€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 18.697,21€ με ΦΠΑ για  την Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος 

Δημήτριος» και 20.927,03€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 23.647,54€ με ΦΠΑ για το Νοσοκομείο Έδρας Γ. 

Γεννηματάς, συνολικής αξίας και για τα δύο νοσοκομεία 37.473,23€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 42.344,75€ 

με ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ Δ΄:«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 18.349,40€ άνευ 

ΦΠΑ, ήτοι 20.734,82€ με ΦΠΑ για  την Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος» και 32.883,08€ 

άνευ ΦΠΑ, ήτοι 37.210,68€ με ΦΠΑ για το Νοσοκομείο Έδρας Γ. Γεννηματάς, συνολικής αξίας 

και για τα δύο νοσοκομεία 51.232,48€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 57.945,50€ με ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ Ε΄:«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 3.524,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 

3.982,12€ με ΦΠΑ για  την Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος» και 2.310,00€ άνευ ΦΠΑ, 

ήτοι 2.610,30€ με ΦΠΑ για το Νοσοκομείο Έδρας Γ. Γεννηματάς, συνολικής αξίας και για τα δύο 

νοσοκομεία 5.834,00€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 6.592,42€ με ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄:«ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 26.910,86€ 

άνευ ΦΠΑ, ήτοι 30.409,27€ με ΦΠΑ για  την Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος» και 

25.240,90€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 28.522,22€ με ΦΠΑ για το Νοσοκομείο Έδρας Γ. Γεννηματάς, 

συνολικής αξίας και για τα δύο νοσοκομεία 52.151,76€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 58.931,49€ με ΦΠΑ. 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄: «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  
 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜ
ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΓ.ΔΗ
ΜΗΤΡΙ

ΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑΓ.ΓΕΝ
ΝΗΜΑΤΑ

Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
Γ.ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ 

1 
 
 
 
 
 
 

ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΚΙΛΟΥ(CPV15872400-5) 180 250 κιλά 46,78 64,98 

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ 
(CPV15612120-8) 140 300 κιλά 69,61 149,16 

3 ΑΡΑΚΑΣ Κ/Ψ ΜΕΓΑΛΟΣ 160 500 κιλά 148,44 463,87 





 

6 

 

 
 
 
 

ΔΙΑΦΟΡ
Α ΕΙΔΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦ
ΗΣ 

«ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠ
ΩΛΕΙΟΥ» 

(CPV15331100-8) 

4 
ΑΣΤΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
500 .ΓΡ (CPV15851100-9) 150 0 κιλά 127,13 0,00 

5 
ΑΥΓΑ (MEDIUM) 53-63 
ΓΡ.(CPV 15800000-6) 7500 18000 τεμάχια 864,45 2074,68 

6 

ΓΑΛΑ 
ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ 
ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
(CPV15511000-3) 500 1500 λίτρα  378,55 1135,65 

7 

ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΕΡΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 
(CPV15800000-6) 1 1 κιλά  9,04 9,04 

8 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA 
ΠΑΡΘΕΝΟ 
(CPV15411110-6) 900 1500 λίτρα  4.718,88 7864,80 

9 

ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 
ΚΑΛΑΜΩΝ(CPV15800000-
6) 26 73 κιλά  104,30 292,84 

10 
ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΚΙΛΟΥ(CPV 15831000-2) 350 700 κιλά  268,94 537,88 

11 

ΖΕΛΕ ΑΓΛΥΚΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 
(CPV15332240-8) 3 10 κιλά 27,12 90,40 

12 

ΖΕΛΕ ΣΚΟΝΗ (ΦΡΟΥΤΩΝ) 
ΦΑΚΕΛ. 80-100 ΓΡ. 
 (CPV15332240-8) 1500 400 τεμάχια  711,90 189,84 

13 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΚΙΛΟΥ(CPV15800000-6) 1 2 κιλά  5,19 10,37 

14 

ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 120 
ΓΡ.  - ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣ. 
(CPV15800000-6) 1100 2800 τεμάχια 546,92 1392,16 

15 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 
(CPV 15897200-4) 1000 1400 κιλά  824,90 1154,86 

16 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 
ΓΡ.(CPV 15851100-9) 450 750 κιλά 386,46 644,10 

17 
ΚΥΜΙΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΚΙΛΟΥ (CPV 15872100-2) 1 0 κιλά 7,79 0,00 

18 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ 
Κ/Ψ (CPV15331170-9) 50 200 κιλά 48,03 192,10 

19 
ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΦΙΑΛΗ  
380 ΓΡ.(CPV15321300-7) 700 1000 τεμάχια 134,47 192,10 

20 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 
ΓΡ.(CPV 15851100-9) 240 650 κιλά 206,11 558,22 

21 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΧΟΝΔΡΑ Νο 
3  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 
ΓΡ.(CPV 15851100-9) 150 300 κιλά 128,82 257,64 

22 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΨΙΛΑ Νο 6  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 
ΓΡ.(CPV 15851100-9) 180 750 κιλά 154,58 644,10 

23 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙΔΕΣ 50 0 κιλά 42,94 0,00 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
(CPV 15851100-9) 

24 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 10 
ΓΡ.(CPV 15431100-9) 17000 20000 τεμάχια 691,56 813,60 

25 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 250ΓΡ. 
(CPV 15431100-9) 92 60 κιλά 151,78 98,99 

26 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 20 ΓΡ.(CPV 
15332290-3) 17000 22000 τεμάχια 710,77 919,82 

27 

ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΚΟΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 
(CPV15872200-3) 2 0 κιλά 27,12 0,00 

28 

ΝΙΣΕΣΤΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
1/2 ΚΙΛΟΥ 
 (CPV15612210-6) 30 0 κιλά 46,78 0,00 

29 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 250 
ΓΡ.(CPV 15821200-1) 0 200 τεμάχια 0,00 47,46 

30 

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3 ΚΙΛΩΝ 
(CPV15331423-8) 0 500 τεμάχια 0,00 1412,50 

31 
ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 400 ΓΡ. 
(CPV 15871110-8) 1500 1000 τεμάχια 305,10 203,40 

32 

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ 
(CPV15331460-9) 0 20 τεμάχια 0,00 226,00 

33 

ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 
ΝΩΠΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΩΣ 5 ΚΙΛΩΝ  
(CPV15312000-8) 1800 5000 κιλά  1.444,14 4011,50 

34 

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ 
ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ 
(CPV 15872100-2) 10 10 κιλά 45,77 45,77 

35 

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΚΙΛΟΥ(CPV15872100-2) 10 10 κιλά  89,16 89,16 

36 

ΠΟΥΡΕΣ ΣΕ ΝΙΦΑΔΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ 
(CPV15312100-9) 150 800 κιλά  322,05 1717,60 

37 
ΡΕΒΥΘΙΑ                     
(CPV 15800000-6) 10 0 κιλά 22,60 0,00 

38 ΡΙΓΑΝΗ(CPV15872100-2) 10 5 κιλά 62,04 31,02 

39 

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 
(CPV15614000-5) 600 450 κιλά 508,50 381,38 

40 

ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ-ΜΠΕΛ 
(ΜΠΟΝΕΤ) ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ 
(CPV15614000-5) 700 1200 κιλά  514,15 881,40 

41 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 
ΓΡ.(CPV 15625000-5) 30 25 κιλά 40,00 33,34 

42 ΣΠΑΝΑΚΙ  Κ/Ψ 100 400 κιλά  96,05 384,20 
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(CPV 15331170-9) 

43 

ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 
(ΗΛΙΕΛΑΙΟ)(CPV 
15411100-3) 1100 1700 λίτρα  1.665,62 2574,14 

44 

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 
(CPV 15800000-6) 0 10 κιλά  0,00 33,90 

45 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ 
(CPV 15331425-2) 200 600 κιλά 266,68 800,04 

46 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
(CPV 15800000-6) 0 80 τεμάχια 0,00 257,64 

47 
ΤΣΑΪ  ΜΑΥΡΟ 
(CPV 15863200-7) 2 12 κιλά 12,34 74,04 

48 

ΤΥΡΟΠΙΤΑ Κ/Ψ ΑΤΟΜ. 
ΣΥΣΚ. 100-120 ΓΡ. 
(CPV 15812120-0) 0 1000 τεμάχια 0,00 678,00 

49 
ΦΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
500 ΓΡ. (CPV 15800000-6) 15 50 κιλά 31,53 105,09 

50 
ΦΑΣΟΛΑΚΙ Κ/Ψ ΠΛΑΤΥ 
(CPV15331170-9) 180 600 κιλά  166,79 555,96 

51 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
(CPV15800000-6) 10 50 κιλά 44,07 220,35 

52 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΞΕΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 
ΓΡ.(CPV 15800000-6) 15 50 κιλά 32,21 107,35 

53 

ΦΙΔΕΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 
ΓΡ.(CPV 15851100-9) 170 400 κιλά 288,15 678,00 

54 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΑΤΟΜ. 
ΣΥΣΚ. (X2 ΤΜΧ.) 16 
ΓΡ.(CPV 15821110-3) 26000 15000 συσκ. 2.056,60 1186,50 

55 
ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ 
(CPV 15800000-6) 30 30 κιλά  115,94 115,94 

56 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 
(CPV 15865000-9) 20 10 κιλά  180,35 90,17 

  
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  19.899,16 36.693,02 

   

105036,22 

  
  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €  ΜΕ ΦΠΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)  56.592,19 

    

180061,60 
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ΟΜΑΔΑ Β΄:«ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ» (CPV 15811100-7), (CPV 
15811000-6),(15812000-3), 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜ
ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΓ.ΔΗ
ΜΗΤΡΙ

ΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑΓ.ΓΕΝ
ΝΗΜΑΤΑ

Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
Γ.ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ 

57 

ΑΡΤΟΣ 
ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤ
Α 

ΑΡΤΟΥ- 
ΓΛΥΚΙΣΜ

ΑΤΑ 

ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70%  
(CPV 15811100-7)  5760 7500 κιλά 4.686,34 6102,00 

58 
ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 90%  
(CPV 15811100-7) 350 400 κιλά  316,40 361,60 

59 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤAKIA ΑΤΟΜ. 
ΣΥΣΚ. 100-120 ΓΡ. 
(15812000-3) 100 100 τεμάχια 113,00 113,00 

60 

ΚΕΙΚ ΦΟΡΜΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
(15812000-3) 0 70 τεμάχια 0,00 197,75 

61 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 
60 - 80 ΓΡ. 
(CPV 15811000-6) 0 500 τεμάχια 0,00 141,25 

62 

ΛΑΓΑΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 
ΓΡ. 
(CPV 15811000-6) 20 30 τεμάχια 25,99 38,99 

63 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 
(15812000-3) 10 10 κιλά 45,20 45,20 

64 

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΤΟΜ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 120-130 
ΓΡ. (15812000-3) 0 200 τεμάχια 0,00 226,00 

65 

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΑΤΟΜ. 
ΣΥΣΚ. 100-120 ΓΡ. 
(15812000-3) 100 100 τεμάχια 90,40 90,40 

   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  5.277,33 7.316,19 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €  ΜΕ ΦΠΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 12.593,51 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ΄:«ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 15300000-1) 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜ
ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΓ.ΔΗ
ΜΗΤΡΙ

ΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑΓ.ΓΕΝ
ΝΗΜΑΤΑ

Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
Γ.ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ 

66  
 
 
 
 
 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ 3100 6000 τεμάχια 1.008,86 1952,64 

67 ΑΝΙΘΟΣ 370 100 τεμάχια 107,33 29,01 

68 ΑΧΛΑΔΙΑ 400 400 κιλά 510,53 510,53 

69 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 160 0 κιλά 197,11 0,00 
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70  
 
 
 

 
ΦΡΟΥΤΑ, 
ΛΑΧΑΝΙΚ

Α ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ  
ΠΡΟΪΟΝΤ

Α 

ΚΑΡΟΤΑ 2000 3200 κιλά  1.582,00 2531,20 

71 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 200 0 κιλά 45,20 0,00 

72 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 1100 700 κιλά  1.017,15 647,28 

73 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 1800 1000 κιλά  1.236,06 686,70 

74 ΚΡΕΜMΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 200 30 τεμάχια 62,15 9,32 

75 ΛΑΧΑΝΑ 1300 950 κιλά 434,82 317,76 

76 ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 0 200 κιλά  0,00 180,80 

77 ΜΑΪΔΑΝΟΣ 802 600 τεμάχια 233,82 174,92 

78 
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ - 
ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ 500 600 κιλά  282,50 339,00 

79 
ΜΑΡΟΥΛΙ (ή ΣΑΛΑΤΑ 
ΠΡΑΣΙΝΗ) 400 500 κιλά  316,40 395,50 

80 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 450 150 κιλά  396,17 132,06 

81 
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΕΝ ΚΑΙ 
ΞΥΝΟΜΗΛΑ ΦΟΥΤΖΙ 2900 7500 κιλά  3.012,55 7791,07 

82 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 110 700 κιλά  114,36 727,72 

83 
ΜΠΡΟΚΟΛΑ - 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ 300 200 κιλά 271,20 180,80 

84 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΝΩΠΑ 200 0 κιλά 140,12 0,00 

85 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 
ΝΩΠΕΣ 2300 600 κιλά  1.296,12 338,12 

86 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 420 400 κιλά 388,32 369,83 

87 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΥΛΕΣ 
(ΤΗΓΑΝΙ) 100 70 κιλά  92,54 64,77 

88 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 1899 2500 κιλά  1.253,40 1650,08 

89 ΠΡΑΣΣΑ 100 250 κιλά 90,40 226,00 

90 ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  1965 971 κιλά  1.643,13 811,95 

91 ΣΕΛΙΝΟ 120 80 κιλά 162,72 108,48 

92 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ 50 20 κιλά 121,02 48,41 

93 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ 149 300 κιλά 185,21 372,90 

94 ΤΟΜΑΤΕΣ Α'  2700 3300 κιλά  2.496,02 3050,69 

  
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ   18.697,21 23.647,54 

  
  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €  ΜΕ ΦΠΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 42.344,75 
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ΟΜΑΔΑ Δ΄:«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» 

 

 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜ
ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΑΓ.ΓΕΝΝΗ

ΜΑΤΑΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
Γ.ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ 

95 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΓΑΛΑΚΤ
ΟΚΟΜΙΚ
Α ΕΙΔΗ 

ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 2 
ΚΙΛΩΝ (CPV 15542200-1) 700 1600 κιλά 1.835,12 4194,56 

96 

ΓΑΛΑ ΚΑΚΑΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 250 
ΓΡ.(CPV 15511000-3) 0 600 τεμάχια 0,00 595,20 

97 

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ 3.5% ΑΓΕΛ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 10 Λ. 
(CPV 15511000-3) 6000 12000 λίτρα  4.822,61 9645,23 

98 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 0% ΑΓΕΛΑΔΟΣ 
(CPV 15551300-8) 650 3500 τεμάχια 205,66 1107,40 

99 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% ΑΓΕΛΑΔΟΣ 
(CPV 15551300-8) 17000 21666 τεμάχια 5.378,80 6855,12 

100 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3.85% 
ΑΓΕΛΑΔΟΣ 
(CPV 15551300-8) 7700 16000 τεμάχια 2.436,28 5062,40 

101 

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ  
(ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ) 
(CPV 15544000-3) 200 0 κιλά 1.243,00 0,00 

102 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 
(CPV 15544000-3) 40 100 κιλά  248,15 620,37 

103 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 
(CPV 15542300-2) 800 1600 κιλά 4.565,20 9130,40 

  
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  20.734,82 37.210,68 

  
  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €  ΜΕ ΦΠΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)  57.945,50 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε΄:«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ » (CPV15221000-3) 
 

 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜ
ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΑΓ.ΓΕΝΝΗ

ΜΑΤΑΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
Γ.ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ 

104 
ΚΑΤΕΨΥ
ΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ 

ΓΑΛΕΟΣ  Κ/Ψ ΦΙΛΕΤΟ 
(CPV 15221000-3) 700 700 κιλά  2.088,24 2088,24 

105 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ 100 0 κιλά  565,00 0,00 
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ΕΛΑΦΡ.ΑΛΑΤ.ΜΕ ΔΕΡΜΑ 
Κ/Ψ  (CPV 15221000-3) 

106 
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Κ/Ψ  
(CPV 15221000-3) 150 0 κιλά 1.067,85 0,00 

107 

ΣΟΥΠΙΕΣ Κ/Ψ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 
(CPV 15221000-3) 30 60 κιλά  261,03 522,06 

  
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  3.982,12 2.610,30 

  
  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €  ΜΕ ΦΠΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)  6.592,42 

 
 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄:«ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ» 

 

 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜ
ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΑΓ.ΓΕΝΝΗ

ΜΑΤΑΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
Γ.ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ 

108 

 
 
 
 

ΚΡΕΑΣ 
ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤ
Α 

ΚΡΕΑΤΟ
Σ 

ΕΡΙΦΙΑ (CPV 15117000-1) 30 40 κιλά 282,39 376,52 

109 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙΑ 
ΝΩΠΑ (CPV 15112130-6) 3500 4700 κιλά 7.751,80 10409,56 

110 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ 
ΦΙΛΕΤΟ (CPV 15112130-
6) 100 100 κιλά 890,44 890,44 

111 

ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΟΠΙΣΘΙΟ 
ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΕΥ 
ΟΣΤΩΝ (CPV 15111200-1) 2888 2160 κιλά  17.851,02 13351,18 

112 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 
(CPV 15131130-5) 40 150 κιλά  94,47 354,26 

113 
ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 
ΝΩΠΕΣ (CPV 15113000-3) 450 350 κιλά  1.795,01 1396,12 

114 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ 
(CPV 15113000-3) 450 450 κιλά 1.744,16 1744,16 

  
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  30.409,27 28.522,22 

  
  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €  ΜΕ ΦΠΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)  58.931,49 

 
 
 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό 
δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης στον καθένα ως ακολούθως : 
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1.για τα είδη της Α' ομάδας, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 
αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα 
κάθε είδους και για τα δύο νοσοκομεία. 
 

2. για τα είδη της Β' ομάδας, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 
αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα 
κάθε είδους και για τα δύο νοσοκομεία. 
 

3.για τα είδη της Γ' ομάδας, η ανάθεση θα γίνει σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της 
ομάδας με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην επικρατέστερη μέση 
τιμή σταθμική χονδρική όπως αυτή αναφέρεται στο καθημερινό δελτίο χονδρικής πώλησης της 
κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης την ημέρα παράδοσής του, με την προϋπόθεση ότι τα 
προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη 
συνολική ποσότητα κάθε είδους και για τα δύο νοσοκομεία. 
 
4.για τα είδη της Δ' ομάδας, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 
αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα 
κάθε είδους και για τα δύο νοσοκομεία. 
 
5.για τα είδη της Ε' ομάδας, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 
αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα 
κάθε είδους και για τα δύο νοσοκομεία. 
 
6.για τα είδη της ΣΤ' ομάδας, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 
αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα 
κάθε είδους και για τα δύο νοσοκομεία. 
 
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΘΑ 
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο 
από τα ζητούμενα είδη, σύμφωνα με τα κριτήρια κατακύρωσης. 
 
Είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμήματος - ομάδας στον ίδιο προσφέροντα. 

Υποχρεωτικά η προσφορά θα καλύπτει τη συνολική ποσότητα κάθε είδους. 
 
Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά. 
 
Αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙI της παρούσας. 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:207.917,75€, αξία ΦΠΑ 24% και 

13% : 27.082,25€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 

μονομερές δικαίωμα για παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως τρεις (3) επιπλέον μήνες 

για την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή για τα είδη της Α' ομάδας, Β΄ 

ομάδας, Δ΄ ομάδας, Ε΄ ομάδας, ΣΤ΄ ομάδας και για τα είδη της Γ' ομάδας το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στην επικρατέστερη μέση τιμή σταθμική χονδρική όπως 

αυτή αναφέρεται στο καθημερινό δελτίο χονδρικής πώλησης της κεντρικής αγοράς 

Θεσσαλονίκης την ημέρα παράδοσής του) 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Των διατάξεων, όπως αυτές ισχύουν: 
 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 
2. του άρθρου 235 του Ν.4610/2019 «Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ν.4013/2011. 

 
 

3. του άρθρου 56 του Ν.4609/2019 «Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ν.4412/2016. 
 
4. του άρθρου 33 του Ν.4608/2019«Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ν.4412/2016. 

 
5. του άρθρου 43 του Ν.4605/ΦΕΚ Α/52/1.4.2019«Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του 

Ν.4412/2016- Προσθήκη νέων άρθρων». 
 
6. του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17) 

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 
λοιπές διατάξεις» αρ. 21-35». 

 

7. της με αρ.57654(Β΄1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

8. της ΥΑ 56902/215/2.6.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»(ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017). 

 

9. του Ν. 4497/2017«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
 

10. του ΠΔ 39/2017 - Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017). 

 
11. του π. δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
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12. του Ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών 
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 227/06.12.2016).  
 

13. του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

 
14. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

15. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

16. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

17. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

18. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

19. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

20. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

21. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

22. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

23. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

24. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

2. Των Αποφάσεων (Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα Διακήρυξη): 

2.1.Το αριθ.πρωτ. 3837/14-07-2016  2.Γ. Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών Τροφίμων της 
ΕΠΥ. 
 
2.2.Την αριθ. πρωτ. 4080/29-07-2016  2.Β. Απόφαση έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών 
Τροφίμων της ΕΠΥ. 
 
2.3. Την αριθ.πρωτ. 4748/20-09-2016  2.Α.  Απόφαση έγκρισης ως ενιαίων Τεχνικών 
Προδιαγραφών Τροφίμων της ΕΠΥ. 

2.4. Η αριθ.315/5629/23-04-2019 απόφαση της Διοικήτριας περί ορισμού επιτροπής σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών. 
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2.5. Το από 06-05-2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης των  τεχνικών 
προδιαγραφών  για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», σε 
εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2019. 

2.6.H αριθμ. 8η/θέμα 49ο /07-05-2019(ΑΔΑ:6ΚΒ44690Β1-ΕΑΚ) απόφαση του Δ.Σ. του 
νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και επικύρωσης του πρακτικού της αρμόδιας 
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

2.7. Το από 07-06-2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης των τροποποιημένων  
τεχνικών προδιαγραφών  λόγω νομοθετικής αλλαγής στον συντελεστή ΦΠΑ, για την προμήθεια 
του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2019. 

2.8.H αριθμ.10η/θέμα 38ο /13-06-2019(ΑΔΑ:ΨΟΣΚ4690Β1-Ι74) απόφαση του Δ.Σ. του 
νοσοκομείου περί επικύρωσης του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης των 
τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών λόγω νομοθετικής αλλαγής στον συντελεστή ΦΠΑ. 

2.9. Η αριθμ.πρωτ.673η/7288/06-05-2019(ΑΔΑ:ΨΜΖ946904Κ-ΖΣΞ) ανάληψη υποχρέωσης 

δέσμευσης από τo Νοσοκομείο έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και η αριθμ.616η/6011/06-05-

2019(ΑΔΑ:9ΟΖΟ4690Β1-4ΤΙ) ανάληψη δέσμευσης από την Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝ

ΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗ

Σ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov
.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(77344) 

Παρασκευή 
26.07.2019 

Παρασκευή 
26.07.2019 

Τετάρτη 
21.08.2019 
14:30:00 

Τετάρτη 
28.08.2019 
10:00:00 

1.6 Δημοσιότητα 

 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 
 Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού βρίσκεται καταχωρημένη: 

Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

 
 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης βρίσκεται καταχωρημένο: 

1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2. Στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος, http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε τον 
Συστημικό Αριθμό 77344. 

3. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στις διευθύνσεις: http://www.oagiosdimitrios.gr. και 
http://www.gennimatas-thess.gr 

 

 Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης: 

1. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr(Πρόγραμμα«ΔΙΑΥΓΕΙΑ») 

2. Θα αποσταλεί για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στις εφημερίδες: 

Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 

Β)  ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει το Νοσοκομείο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι Οικονομικοί Φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά, καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Γενικές πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης της σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη, με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. 

2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], 

3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

4. Το σχέδιο της Σύμβασης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της  Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα Οικονομικούς Φορείς, δηλαδή από εκείνους 
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός 
πρόσβασης), ενώ το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων πρέπει απαραιτήτως να 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με 
άλλον τρόπο είτε συνοδεύονται από ηλεκτρονικό αρχείο που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
Οικονομικό Φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4  Γλώσσα 

 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5ης Οκτωβρίου 1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 
(ΦΕΚ Α΄188/24.11.1984).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς Οικονομικούς Φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την 
έννοια του άρθρου 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) και του άρθρου 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Αντίστοιχα, η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση επιτρέπεται, με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε 
από το νόμιμο έγγραφο επικυρωμένο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile”, σύμφωνα με την συνθήκη της 
Χάγης, της 5ης Οκτωβρίου 1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.ΠΔ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (πχ αγγλική), χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, 
θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέλη που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139/27.6.1997), τα οποία 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον Οικονομικό Φορέα υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση. 

                                                           
1
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο 
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη 
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των Οικονομικών Φορέων, από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση Ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της Ένωσης αυτής), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών θα βρείτε στο Παράρτημα V. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) Κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και σε 

δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 
 

2.2.2.1.Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα 

με το Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016,κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% επί της 
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 
Συγκεκριμένα για την: 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄:«ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», ΟΜΑΔΑ Β΄:«ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΡΤΟΥ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ», ΟΜΑΔΑ Δ΄:«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ», ΟΜΑΔΑ 

Ε΄:«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ », ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄:«ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ» στην 

περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερόμενων 

ειδών. 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜ
ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΟ € 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Γ.ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ
€«ΑΓ.ΔΗ
ΜΗΤΡΙΟΣ

-
Γ.ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ» 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ 
2% 

1 

 
ΔΙΑΦΟΡ
Α ΕΙΔΗ 
ΔΙΑΤΡΟ

ΦΗΣ 
«ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠ
ΩΛΕΙΟΥ» 

ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 41,40 57,50 98,90 1,98 

2 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ 
61,60 132,00 193,60 3,87 

3 ΑΡΑΚΑΣ Κ/Ψ ΜΕΓΑΛΟΣ 131,36 410,50 541,86 10,84 

4 ΑΣΤΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 .ΓΡ 112,50 0,00 112,50 2,25 

5 ΑΥΓΑ (MEDIUM) 53-63 ΓΡ. 765,00 1.836,00 2601,00 52,02 

6 
ΓΑΛΑ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ 

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
335,00 1.005,00 1340,00 26,80 

7 
ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
8,00 8,00 16,00 0,32 

8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 4.176,00 6.960,00 11.136,00 222,72 

9 ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 92,30 259,15 351,45 7,03 

10 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 238,00 476,00 714,00 14,28 

11 
ΖΕΛΕ ΑΓΛΥΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
24,00 80,00 104,00 2,08 

12 
ΖΕΛΕ ΣΚΟΝΗ (ΦΡΟΥΤΩΝ) 

ΦΑΚΕΛ. 80-100 ΓΡ. 
630,00 168,00 798,00 15,96 

13 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
4,59 9,18 13,77 0,28 

14 
ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 120 ΓΡ.  - 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣ. 
484,00 1.232,00 1716,00 34,32 

15 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
730,00 1.022,00 1752,00 35,04 

16 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
342,00 570,00 912,00 18,24 

17 ΚΥΜΙΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 6,89 0,00 6,89 0,14 

18 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ Κ/Ψ 42,50 170,00 212,50 4,25 

19 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΦΙΑΛΗ  380 ΓΡ. 119,00 170,00 289,00 5,78 
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20 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 

182,40 494,00 676,40 13,53 

21 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΧΟΝΔΡΑ Νο 3  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
114,00 228,00 342,00 6,84 

22 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΨΙΛΑ Νο 6  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 

136,80 570,00 706,80 14,14 

23 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙΔΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
38,00 0,00 38,00 0,76 

24 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 10 ΓΡ. 612,00 720,00 1332,00 26,64 

25 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

250ΓΡ. 
134,32 87,60 221,92 4,44 

26 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 20 ΓΡ. 
629,00 814,00 1443,00 28,86 

27 
ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
24,00 0,00 24,00 0,48 

28 
ΝΙΣΕΣΤΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1/2 

ΚΙΛΟΥ 
41,40 0,00 41,40 0,83 

29 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 250 ΓΡ. 
0,00 42,00 42,00 0,84 

30 
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3 ΚΙΛΩΝ 

0,00 1.250,00 1250,00 25,00 

31 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 400 ΓΡ. 270,00 180,00 450,00 9,00 

32 
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ 

0,00 200,00 200,00 4,00 

33 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 

ΝΩΠΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 5 
ΚΙΛΩΝ 

1.278,00 3.550,00 4828,00 96,56 

34 
ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ ΣΚΟΝΗ 

ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ 
40,50 40,50 81,00 1,62 

35 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 

78,90 78,90 157,80 3,16 

36 
ΠΟΥΡΕΣ ΣΕ ΝΙΦΑΔΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ 
285,00 1.520,00 1805,00 36,10 

37 ΡΕΒΥΘΙΑ 20,00 0,00 20,00 0,40 

38 ΡΙΓΑΝΗ 54,90 27,45 82,35 1,65 

39 
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
450,00 337,50 787,50 15,75 

40 
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ-ΜΠΕΛ (ΜΠΟΝΕΤ) 

ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ 
455,00 780,00 1235,00 24,70 

41 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
35,40 29,50 64,90 1,30 

42 ΣΠΑΝΑΚΙ  Κ/Ψ 85,00 340,00 425,00 8,50 

43 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ (ΗΛΙΕΛΑΙΟ) 1.474,00 2.278,00 3752,00 75,04 

44 
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
0,00 30,00 30,00 0,60 

45 
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

1 ΚΙΛΟΥ 
236,00 708,00 944,00 18,88 

46 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 

ΓΡ. 
0,00 228,00 228,00 4,56 

47 ΤΣΑΪ  ΜΑΥΡΟ 10,92 65,52 76,44 1,53 

48 
ΤΥΡΟΠΙΤΑ Κ/Ψ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 

100-120 ΓΡ. 
0,00 600,00 600,00 12,00 
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49 ΦΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ 27,90 93,00 120,90 2,42 

50 ΦΑΣΟΛΑΚΙ Κ/Ψ ΠΛΑΤΥ 147,60 492,00 639,60 12,79 

51 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
39,00 195,00 234,00 4,68 

52 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΞΕΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 

28,50 95,00 123,50 2,47 

53 
ΦΙΔΕΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
255,00 600,00 855,00 17,10 

54 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 

(X2 ΤΜΧ.) 16 ΓΡ. 
1.820,00 1.050,00 2870,00 57,40 

55 ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ 102,60 102,60 205,20 4,10 

56 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
159,60 79,80 239,40 4,79 

57 

ΑΡΤΟΣ 
ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤ
Α 

ΑΡΤΟΥ- 
ΓΛΥΚΙΣΜ

ΑΤΑ 

ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70%  4.147,20 5.400,00 9547,20 190,94 

58 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 90%  280,00 320,00 600,00 12,00 

59 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤAKIA ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 
100-120 ΓΡ. 

100,00 
100,00 200,00 4,00 

60 
ΚΕΙΚ ΦΟΡΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 
ΓΡ. 

0,00 
175,00 175,00 3,50 

61 
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 60 - 80 
ΓΡ. 

0,00 
125,00 125,00 2,50 

62 ΛΑΓΑΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΓΡ. 23,00 34,50 57,50 1,15 

63 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 40,00 40,00 80,00 1,60 

64 
ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΤΟΜ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 120-130 ΓΡ. 

0,00 
200,00 200,00 4,00 

65 
ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 100-
120 ΓΡ. 

80,00 
80,00 160,00 3,20 

95 

ΓΑΛΑΚΤ
ΟΚΟΜΙΚ
Α ΕΙΔΗ 

ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΩΣ 2 ΚΙΛΩΝ 

1.624,00 3.712,00 5336,00 106,72 

96 
ΓΑΛΑ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 250 

ΓΡ. 
0,00 480,00 480,00 9,60 

97 
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ 3.5% ΑΓΕΛ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 10 Λ. 
4.267,80 8.535,60 12803,40 256,07 

98 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 0% ΑΓΕΛΑΔΟΣ 182,00 980,00 1162,00 23,24 

99 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% ΑΓΕΛΑΔΟΣ 4.760,00 6.066,48 10.826,48 216,53 

100 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3.85% ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2.156,00 4.480,00 6.636,00 132,72 

101 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ  (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ) 1.100,00 0,00 1.100,00 22,00 

102 ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 219,60 549,00 768,60 15,37 

103 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 4.040,00 8.080,00 12120,00 242,40 

104 

ΚΑΤΕΨΥ
ΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ 

ΓΑΛΕΟΣ  Κ/Ψ ΦΙΛΕΤΟ 1.848,00 1.848,00 3696,00 73,92 

105 
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ 

ΕΛΑΦΡ.ΑΛΑΤ.ΜΕ ΔΕΡΜΑ Κ/Ψ 
500,00 0,00 500,00 10,00 

106 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Κ/Ψ 945,00 0,00 945,00 18,90 

107 ΣΟΥΠΙΕΣ Κ/Ψ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 231,00 462,00 693,00 13,86 

108 ΚΡΕΑΣ ΕΡΙΦΙΑ 249,90 333,20 583,10 11,66 
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109 ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤ

Α 
ΚΡΕΑΤΟ

Σ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙΑ ΝΩΠΑ 6.860,00 9.212,00 16072,00 321,44 

110 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 788,00 788,00 1576,00 31,52 

111 
ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΕΑΡΟΥ 

ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 
15.797,36 11.815,20 27.612,56 552,25 

112 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 83,60 313,50 397,10 7,94 

113 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ 1.588,50 1.235,50 2824,00 56,48 

114 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ 1.543,50 1.543,50 3087,00 61,74 

 
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 

ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ  3.408,89€         

 

 

 

Για την ΟΜΑΔΑ Γ΄:«ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των (επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά 

λεπτών) 749,47€. 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήματα-Ομάδα της σύμβασης, 

το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των 

προσφερομένων τμημάτων. 

 

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν 
στην Ένωση.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και αντίστοιχα της εγγύησης συμμετοχής. 

 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:  

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 
ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή 
ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά 
έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.».  
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
Σύμβασης. 

2.2.3   Λόγοι αποκλεισμού 
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ( εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42). 

β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Οικονομικού Φορέα. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48/3.3.2000). 

δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 
166/5.8.2008). 

στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
τον Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.   

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.3.3. Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς για τους λόγους 
των ανωτέρω άρθρων, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος και ειδικά 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
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α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

β) τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν Οικονομικό 
Φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω Φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Οικονομικός 
Φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

δ) κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 η 
οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 

ε) κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του Οικονομικού 
Φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

στ) έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο ,προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
Αναθέτοντα Φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 
σχετικού γεγονότος. 
 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της  
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεωνή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις 
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2.2.3.6.Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια Επιλογής 
 
2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας. Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση Οικονομικών Φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση αλλά έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού. 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής τους επάρκειας. 
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν κατάλογο των παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν για προμήθειες του ίδιου τύπου, κατά τη διάρκεια των ετών 2016, 2017 και 
2018 σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα (Δημοσίου και Ιδιωτικά). 
 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ 
κ.λπ.), να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 
4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς. 

Αναλυτικότερα: 

1. Θεωρημένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων 
(ΕΝ ISO 22000:2005/ BRC/ IFS), από τον Φορέα Πιστοποίησης, της επιχείρησης του 
οικονομικού φορέα και των προμηθευτών του. 

2. Διαπίστευση του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης στο πρότυπο και στο πεδίο εφαρμογής, 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) 

3. Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), της επιχείρησης του 
οικονομικού φορέα  και των προμηθευτών τους οποίους αντιπροσωπεύει και τα προϊόντων των 
οποίων διακινεί.  
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4. Περιγραφή του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου, 
σύμφωνα με την μελέτη HACCP, της επιχείρησης του οικονομικού φορέα  καθώς και των 
μέτρων που λαμβάνει για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. 

Γίνονται δεκτά όχι μόνο τα αναφερόμενα στην διακήρυξη, αλλά και άλλα πιστοποιητικά 
ισοδύναμα ή νεότερης έκδοσης αυτών. 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6) να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
οφείλουν να αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Οι Οικονομικοί Φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, προκειμένου να 
αποδείξουν προκαταρκτικά ότι: α) δεν εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3, 
και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 79παρ. 4του Ν. 4412/2016Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IIΙ , το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, άρθρο 43 ν.4605/2019. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των Οικονομικών Φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105,παράγρ. 3,περ. γ΄ του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων Οικονομικός Φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες τρίτων για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο Φορέας/οι Φορείς στην ικανότητα του 
οποίου/των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων υποχρεούται/υποχρεούνται σε υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 
της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρα 2.2.4-
2.2.8). 
 
Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1., 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι Οικονομικοί Φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
Εθνικό Μητρώο Συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι Οικονομικοί Φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα 
Αρχή που έχει αναθέσει τη Σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, οι προσφέροντες 
Οικονομικοί Φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1., απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 
του, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω Οικονομικού Φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
ως άνω παράγραφο. 

β) για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2.2.3.2.πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.2.3.2,πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1. και 2.2.3.2. και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4., το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, που έχει συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν την υποβολή της, ή, στα κράτη - μέλη ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
Οικονομικός Φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά του παρόντος άρθρου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1. και 2.2.3.2. και στην περίπτωση β΄ της περίπτωσης 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-certis) του 
άρθρου 81. 

Από 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης 
απάντησης σχετικά με την χορήγηση του Πιστοποιητικού. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για 
την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την 
ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.    

δ) για την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν την υποβολή του, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 

ή χώρας.  

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4.υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
Οικονομικού Φορέα, που έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.6.υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος Οικονομικού Φορέα, που 
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών, ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του η Υπουργική Απόφαση που 
αναφέρεταιστο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Β.2.Για την απόδειξη της ικανοποίησης της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το 
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα Οικονομικοί Φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3.Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5  οι οικονομικοί φορείς  δεν προσκομίζουν αποδεικτικά μέσα . 

Β.4.Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 
 
α) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προμηθειών του 
συγκεκριμένου είδους για τα έτη 2016, 2017, 2018 με μνεία για κάθε παράδοση του παραλήπτη, 
είτε εμπίπτει στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα. 
β) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συμβάσεων αντίστοιχων 
προμηθειών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
 
Β.5.Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με πρότυπα – συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
 
1. Θεωρημένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων 
(ΕΝ ISO 22000:2005/ BRC/ IFS), από τον Φορέα Πιστοποίησης, της επιχείρησης του 
οικονομικού φορέα και των προμηθευτών του. 

2. Διαπίστευση του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης στο πρότυπο και στο πεδίο εφαρμογής, 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) 

3. Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), της επιχείρησης του 
οικονομικού φορέα  και των προμηθευτών τους οποίους αντιπροσωπεύει και τα προϊόντων των 
οποίων διακινεί.  

4. Περιγραφή του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου, 
σύμφωνα με την μελέτη HACCP, της επιχείρησης του οικονομικού φορέα  καθώς και των 
μέτρων που λαμβάνει για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. 

Γίνονται δεκτά όχι μόνο τα αναφερόμενα στην διακήρυξη, αλλά και άλλα πιστοποιητικά 
ισοδύναμα ή νεότερης έκδοσης αυτών. 

 
B.7.Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω Οικονομικών Φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
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καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

 
Β.8.Οι ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 
 
Τα έγγραφα της παραγράφου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις τουν.4250/2014(Α΄94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στη οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους. 
 

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για τα είδη της Α' ομάδας, Β΄ ομάδας, Δ΄ ομάδας, Ε΄ 

ομάδας, ΣΤ΄ ομάδας και για τα είδη της Γ' ομάδας το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) στην επικρατέστερη μέση τιμή σταθμική χονδρική όπως αυτή αναφέρεται στο 

καθημερινό δελτίο χονδρικής πώλησης της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης την ημέρα 

παράδοσής του) 

 

2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της απαιτούμενης (προκηρυχθείσας) ποσότητας ανά Τμήμα-Ομάδα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η Ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την Ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να 
προσδιορίζεται αφ’ ενός η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και να ορίζεται αφ’ ετέρου 
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2  Χρόνος και τρόπος  υποβολής προσφορών 
 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37, καθώς και στην 
Υπουργική Απόφαση 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες  και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο Σύστημα ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.  
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά 
με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι,  στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
ν.4250/2014(Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Υπουργικής 
Απόφασης 56902//215/2017. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
Συστήματος, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του Διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα Διακήρυξη 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του Οικονομικού Φορέα. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας Οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος. Στη συνέχεια το 
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Σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο 
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - Οικονομικός Φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον Οικονομικό Φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, ο Οικονομικός Φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά, στην Αναθέτουσα Αρχή, σε 
έντυπη μορφή και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής του 
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τον Ν. 
4250/2014.Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά: η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και 
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και όσα έγγραφα φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου79του Ν. 4412/2016. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). 
Τα  αποδεικτικά  μέσα  για  την  παρούσα  παράγραφο  συμπλήρωσης  του  (ΤΕΥΔ) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.της παρούσας Διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της 
Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.4 – 
έως 2.2.6 αυτής,  θα κατατεθούν από τον προσωρινό Ανάδοχο στον φάκελο «δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου», 
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β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες 
φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή 
κ.λπ. ή ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους) στην οποία και αναγράφεται/δηλώνεται ότι: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη 
γνώση, 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

•  Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού, 

•   Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

2.4.3.2Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να καταγράφει το είδος για το οποίο 

συμμετέχει και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Ειδικοί Όροι-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος IΙ 

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Προς τούτο, συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος 

είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

α) Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

β) Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου 

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά 

ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής 

και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης. 

γ) Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και 

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση 

του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της 

ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

δ) Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 

κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 
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τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.) 

Υπόδειγμα πίνακα συμμόρφωσης 

  

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1    

2    

 

 

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δηλώσεις: 

1.Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

2. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία 

θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

3. Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 

οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι 

τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

5. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε 

με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, η προσφορά 

απορρίπτεται. 

6. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή  της 

επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 

κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 

αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 

οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, 

μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του 

αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

7. Αντίγραφο της σύμβασης της επιχείρησης με αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης 

εντόμων και τρωκτικών, (με ημερομηνία έκδοσης της σύμβασης, προγενέστερης της 

ημερομηνίας προκήρυξης του διαγωνισμού), πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και 

εντόμων, κατάσταση των χρησιμοποιουμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων καθώς και 

κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης, όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι 

σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί και έντυπα 
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αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης του προγράμματος από πρόσφατη εφαρμογή 

προγράμματος μυοκτονίας. 

 

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που αναγράφεται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές όπως π.χ. άδεια λειτουργίας κ.ά του ΠαραρτήματοςIΙ της παρούσας 

Διακήρυξης.  

 

Η Επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις επί των τεχνικών προσφορών και οι 

Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να ανταποκριθούν εντός 7 (επτά) ημερών από την επομένη του 

σχετικού μηνύματος που θα λάβουν μέσω του Συστήματος. 

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της Σύμβασης 

που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνουν. 

>Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. και προσκομίζονται (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, εκτός 

των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

>Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται. 

>Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

>Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης, τους παρακάτω όρους και τους πίνακες οικονομικής προσφοράς στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας Διακήρυξης και το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο στην 

πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένους τους ανωτέρω πίνακες, στους 

οποίους θα φαίνονται οι απαιτούμενες ποσότητες  που δηλώνονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματος να 
υποβάλλουν το ανωτέρω έντυπο οικονομικής προσφοράς ξεχωριστά για κάθε τμήμα. 

Η τιμή της προσφοράς δίνεται σε ΕΥΡΩ . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια των ειδών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
Σύστημα.  
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
102 του Ν. 4412/2016. 

γ) Η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

δ) Δεν εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης όπως περιγράφεται ανωτέρω ή θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης. 

 

Είδη με ποσοστό έκπτωσης 

Για λόγους σύγκρισης προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος το οποίο δεν έχει δυνατότητα να δοθεί προσφορά με 
το ποσοστό έκπτωσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 
τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό), η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 
έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη, για 
το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Παράδειγμα: 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής ( όπως ακριβώς ζητείται 
από την διακήρυξη) 5,45% για το υπό προμήθεια είδος. Στην ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 
προσφοράς13.378,82 €, αφού 14.150 - (14.150 Χ0,0545=771,175)= 13.378,82 € 

Καθώς η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά στο ηλεκτρονικό 
σύστημα, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με 
το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 
Παραρτήματος  IV που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται να 
αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή 
πώλησης. 

Για τα είδη της ίδιας ομάδας το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται πρέπει να είναι το ίδιο. 

 

Είδη με χαμηλότερη τιμή: 

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή ανά είδος που προσφέρουν. 

Παράδειγμα: 

Ο συμμετέχων θα προσφέρει συγκεκριμένες τιμές μονάδος ( προ ΦΠΑ) για κάθε είδος ( 
όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη). 

Λόγω του ότι η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι 
τιμές μονάδος, έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το σύστημα καθώς και 
έντυπο οικονομικής προσφοράς του στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της 
προσφερόμενης έκπτωσης για τα είδη της κατηγορίας Γ ή την τιμή μονάδος για κάθε είδος της 
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κατηγορίας Α, Β,Δ, Ε και ΣΤ για την οποία συμμετέχει. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του 
ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του 
συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς του, υπερισχύει το 
παραγόμενο από το σύστημα. 

(Η προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται με την προσφορά στο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς) 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της προσφοράς (σύμφωνα με τα κριτήρια - 
ανά είδος ή ανά ομάδα). 

Επισημαίνεται επίσης, ότι οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι 
ίσες ή χαμηλότερες των τιμών που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της 
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα δηλώνεται  ποια είναι η τιμή της 
τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. κατά την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου για κάθε 
είδος. Στην περίπτωση που είδος/η δεν είναι καταχωρημένο/α στο Παρατηρητήριο Τιμών 
της Ε.Π.Υ. να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της  προσφοράς, με ποινή απόρριψης. 

Οικονομικές προσφορές στις οποίες αναγράφονται τιμές πάνω από αυτές που έχουν 
καταχωρηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών της  Ε.Π.Υ. κατά την καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης των προσφορών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις επί των οικονομικών προσφορών και 
οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να ανταποκριθούν εντός 7 (επτά) ημερών από την επομένη 
του σχετικού μηνύματος που θα λάβουν μέσω του Συστήματος. 

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Οικονομικούς Φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως 
άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση και αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον αυτό 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί Οικονομικοί Φορείς. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

HΑναθέτουσα Αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά η οποία: 

α) Δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος 
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και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας. 

β) Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας Διακήρυξης. 

γ) Δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή 
η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

δ) Υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
Ενώσεων, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ΄ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του Ν. 4412/2016). 

ε) Είναι υπό αίρεση, 

στ) Θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Σύμβασης 

η) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
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3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά». 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους Οικονομικούς Φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγησή τους, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται Πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 





 

43 

 

από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 
προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.Η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους 
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 
χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση 
της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι 
των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Tα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως 
στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου– 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του Συστήματος στον προσφέροντα («προσωρινό Ανάδοχο») και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.3.2014) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2.της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.4 – έως 2.2.6 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό Ανάδοχο») 
ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιον φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) 
ημερών που του έχει τεθεί, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, παρατείνεται η προθεσμία 
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υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) 
και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η απόφαση κατακύρωσης αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
Σύμβασης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή του Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της μπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση της Σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 

 Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και  

 Ποσοστό 50%στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό Ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
Πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016,εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

3.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
Οικονομικό Φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ή  

β) Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ, στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την 
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου .PDF, το οποίο πρέπει απαραιτήτως να φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 
στο άρθρο 19 παράγρ. 1 περ. 1.1 της υπ’ αριθμ. 56902/215 ΥΑ, το ύψος του οποίου ανέρχεται 
σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, των ειδών 
για τα οποία έχει υποβάλει προσφορά ενώ δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 600€. 

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της Σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 
366 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ: 

Α) Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περίπτ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 

Β) Διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περίπτ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - Οικονομικοί Φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/2017. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 
4 του Ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας 

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, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 
το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παράγρ. 1, περίπτ.β΄ του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της Σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.5. τη παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
Υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠαράρτημαV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 
72 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 
Αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης/παράτασης της Σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5., η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν 
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 

4.4. Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
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των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους 
των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 
σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3.Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το τμήμα/τα τμήματα της Σύμβασης το 
οποίο/τα οποία ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 
υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
Σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 
18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
Σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η  
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του υπεργολάβου, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.  

4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/2016. 

Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης και 
των τυχόν άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.  

 

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

4.6.1.Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παραγρ. 4 του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης. 

β) Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης. 

γ) Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο, λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, παραβίαση η οποία 
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο 
διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1  Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή  θα γίνεται  σε ευρώ (€), μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, 
όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος 
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Όλοι οι προμηθευτές που θα αναδειχθούν υποχρεώνονται να αναγράφουν στα τιμολόγιά τους, 
τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την μη παραλαβή των υλικών. 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων. 

Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που 
πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης. 

Ή προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου 
και του Ανάδοχο, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και  

β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 
προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016 (ο χρόνος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και 
κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της 
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών). 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τα ζητούμενα  είδη  βαρύνει το Νοσοκομείο και θα 
υπολογίζεται χωριστά. 

5.2 Κήρυξη Οικονομικού Φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο Ανάδοχος 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 ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και 
την παρούσα διακήρυξη. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) Το υλικό δεν παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Οικονομικό Φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση επιβάλλεται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

5.2.2. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή, 
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης Οικονομικών Φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
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Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις , δυνάμει 

των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), κατ΄ εφαρμογή των 

άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν.4412/2016, καθώς και κατ΄ εφαρμογή 

των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 

δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 

όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την  αποστολή του δελτίου παραγγελίας (γραπτώς ή τηλεφωνικώς) από 
το Νοσοκομείο. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, 
θα γίνεται στο τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και 
ευθύνη του Προμηθευτή, μέχρι την 12η μεσημβρινή κάθε εργάσιμης ημέρας πλην του γάλακτος, 
των νωπών ψαριών, των νωπών λαχανικών και του ψωμιού που η παράδοσή τους θα γίνεται 
από τις 7.00 π.μ. έως τις 8.30 π.μ. Παραγγελία που θα δίδεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα 
θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον προμηθευτή να την εκτελέσουν χωρίς να 
αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην Αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της Αποθήκης, στο 
οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 
Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2 Παραλαβή υλικών– Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1.Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτία αποστολής στα οποία θα 
αναγράφονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και 
τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, καθώς το εργοστάσιο παραγωγής και την χώρα 
προέλευσης αυτού. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα 
τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της 
Ε.Π.Υ.  H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω Νόμου και στο ΠαράρτημαVΙτης παρούσας (σχέδιο 
Σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται με τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: μακροσκοπικός έλεγχος –χημική ή μηχανική 
εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ]. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η Επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό / οριστικό / παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις / απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παράγρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους Αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, ύστερα από αίτημα 
του Αναδόχου, ή αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες Επιτροπές παραλαβής, μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση, των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  
με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παράγρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά 
τα αποτελέσματα της κατ’έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται  άμεσα με την προσκόμισή τους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο 
το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η Αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
Αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την Σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει 
σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το 
άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη Σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών– Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν 
εντός 24 ωρών με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
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6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Η επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης του διαγωνισμού ενδέχεται να ζητήσει από 
τους προμηθευτές δείγματα κατά την διαδικασία αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται το αρ. 214 του Ν. 4412/2016. 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες, σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα, θα πρέπει να τα 
προσκομίσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη του αιτήματος που 
θα λάβουν μέσω Συστήματος. Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα προβλέπει το άρθρο 214 του 
Ν. 4412/2016. 

6.5Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών.  

6.6  Γενικοί Όροι 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα με ειδικό κλιμάκιο (Επιτροπή) να προβαίνει σε 
τακτικούς ελέγχους των ειδικών βιβλίων των αστιατρικών και αστυκτηνιατρικών ελέγχων, τα 
οποία οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση και τα 
οποία δεν πρέπει να έχουν δυσμενείς παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα 
προϊόντα τους. Επίσης ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα της χημικής εξέτασης ή 
της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης, εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το 
είδος που εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται με το συμβατικό είδος. 

Οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’  
εκτίμηση των αναγκών των Νοσοκομείων, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά 
τα προηγούμενα έτη. Τα Νοσοκομεία δεν έχουν υποχρέωση να εξαντλήσουν τις ποσότητες 
αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις 
ανάγκες τους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης & είτε κατά 
την διάρκεια της τυχόν παράτασης αυτής. 

Τα Νοσοκομεία έχουν το δικαίωμα να προβούν στην αυξομείωση των ποσοτήτων και στην 
αλλαγή των ειδών της κατάστασης των Οπωρολαχανικών, ανάλογα με τις ανάγκες που 
δημιουργούνται κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης & της τυχόν παράτασης αυτής, με 
την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβούν την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 
προμήθεια των Οπωρολαχανικών. 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος 
χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο 
σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για 
αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι 
και του συνόλου αυτών. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις Προμήθειες Νόμων και Προεδρικών 
Διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι 
γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

 

Η  
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ρ Ι Α  

 
 
 

ΤΣΟΥΓΚΑ  

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία κάτω των ορίων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) 

 
 
 
 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής  

προσφορών: 26/07/2019  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 

21/08/2019 και ώρα: 14:30 μ.μ. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

28/08/2019 και ώρα: 10:00 π.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15000000-8 

 
ΚΑΕ 

 
1511 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
235.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24% και 13%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙ 

ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ – ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Όλες οι νόμιμες κρατήσεις 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

        

 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

       

Α/Α 

ΚΑΤΗ
ΓΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙ
ΜΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑΓ
.ΓΕΝΝ
ΗΜΑΤ

ΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ,  
ΑΝΕΥ 
Φ,Π,Α, 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

ΑΓ.ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ € 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Γ.ΓΕΜΜΗΝ
ΑΤΑΣ 

Φ
ΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΑΓ.ΔΗΜΗ

ΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ € 
ΜΕ Φ.Π.Α. 
Γ.ΓΕΝΝΗΜ

ΑΤΑΣ 

1 

ΔΙΑΦΟ
ΡΑ 

ΕΙΔΗ 
ΔΙΑΤΡ
ΟΦΗΣ 
«ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤ
ΟΠΩΛ
ΕΙΟΥ» 

ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 180 250 κιλά 0,2300 41,40 57,50 13 46,78 64,98 

2 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ 
140 300 κιλά 0,4400 61,60 132,00 13 69,61 149,16 

3 ΑΡΑΚΑΣ Κ/Ψ ΜΕΓΑΛΟΣ 160 500 κιλά 0,8210 131,36 410,50 13 148,44 463,87 

4 ΑΣΤΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 .ΓΡ 150 0 κιλά 0,7500 112,50 0,00 13 127,13 0,00 

5 ΑΥΓΑ (MEDIUM) 53-63 ΓΡ. 7500 18000 τεμάχια 0,1020 765,00 1.836,00 13 864,45 2.074,68 

6 
ΓΑΛΑ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ 

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
500 1500 λίτρα 0,6700 335,00 1.005,00 13 378,55 1.135,65 

7 
ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
1 1 κιλά 8,0000 8,00 8,00 13 9,04 9,04 

8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 900 1500 λίτρα 4,6400 4.176,00 6.960,00 13 4.718,88 7.864,80 

9 ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 26 73 κιλά 3,5500 92,30 259,15 13 104,30 292,84 

10 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 350 700 κιλά 0,6800 238,00 476,00 13 268,94 537,88 

11 
ΖΕΛΕ ΑΓΛΥΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
3 10 κιλά 8,0000 24,00 80,00 13 27,12 90,40 

12 
ΖΕΛΕ ΣΚΟΝΗ (ΦΡΟΥΤΩΝ) ΦΑΚΕΛ. 

80-100 ΓΡ. 
1500 400 τεμάχια 0,4200 630,00 168,00 13 711,90 189,84 

13 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
1 2 κιλά 4,5900 4,59 9,18 13 5,19 10,37 

14 
ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 120 ΓΡ.  - 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣ. 
1100 2800 τεμάχια 0,4400 484,00 1.232,00 13 546,92 1.392,16 

15 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 1000 1400 κιλά 0,7300 730,00 1.022,00 13 824,90 1.154,86 

16 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
450 750 κιλά 0,7600 342,00 570,00 13 386,46 644,10 

17 ΚΥΜΙΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 1 0 κιλά 6,8900 6,89 0,00 13 7,79 0,00 

18 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ Κ/Ψ 50 200 κιλά 0,8500 42,50 170,00 13 48,03 192,10 

19 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΦΙΑΛΗ  380 ΓΡ. 700 1000 τεμάχια 0,1700 119,00 170,00 13 134,47 192,10 

20 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 

240 650 κιλά 0,7600 182,40 494,00 13 206,11 558,22 

21 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΧΟΝΔΡΑ Νο 3  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
150 300 κιλά 0,7600 114,00 228,00 13 128,82 257,64 

22 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΨΙΛΑ Νο 6  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 

180 750 κιλά 0,7600 136,80 570,00 13 154,58 644,10 

23 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

500 ΓΡ. 
50 0 κιλά 0,7600 38,00 0,00 13 42,94 0,00 

24 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 10 ΓΡ. 17000 20000 τεμάχια 0,0360 612,00 720,00 13 691,56 813,60 

25 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 250ΓΡ. 92 60 κιλά 1,4600 134,32 87,60 13 151,78 98,99 

26 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 20 ΓΡ. 
17000 22000 τεμάχια 0,0370 629,00 814,00 13 710,77 919,82 

27 
ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
2 0 κιλά 12,0000 24,00 0,00 13 27,12 0,00 
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28 ΝΙΣΕΣΤΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1/2 ΚΙΛΟΥ 30 0 κιλά 1,3800 41,40 0,00 13 46,78 0,00 

29 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 250 ΓΡ. 
0 200 τεμάχια 0,2100 0,00 42,00 13 0,00 47,46 

30 
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3 ΚΙΛΩΝ 

0 500 τεμάχια 2,5000 0,00 1.250,00 13 0,00 1.412,50 

31 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 400 ΓΡ. 1500 1000 τεμάχια 0,1800 270,00 180,00 13 305,10 203,40 

32 
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ 

0 20 τεμάχια 10,0000 0,00 200,00 13 0,00 226,00 

33 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 

ΝΩΠΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 5 
ΚΙΛΩΝ 

1800 5000 κιλά 0,7100 1.278,00 3.550,00 13 1.444,14 4.011,50 

34 
ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ ΣΚΟΝΗ 

ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ 
10 10 κιλά 4,0500 40,50 40,50 13 45,77 45,77 

35 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 

10 10 κιλά 7,8900 78,90 78,90 13 89,16 89,16 

36 
ΠΟΥΡΕΣ ΣΕ ΝΙΦΑΔΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΚΙΛΩΝ 
150 800 κιλά 1,9000 285,00 1.520,00 13 322,05 1.717,60 

37 ΡΕΒΥΘΙΑ 10 0 κιλά 2,0000 20,00 0,00 13 22,60 0,00 

38 ΡΙΓΑΝΗ 10 5 κιλά 5,4900 54,90 27,45 13 62,04 31,02 

39 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 600 450 κιλά 0,7500 450,00 337,50 13 508,50 381,38 

40 
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ-ΜΠΕΛ (ΜΠΟΝΕΤ) 

ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ 
700 1200 κιλά 0,6500 455,00 780,00 13 514,15 881,40 

41 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

500 ΓΡ. 
30 25 κιλά 1,1800 35,40 29,50 13 40,00 33,34 

42 ΣΠΑΝΑΚΙ  Κ/Ψ 100 400 κιλά 0,8500 85,00 340,00 13 96,05 384,20 

43 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ (ΗΛΙΕΛΑΙΟ) 1100 1700 λίτρα 1,3400 1.474,00 2.278,00 13 1.665,62 2.574,14 

44 
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
0 10 κιλά 3,0000 0,00 30,00 13 0,00 33,90 

45 
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 

ΚΙΛΟΥ 
200 600 κιλά 1,1800 236,00 708,00 13 266,68 800,04 

46 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 0 80 τεμάχια 2,8500 0,00 228,00 13 0,00 257,64 

47 ΤΣΑΪ  ΜΑΥΡΟ 2 12 κιλά 5,4600 10,92 65,52 13 12,34 74,04 

48 
ΤΥΡΟΠΙΤΑ Κ/Ψ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 100-

120 ΓΡ. 
0 1000 τεμάχια 0,6000 0,00 600,00 13 0,00 678,00 

49 ΦΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ 15 50 κιλά 1,8600 27,90 93,00 13 31,53 105,09 

50 ΦΑΣΟΛΑΚΙ Κ/Ψ ΠΛΑΤΥ 180 600 κιλά 0,8200 147,60 492,00 13 166,79 555,96 

51 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 
10 50 κιλά 3,9000 39,00 195,00 13 44,07 220,35 

52 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΞΕΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 ΓΡ. 

15 50 κιλά 1,9000 28,50 95,00 13 32,21 107,35 

53 
ΦΙΔΕΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

500 ΓΡ. 
170 400 κιλά 1,5000 255,00 600,00 13 288,15 678,00 

54 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 

(X2 ΤΜΧ.) 16 ΓΡ. 
26000 15000 συσκ. 0,0700 1.820,00 1.050,00 13 2.056,60 1.186,50 

55 ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ 30 30 κιλά 3,4200 102,60 102,60 13 115,94 115,94 

56 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 20 10 κιλά 7,9800 159,60 79,80 13 180,35 90,17 

57 

 
ΑΡΤΟ
Σ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟ
ΝΤΑ 

ΑΡΤΟ
Υ-

ΓΛΥΚΙ
ΣΜΑΤ

Α 

ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% 5760 7500 κιλά 0,7200 4.147,20 5.400,00 13 4.686,34 6.102,00 

58 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 90% 350 400 κιλά 0,8000 280,00 320,00 13 316,40 361,60 

59 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤAKIA ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 

100-120 ΓΡ. 
100 100 τεμάχια 1,0000 100,00 100,00 13 113,00 113,00 

60 
ΚΕΙΚ ΦΟΡΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 500 

ΓΡ. 
0 70 τεμάχια 2,5000 0,00 175,00 13 0,00 197,75 

61 
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 60 - 80 

ΓΡ. 
0 500 τεμάχια 0,2500 0,00 125,00 13 0,00 141,25 

62 ΛΑΓΑΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΓΡ. 20 30 τεμάχια 1,1500 23,00 34,50 13 25,99 38,99 

63 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 10 10 κιλά 4,0000 40,00 40,00 13 45,20 45,20 
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64 
ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΤΟΜ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 120-130 ΓΡ. 
0 200 τεμάχια 1,0000 0,00 200,00 13 0,00 226,00 

65 
ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 100-

120 ΓΡ. 
100 100 τεμάχια 0,8000 80,00 80,00 13 90,40 90,40 

66 

ΦΡΟΥ
ΤΑ, 

ΛΑΧΑ
ΝΙΚΑ 
ΚΑΙ 

ΣΥΝΑ
ΦΗ  

ΠΡΟΪΟ
ΝΤΑ 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ 3100 6000 τεμάχια 0,2880 892,80 1.728,00 13 1.008,86 1.952,64 

67 ΑΝΙΘΟΣ 370 100 τεμάχια 0,2567 94,98 25,67 13 107,33 29,01 

68 ΑΧΛΑΔΙΑ 400 400 κιλά 1,1295 451,80 451,80 13 510,53 510,53 

69 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 160 0 κιλά 1,0902 174,43 0,00 13 197,11 0,00 

70 ΚΑΡΟΤΑ 2000 3200 κιλά 0,7000 1.400,00 2.240,00 13 1.582,00 2.531,20 

71 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 200 0 κιλά 0,2000 40,00 0,00 13 45,20 0,00 

72 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 1100 700 κιλά 0,8183 900,13 572,81 13 1.017,15 647,28 

73 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 1800 1000 κιλά 0,6077 1.093,86 607,70 13 1.236,06 686,70 

74 ΚΡΕΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 200 30 τεμάχια 0,2750 55,00 8,25 13 62,15 9,32 

75 ΛΑΧΑΝΑ 1300 950 κιλά 0,2960 384,80 281,20 13 434,82 317,76 

76 ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 0 200 κιλά 0,8000 0,00 160,00 13 0,00 180,80 

77 ΜΑΪΔΑΝΟΣ 802 600 τεμάχια 0,2580 206,92 154,80 13 233,82 174,92 

78 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ - ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ 500 600 κιλά 0,5000 250,00 300,00 13 282,50 339,00 

79 ΜΑΡΟΥΛΙ (ή ΣΑΛΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ) 400 500 κιλά 0,7000 280,00 350,00 13 316,40 395,50 

80 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 450 150 κιλά 0,7791 350,60 116,87 13 396,17 132,06 

81 
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΕΝ ΚΑΙ ΞΥΝΟΜΗΛΑ 

ΦΟΥΤΖΙ 
2900 7500 κιλά 0,9193 2.665,97 6.894,75 13 3.012,55 7.791,07 

82 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 110 700 κιλά 0,9200 101,20 644,00 13 114,36 727,72 

83 ΜΠΡΟΚΟΛΑ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ 300 200 κιλά 0,8000 240,00 160,00 13 271,20 180,80 

84 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΝΩΠΑ 200 0 κιλά 0,6200 124,00 0,00 13 140,12 0,00 

85 ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΝΩΠΕΣ 2300 600 κιλά 0,4987 1.147,01 299,22 13 1.296,12 338,12 

86 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 420 400 κιλά 0,8182 343,64 327,28 13 388,32 369,83 

87 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΥΛΕΣ (ΤΗΓΑΝΙ) 100 70 κιλά 0,8189 81,89 57,32 13 92,54 64,77 

88 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 1899 2500 κιλά 0,5841 1.109,21 1.460,25 13 1.253,40 1.650,08 

89 ΠΡΑΣΣΑ 100 250 κιλά 0,8000 80,00 200,00 13 90,40 226,00 

90 ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 1965 971 κιλά 0,7400 1.454,10 718,54 13 1.643,13 811,95 

91 ΣΕΛΙΝΟ 120 80 κιλά 1,2000 144,00 96,00 13 162,72 108,48 

92 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ 50 20 κιλά 2,1420 107,10 42,84 13 121,02 48,41 

93 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ 149 300 κιλά 1,1000 163,90 330,00 13 185,21 372,90 

94 ΤΟΜΑΤΕΣ Α' 2700 3300 κιλά 0,8181 2.208,87 2.699,73 13 2.496,02 3.050,69 

95 

ΓΑΛΑ
ΚΤΟΚ
ΟΜΙΚ

Α 
ΕΙΔΗ 

ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 
2 ΚΙΛΩΝ 

700 1600 κιλά 2,3200 1.624,00 3.712,00 13 1.835,12 4.194,56 

96 
ΓΑΛΑ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 250 

ΓΡ. 
0 600 τεμάχια 0,8000 0,00 480,00 24 0,00 595,20 

97 
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ 3.5% ΑΓΕΛ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 10 Λ. 
6000 12000 λίτρα 0,7113 4.267,80 8.535,60 13 4.822,61 9.645,23 

98 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 0% ΑΓΕΛΑΔΟΣ 650 3500 τεμάχια 0,2800 182,00 980,00 13 205,66 1.107,40 

99 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% ΑΓΕΛΑΔΟΣ 17000 21666 τεμάχια 0,2800 4.760,00 6.066,48 13 5.378,80 6.855,12 

100 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3.85% ΑΓΕΛΑΔΟΣ 7700 16000 τεμάχια 0,2800 2.156,00 4.480,00 13 2.436,28 5.062,40 
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101 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ  (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ) 200 0 κιλά 5,5000 1.100,00 0,00 13 1.243,00 0,00 

102 ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 40 100 κιλά 5,4900 219,60 549,00 13 248,15 620,37 

103 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 800 1600 κιλά 5,0500 4.040,00 8.080,00 13 4.565,20 9.130,40 

104 

ΚΑΤΕ
ΨΥΓΜ
ΕΝΑ 

ΨΑΡΙΑ 

ΓΑΛΕΟΣ  Κ/Ψ ΦΙΛΕΤΟ 700 700 κιλά 2,6400 1.848,00 1.848,00 13 2.088,24 2.088,24 

105 
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ 

ΕΛΑΦΡ.ΑΛΑΤ.ΜΕ ΔΕΡΜΑ Κ/Ψ 
100 0 κιλά 5,0000 500,00 0,00 13 565,00 0,00 

106 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Κ/Ψ 150 0 κιλά 6,3000 945,00 0,00 13 1.067,85 0,00 

107 ΣΟΥΠΙΕΣ Κ/Ψ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 30 60 κιλά 7,7000 231,00 462,00 13 261,03 522,06 

108 

ΚΡΕΑ
Σ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟ
ΝΤΑ 

ΚΡΕΑ
ΤΟΣ 

ΕΡΙΦΙΑ 30 40 κιλά 8,3300 249,90 333,20 13 282,39 376,52 

109 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙΑ ΝΩΠΑ 3500 4700 κιλά 1,9600 6.860,00 9.212,00 13 7.751,80 10.409,56 

110 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 100 100 κιλά 7,8800 788,00 788,00 13 890,44 890,44 

111 
ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΕΑΡΟΥ 

ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 
2888 2160 κιλά 5,4700 15.797,36 11.815,20 13 17.851,02 1.3351,18 

112 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 40 150 κιλά 2,0900 83,60 313,50 13 94,47 354,26 

113 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ 450 350 κιλά 3,5300 1.588,50 1.235,50 13 1.795,01 1.396,12 

114 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ 450 450 κιλά 3,4300 1.543,50 1.543,50 13 1.744,16 1.744,16 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 87.610,54 120.307,21 

 
98.999,91 135.999,95 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές των προϊόντων είναι ενδεικτικές 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €  ΜΕ ΦΠΑ(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

234.999,86 

 

Οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ 
εκτίμηση των αναγκών των Νοσοκομείων, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά 
τα προηγούμενα έτη. Τα Νοσοκομεία δεν έχουν υποχρέωση να εξαντλήσουν τις ποσότητες 
αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις 
ανάγκες τους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης & είτε κατά 
την διάρκεια της τυχόν παράτασης αυτής.  

Τα Νοσοκομεία έχουν το δικαίωμα να προβούν στην αυξομείωση των ποσοτήτων και στην 
αλλαγή των ειδών της κατάστασης των Οπωρολαχανικών, ανάλογα με τις ανάγκες που 
δημιουργούνται κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης & της τυχόν παράτασης αυτής, με 
την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβούν την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 
προμήθεια των Οπωρολαχανικών. 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος 
χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο 
σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για 
αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι 
και του συνόλου αυτών. 
 
 

------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι--------- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI–Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

CPV 15000000-8 

 
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
 
1 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ 

2 ΑΠΟΥΣΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

3 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

4 ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ, ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ κ.λπ. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 
10 ΗΜΕΡΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 
90 ΗΜΕΡΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

 Έως δυο μέρες μετά 
την ημερομηνία 
παραγωγής 

Μεγαλύτερη των 40 
Ημερών από την 
ημέρα 
παραλαβής. 

Το προϊόν να μην 
έχει 
διανύσει 
περισσότερο από το 
40 % της 
διάρκειας ζωής του 

 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

*ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

*ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

* ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 -Σύμφωνη με τις ισχύουσες κάθε 
φορά Υγειονομικές διατάξεις για το 
προϊόν. 
-Κώδικας Τροφίμων και ποτών. 

Σύμφωνα με τους 
υγειονομικούς 
κανονισμούς 

 

 





 

61 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

*ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
* ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ 
*ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΙ 

 ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
--ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
--ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ και 
-- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ και 
ΟΡΟΙ ΛΗΨΗΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

--ΟΔΗΓΙΑ 2002/26/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 
2002, 
--ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 209/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 11ΗΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. 
--Ο ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
--ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΈΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΟΥ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΥΛΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ --ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 --ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ και 

 --ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 

Μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2014 οι επιχειρήσεις μπορούν να 
διαθέτουν στην αγορά προϊόντα των οποίων η επισήμανση, 
παρουσίαση & διαφήμιση συμμορφώνεται με: 

 Την Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με τους γενικούς όρους 
επισήμανσης, παρουσίασης & διαφήμισης τροφίμων και την Οδηγία 
90/496/ΕΟΚ σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων όσον αφορά 
τις τροφικές ιδιότητες ή εναλλακτικά 

 με τον Κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές 

Από την 13η Δεκεμβρίου 2014 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η νέα 
νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές η οποία ενοποιεί τις ανωτέρω δύο 
Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε μια νομοθεσία, τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, 
με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι απαιτήσεις και οι 
υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και 
ειδικότερα η γενική και διατροφική επισήμανση. 
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ΑΔΕΙΕΣ  ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ε.Ε. (για 
μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού) 

 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ H.A.C.C.P. ( 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙΔΙΑΚΙΝΗΤΗ) 
 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

 ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΣΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 12Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΚΑΘΕ 

ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ 

ΨΑΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΠΟΥ Η 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 7.00 Π.Μ. ΕΩΣ ΤΙΣ 8.30 

Π.Μ. 

 

 
Όλα τα προϊόντα που θα προμηθεύετε το Νοσοκομείο πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τον κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να προέρχονται 
από βιομηχανίες που έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης λειτουργίας. 

ΣΗΜ. Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 4080/29-
07-2016  2.Β. Απόφαση έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών Τροφίμων της ΕΠΥ και με την 
αριθμ. πρωτ. 4748/20-09-2016  2.Α.  Απόφαση έγκρισης ως ενιαίων Τεχνικών 
Προδιαγραφών Τροφίμων της ΕΠΥ. 

 

 

                            ΤΜΗΜΑ-ΟΜΑΔΑ Α΄:«ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

                        

  1. Τα χορηγούμενα είδη να ε ίνα ι πρώτης (Α΄)  ποιότητας όπως αυτή ορίζετα ι κατά 

είδος, στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντ ικε ιμένων κοινής χρήσης και να έχουν 

τους οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες χαρακτηριστ ικούς του εκάστου ε ίδου ς.   

  2. Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές  Κτηνιατρικές και 

Υγε ιονομικές δ ιατάξε ις .  

 3. Όλα τα ε ίδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγε ίς συσκευασίες και να 

αναγράφεται η Εμπορική τους Ονομασία.  

 4. Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετ ικά τροποποιημένα υλ ικά Κανονισμός 

1829/2003, σχετ ικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση  γενετ ικώς 

τροποποιημένων οργανισμών .   
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 5. Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής  ή  ανόργανης 

ουσίας.  

 6. Οι συσκευασίες να ε ίναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες 

παραγωγής και λήξης.  Οι ενδε ίξε ις να ε ίνα ι υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα. Η 

αναγραφή των ενδε ίξεων να ε ίνα ι με ευανάγνωστα γράμματα από χρώμα ή μελάνι ή 

άλλο μηχανικό τρόπο που  δεν μεταφέρουν τοξ ικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι  οποίες θα 

είνα ι σύμφωνα με τ ις κτηνιατρικές και υγε ιονομικές δ ιατάξε ις.    

7. Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την   υπ’ Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 ΦΕΚ Β 

2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

που προορίζονται να δ ιατεθούν, ως έχουν, στον τελ ικό καταναλωτή καθώς και σε αυτά 

που διατ ίθενται σε εστ ιατόρια, νοσοκομεία, καντ ίνες και άλλες παρόμοιες μονάδες 

ομαδικής εστ ίασης, πρέπει  να αναγράφονται  ο ι ενδε ίξ ε ις  με ευδιάκριτα και ανεξ ίτηλα 

γράμματα, στην ελληνική γλώσσα:   

α)  Η ονομασία πώλησης του τροφίμου . 

β )  Ο κατάλογος των συστατ ικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά σε ιρά 

ελαττούμενης περιεκτ ικότητας.  

γ )  Η ονομαστ ική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας γ ια τα 

στερεά και  σε μονάδες όγκου για τα υγρά.  

δ)  Η χρονολογ ία ελάχ ιστης δ ιατηρησιμότητας ή η χρονολογ ία ανάλωσης.  

ε)  Οι ιδ ια ίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.  

στ)  Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και  η δ ιεύθυνση του παρασκευα στή ή του 

συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ε E. 

ζ)  Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλε ιψή του μπορεί 

να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματ ικό τόπο παραγωγής ή 

προέλευσης του τροφίμου.   

η)  Οι οδηγ ίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους  

 δεν επιτρέπει  τη σωστή χρήση του τροφίμου.  

θ)   Η ένδε ιξη που επιτρέπει  την αναγνώριση της παρτ ίδας στην  

οποία ανήκε ι το τρόφιμο.  (Οδηγ ία 89/396).  

Πριν από την ένδε ιξη της παρτ ίδας προηγε ίται  το γράμ μα L, εκτός από την περίπτωση 

που η ένδε ιξη της παρτ ίδας δ ιακρίνεται καθαρά από τ ις άλλες ενδε ίξε ις της ετ ικέτας.  

Η ένδε ιξη αυτή ε ίνα ι  προαιρετ ική στην περίπτωση που η χρονολογ ία ελάχ ιστης 

δ ιατηρησιμότητας ή η τελ ική χρονολογ ία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδ ε ιξη σαφή και 

κατά σε ιρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα.  

Η σήμανση να ε ίνα ι σύμφωνη  με τ ις Διατάξε ις σήμανσης τροφίμων:  

•  Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,  την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής .   
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•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγ ίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγ ία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου .   

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά τη ν 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων .  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετ ικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ.  1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών γ ια 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ)  αριθ. 1924/200 6 και  (ΕΚ) 

αριθ.  1925/2006 και την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής,  της 

οδηγ ίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 

της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου, των 

οδηγ ιών της Επιτροπής  2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  

608/2004 της Επιτροπής.  

 

 8 .  Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με ποινή 

αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνει  και η παραλαβή του είδους μετά την 

κατακύρωση του διαγωνισμού.  

  9.  Ο χρόνος β ιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να ε ίνα ι 

τουλάχιστον τα 3/4 του συνολ ικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην 

αποθήκη τροφίμων.  

10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα ε ίδη από αξ ιόπιστες και ποιοτ ι κά 

ελεγμένες ετα ιρε ίες. Θα πρέπει να προσκομίζε ι κατάσταση των ετα ιρε ιών από τ ις  

οποίες θα προμηθεύεται  το κάθε ε ίδος.  

11 .  Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του προϊόντος, σε 

περίπτωση που το προσκομισθέν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

Νοσοκομείου για τη χρήση που προορίζεται .  

 

     ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

       CPV                             περιγραφή ειδών  

  15000000-8      Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα  

 

ΖΑΧΑΡΗ  σε συσκευασία 1 Kgr  και  ατομική των 10 gr.   
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      Το προϊόν να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που    αναφέρονται  στα 

άρθρα 63, 64 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες            Κοινοτικές και Υγε ιονομικές 

Διατάξε ις.  

    Η ζάχαρη να ε ίνα ι λευκή, καθαρισμένη και  κρυσταλλ ική σακχαρόζη, καλής, γνήσ ιας 

και  εμπορεύσιμης ποιότητας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστ ικά: (Άρθρο 63  του Κ.Τ.Π.)  

α) περιεκτ ικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς  τουλάχιστον 99.70 

Ζ.  

β) περιεκτ ικότητα σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο 0,04% κατά βάρος, κατ ’ ανώτατο όριο.  

γ) απώλειες κατά την ξήρανση 0,10 % κατά βάρος, κατ’  ανώτατο όριο.  

δ) περιεκτ ικότητα σε παραμένων διοξε ίδ ιο του θείου να µην υπερβαίνε ι  τα 15 mg/ Kgr.  

ε) χροιά µη υπερβαίνουσα τους 12 βαθμούς,  (προσδιορισμός σύμφωνα µε το άρθρο 6,  

παραγρ. 1,  εδάφιο α του Π∆ 513/83) .  

    Σε κάθε συσκευασία πρέπει να γράφονται ευδιάκριτα και  ευανάγνωστα στην 

ελληνική γλώσσα, µε ανεξ ίτηλο μελάνι  ή έκτυπα:  

  Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και  η δ ιεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή.   

  Το έτος και  ο μήνας παραγωγής.  

  Το καθαρό βάρος  του περιεχομένου (  π.χ 1Kgr).  

 Ο Κωδικός Παραγωγής. (Οδηγ ία 89/396).  

   Πάνω σε κάθε φάκελο (Α) συσκευασία των δέκα (10)  gr πρέπει  να γράφονται στα 

ελληνικά µε ανεξ ίτηλο μελάνι  ή έκτυπα οι παρακάτω ενδείξεις:   

   Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή η 

ονομασία του περιεχομένου.  

     Πάνω στα χαρτοκ ιβώτ ια (Β)  συσκευασία των φακέλων και στ ις δύο μεγαλύτερες 

κατακόρυφες πλευρές του πρέπει να αναγράφονται έκτυπα και ανεξίτηλα στα ελληνικά 

ο ι παρακάτω ενδε ίξε ις :  Η επωνυμία του  εργοστασίου. Ο τόπος παραγωγής ή 

προέλευσης. Η φράση ΄΄Φάκελοι 1.000 των 10 gr  Η ημερομηνία και το έτος 

παραγωγής (όχι µε κωδικό αλλά µε πραγματ ικό αριθμό) Ο Κωδικός Παραγωγής ως 

επίσης και η ημερομηνία διατηρισημότητας.  

 

ΑΛΕΥΡΙ  

1.  ΑΛΕΥΡΙ γ ια όλες τ ις  χρήσεις  σε συσκευασία Κιλού.  

    Το προϊόν να ε ίναι  Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα 

άρθρα 104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και 

Υγε ιονομικές Διατάξεις .  

     Α. Το αλεύρι γ ια όλες τ ις χρήσεις τύπου (70%) θα πρέπει να ε ίναι προϊόν αλέσεως 

υγ ιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. 

Το αλεύρι να μην ε ίναι  υγροποιημένο ή σβολ ιασμένο και να μην έχε ι καμιά 

μυρωδιά.  
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    Β. Να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγε ίς χάρτ ινες συσκευασίες καθαρού 

βάρους 1.000 gr ,  από αγνές πρώτες ύλες, με ένδε ιξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και  λήξης κατανάλωσης,  και  ο Κωδικός Παραγωγής.  

    Γ. Πρέπει να έχε ι τη χαρακτηριστ ική αλευρώδη ευ χάριστη οσμή και η γεύση τους 

πρέπει να µην ε ίνα ι όξινη, πικρή ή ταγγή. Επίσης, πρέπει  να ε ίναι  ομοιογενές, 

υγ ιές, καθαρό, απαλλαγμένο από ξένες ζωικές ή φυτ ικές ή ανόργανες προσμίξε ις.  

Η περιεχόμενη γλουτένη να έχε ι και  να παρουσιάζει  τ ις  φυσικές ιδιότητε ς και τους  

χαρακτήρες γλουτένης καλής ποιότητας.   

 Το αλεύρι  θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους(Άρθρο 106 του Κ.Τ.Π.) :  

 α) Υγρασία γ ια τη χρονική περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι κα ι 14 Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους ανώτατο όριο 13,5% (το ις εκατό),  γ ια τη χρονικ ή περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου 

μέχρι και  15 Ιουνίου ανώτατο όριο 14% (το ις  εκατό).  Άρθρο 105  

β) Γλουτένη υγρή:  τουλάχιστον 26% (το ις  εκατό) γ ια τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι και  

τουλάχιστον 28% (το ις  εκατό) γ ια τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.  

γ) Οξύτητα σε Θει ικό οξύ:  Ανώτατο όριο 0,08% (το ις  εκατό).   

 δ) Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,50% (τοις εκατό) γ ια τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι,  και 

0.55% (το ις εκατό)  γ ια τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.   

ε) Υπόλειμμα σε Τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0.015% (το ις  εκατό) .  

 στ) Δοκ ιμασία κατά PECKAR: να ανταποκρίνεται  στον τύπο 70%.  

 

2.  ΑΛΕΥΡΙ που φουσκώνει  μόνο του σε συσκευασία 500 gr .  

    Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π.  και τ ις ισχύουσες 

Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις .  Προϊόν που φουσκώνει μόνο του, γ ια όλες τ ις 

χρήσεις , το οποίο θα περιέχει διογκωτικά αρτοποιίας, όπως Μπέικιν Πάου ντερ  και  να ε ίνα ι  

προϊόν άλεσης υγ ιούς σίτου και  απαλλαγμένο από οργανική ή ανόργανη ουσία η ύλη. 

Να διατ ίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 gr στην οποία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία διατηρησιμότητας του προϊόντος.  

 

  ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  

    Το προϊόν πρέπει να Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα 

άρθρα 105 (  παράγραφος 1) ,  108 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και  

Υγε ιονομικές Διατάξεις .  

   Το σιμιγδάλ ι πρέπει  να προέρχεται από άλεση σκλ ηρού σίτου, να ε ίναι  απαλλαγμένο 

από συστατ ικά του επικαρπίου και  να διατ ίθεται σε μορφή αδρομερούς σκόνης.  

  Το σιμ ιγδάλ ι  θα πρέπει  να πληροί τους παρακάτω όρους:  

α) Υγρασία ανώτατο όριο  13,5%.  

β) Γλουτένη τουλάχιστον 26,0%.  

γ) Τέφρα ανώτατο όριο 0,80%.  
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δ) Οξύτητα σε θε ι ικό οξύ ανώτατο όριο 0,07%.   

ε) Πίτυρα ανώτατο όριο 0,80%.  

στ)  Υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα ανώτατο όριο 0,015%.  

   Το προσφερόμενο προϊόν να ε ίνα ι χονδρόκοκκο ή μέτριο, όταν κοσκ ιν ίζεται δηλαδή 

με κόσκινο από μεταξωτό ύφασμα Γερμανικού  αριθμού 42 πρέπει  να μην δ ιέρχεται σε 

ποσοστό ανώτερο το 8,0%.  

    Να διατ ίθεται σε συσκευασία χάρτ ινη των 500 gr στην οποία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία διατηρησιμότητας του προϊόντος.  

 

  CORN FLAOUR –  ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ –ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ  

  Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 110 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές 

Διατάξε ις.  Ως άμυλο νοε ίτα ι το προϊόν που λαμβάνεται με ε ιδ ική επεξεργασία 

δημητριακών και αμυλωδών φυτ ικών ιστών, υπό μορ φή λεπτότατης σκόνης, 

αποτελούμενο αποκλε ιστ ικά από αμυλόκοκκους.   

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται γ ια την παρασκευή του αμύλου πρέπει να 

πληρούν τ ις δ ιατάξε ις του του Κ.Τ.Π. που αφορούν κάθε μ ία απ’ αυτές.  

 Το άμυλο που παρασκευάζεται από διάφορα δημητριακά πρέπει  να διατ ίθεται στην 

κατανάλωση με την ονομασία που να δηλώνει την πρώτη ύλη προέλευσή του, π.χ. 

<<Άμυλο αραβοσίτου>> ,<< Άμυλο ρυζιού>>.   

         Το άμυλο πρέπει να έχε ι  την φυσική του χροιά χωρίς άλλη απόχρωση.  

 Απαγορεύεται η τεχνική χρώση και αρωματισμός του αμύλου με οποιαδήποτε 

πρόσθετη ουσία έστω και  αβλαβή . 

Οι οργανοληπτ ικοί χαρακτήρες του αμύλου πρέπει να ε ίναι  άμεμπτοι κα ι να μην 

παρέχουν ενδε ίξε ις ατελούς επεξεργασίας  

      Το άμυλο πρέπει να έχε ι τη φυσική του χροιά,  χωρίς άλλη απόχρωση.  

   Κάθε ε ίδος αμύλου διατ ίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του, σε 

οποιοδήποτε ποσοστό, με άμυλο άλλου ε ίδους απαγορεύεται.  

        Στα παραδιδόμενα ε ίδη η υγρασία να ε ίναι  <15%  και η τέφρα  <0,35%.  

 Παραδιδόμενα είδη:   

Άνθος αραβοσίτου  είδος σκόνης, αρωματ ισμένο αλεύρι καλαμποκιού,  που 

χρησιμοποιε ίται κυρίως γ ια την παρασκευή κρεμών διαφόρων γεύσεων (βανίλ ια,  

σοκολάτα, φράουλα,  μπανάνα,  λεμόνι,  πορτοκάλ ι  κλπ) να δ ιατ ίθεται σε συσκευασία  

των 160 -450 gr στην δε συσκευασία να αναγράφεται η  ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος.  

Κορν φλάουρ  ε ίδος σκόνης, λευκό αλεύρι που βγαίνε ι από το καλαμπόκι,  ε ίνα ι δηλαδή 

ένα ε ίδος καλαμποκάλευρου .  

Η ελληνική μετάφραση του όρου  Κορν φλάουρ  ε ίνα ι άνθος αραβοσίτου, αλλά το 

χρησιμοποιούμε αμετάφραστο γ ια να μην συγχέεται με το γνωστό με ίγμα γ ια κρέμες 
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ζαχαροπλαστ ικής και να διατ ίθεται σε πλαστ ικοποιημένα σακ ιά  του ενός 1 Kgr στην δε 

συσκευασία να αναγράφεται  η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.   

 Άνθος ορύζης Προψημένο άλευρο ορύζης από επιλεγμένες ποιότητες ρυζ ιού. Οι 

οργανοληπτ ικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να ε ίνα ι άμεμπτοι.  Να μην περιέχε ι 

γλουτένη. Χωρίς συντηρητικά.  Συσκευασία 160 gr  ή 1 ή 3 Kgr στην οποία να 

αναγράφονται όλες ο ι  ενδε ίξε ις  όπως αυτές ορίζονται από το Κώδικα Τροφίμων.  

 

ΠΟΥΡΕΣ  συσκευασία 1 ή 2 ή 5  Kgr  

   Το ανωτέρω προϊόν εμπίπτε ι στην κατηγορία <Ξηρά λαχανικά>  Άρθρο 121 παρ. 8 

του Κ.Π.Τ  να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του παραπάνω άρθρου και  

τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις.  

    Ξηρά λαχανικά νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ε ιδ ική κατεργασία και  

ξήρανση μερών βρώσιμων φυτών, όπως ριζώματα, βολβοί ,  βλαστάρια, φύλλα ή και 

καρποί ημιώριμοι.   

  Τα ξηρά λαχανικά ενυδατούμενα, γ ια να γ ίνουν κατάλληλα για την παρασκευή 

φαγητών, πρέπει  να δ ίνουν τα  αρχ ικά προϊόντα.   

     Να ε ίναι σε μορφή νιφάδων πατάτας σε αεροστεγή συσκευασίες του ενός (1) ,δύο 

(2) ή πέντε (5) Kgr πλαστ ικοποιημένοι  σάκοι  ή χαρτόνι δ ιπλού το ιχώματος, 

αποπλεκομένης της το ιαύτης μόνο από διαφανή πλαστ ικό σάκο.  

 Στην συσκευασία να αναγράφεται  η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
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ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  

      ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε συσκευασία πακέτο των 250 gr και ατομική συσκευασία των 10 gr .  

  Το προϊόν να ε ίνα ι Α ποιότητας και  να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις και τον 

Κανονισμό1234/2007 Παράρτημα XV. 

  Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζετα ι το προϊόν που λαμβάνεται από φυτ ικές η ζωικές 

λ ιπαρές ύλες και  το οποίο έχει  περιεκτ ικότητα σε λ ιπαρές ύλες, ίση ή μεγαλύτερη από 

80% και μικρότερη του 90%.  

 Η μαργαρίνη πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:  

α) Το σημείο τήξης,  προσδιοριζόμενο επί της λ ιπαρής ουσίας δεν πρέπει να 

υπερβαίνε ι τους 40
0
C. 

β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχε ι δεν επιτρέπεται να ε ίναι  ανώτερη απ ό 5 

βαθμούς οξύτητας, επί δε της λ ιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνε ι τους 2 

βαθμούς οξύτητας.  

γ) Η περιεκτ ικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν πρέπει να 

είνα ι ανώτερη του 0,2%.  

δ) Επιτρέπεται ο αρωματ ισμός με αβλαβείς  αρωματικές ύλες καθώς και η προσθήκη 

προϊόντων γαλακτ ικής ζύμωσης.  

ε) Επιτρέπεται η προσθήκη γ ια τεχνολογ ικούς λόγους γαλακτ ικού οξέος και αλάτων 

του,  κ ιτρ ικού οξέος και  αλάτων του τρυγικού οξέος και  αλάτων του, με μόνη 

προϋπόθεση η οξύτητα επί του προϊόντος ως έχε ι,  να μην υπερβαίνε ι τους 5 βαθμούς 

οξύτητας.  

 
  
στ) Επιτρέπεται  η χρώση της μαργαρίνης με τ ις  χρωστικές Καροτένιο (Ε160α),  

Κουρκουμίνη (Ε100) , Αννάτο (Ε160β) , σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 του Κ.Τ 

των παραρτημάτων ΙΙ Ι  και  ΙV.  

    Η προσφερόμενη μαργαρ ίνη να ε ίνα ι 100% φυτικό προϊόν  από εκλεκτά φυτ ικά 

έλαια, κατάλληλη γ ια επάλε ιψη και παρασκευή φαγητών και γλυκών και να συντηρείτα ι 

στο ψυγε ίο.  

   Να προσφερθεί  σε πακέτο η κεσεδάκ ι των 250 gr  και σε κεσεδάκι  ατομικής μερίδας 

των 10 gr.  Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.   

 

ΡΥΖΙ   

 Ρύζ ι  Τύπου Α ΜΠΟΝΕΤ και  Β ΓΛΑΣΣΕ σε συσκευασία 500 η 1000 gr.  

 Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

101 του Κ.Τ.Π.  και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και  Υγε ιονομικές Διατάξε ις   .   

 Με τον όρο "ρύζ ι" εννοούμε το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των 

ωρίμων καρπών του φυτού "όρυζα" (ΟRYZA SATIVA).  Κανονισμός 1234/2007 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι Ι  
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  Το ρύζι θα πρέπει να ε ίνα ι επεξεργασμένο και επιμελημένο στ ίλβωσης ανάλογα της 

ποικ ιλ ίας και του εμπορικού τύπου “Γλασσέ”,   “Καρολ ίνα” , ” Ρύζι Parboiled ή bonnet”.  

   Το προμηθευόμενο ρύζ ι να πληροί τ ις εκάστοτε περί τ ροφίμων ισχύουσες διατάξε ις ,  

και να επεξεργάζεται σε β ιομηχανίες που βεβαιώνονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζ ια δεν 

θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.  

 -  Το ρύζ ι  πρέπει να ε ίναι  αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα.  

 -  Η στ ίλβωση του ρυζ ιού πρέπει να γ ίνετα ι μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή 

οργανικές ουσίες, κατά τέτοιο τρόπο έτσι  ώστε μετά την επεξεργασία, το ρύζ ι να ε ίνα ι  

απαλλαγμένο από κάθε υπόλε ιμμα του στ ιλβωτικού μέσου.  

-  Το ρύζ ι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και επιμελημένης 

στ ίλβωσης, γ ια τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικ ιλ ία εμπορικό τύπο.   

 Γλασσέ  γ ια τ ις  στρογγυλόσπερμες ή μ ικρόκαρπες  κα ι  

 Καρολίνα γ ια μακρόκαρπες ή μεσόκαρπες.    

-  Κάθε ποικ ιλ ία ρυζ ιού πρέπει να δ ιατ ίθεται  αυτούσια.  

 -Απαγορεύεται η ανάμιξη ποικ ιλ ιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη,  με σκοπό τη 

δ ιάθεσή της σαν ανώτερη ποιότητα.  

-  Το ρύζ ι δεν πρέπει  να παρουσιάζε ι οποιαδήποτε οσμή και  αλλοίωση και να ε ίνα ι 

απόλυτα υγ ιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων,  ακάρεων κ.λ .π. .  

-  Να ε ίναι  απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη.  Σαν ξένη ύλη 

θεωρείτα ι  κάθε ξένο σώμα, που περιέχεται στο ρύζ ι,  π.χ . χώμα, χαλ ίκ ια, σκόνη, 

σπόροι,  ζ ιζάνια, θραύσματα άχυρων, φλοιοί ,  κόκκοι τελείως λ ισβοί ως και κάθε 

αδρανής ύλη.  

-  Να μην περιέχε ι θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% από τα οποία τα 

θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του μ ισού ακεραίου κόκκου μέχρι 3% κατά βάρος.  

-  Να ε ίναι λευκού χρώματος, φυσικού της ποικ ιλ ίας και να μην περιέχει κόκκους 

κ ίτρ ινους ή κ ιτρ ινωπούς ή άλλων αποχρώσ εων σε αναλογία ανώτερη του 0,5% εκτός 

του κατεργασμένου με υγροθερμική κατεργασία (PARBOILING), το οποίο επιτρέπεται 

να έχε ι χρώμα ελαφρά υποκίτρινο.  

-  Να μην περιέχε ι κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις σε ποσοστό ανώτερο του 

3%. Σαν κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκε ίνοι που φέρουν ραβδώσεις  ή 

στ ίγματα ερυθρά, που καλύπτουν συνολ ικά τουλάχιστον το 15% της όλης επιφάνε ιας 

του κόκκου.  

-  Να μην περιέχε ι κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητ ιδόμορφους σε αναλογία 

ανώτερη του 3%, γ ια τ ις στρογγ υλόσπερμες και του 2% γ ια τ ις λοιπές ποικ ιλ ίες κατά 

βάρος.  

-  Να μην περιέχει  υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και  με ανοχή 16%.    

    Το ρύζ ι θα ε ίνα ι  συσκευασμένο σε  συσκευασία των 500 ή 1000gr (πλην των 

προβλεπόμενων ενδε ίξεων) θα πρέπει απαραίτητα ν α αναγράφεται  και η ποιότητα του 

ρυζ ιού.  
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ΑΛΑΤΙ  

  ΑΛΑΤΙ μαγε ιρ ικό συσκευασία 500 gr ,  επιτραπέζ ιο 400 gr και ατομικής συσκευασίας 

1gr .  

   Το αλάτ ι να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

38 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξε ις,  να ε ίνα ι  

μαγε ιρ ικό, ψιλό, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο 

με περιεκτ ικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχε ι ξένες ύλες, πρόσθετες 

χρωστικές ουσίες να μην εμφανίζε ι οποιαδήποτε οσμή. Οι αλκαλ ικές γαίες 

εκπεφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο να μην ε ίναι < του 1% η δε υγρασία να μην 

υπερβαίνε ι το 1%.  

 Να διατ ίθεται σε συσκευασία πλαστ ικό σακουλάκ ι των 500 gr ,  σε  επιτραπέζ ιο (φ ιάλη 

με άνοιγμα) των 400 gr και σε ατομική συσκευασία του 1 gr όπου θα αναφέρονται όλες 

ο ι απαραίτητες ενδε ίξε ις  (ηµερ/ν ια συσκευασίας) .  

     

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ  σε συσκευασία αεροστεγή -  πλαστικά σακουλάκ ια  του 1 Kgr  ή άλλης 

συσκευασίας  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και δ ιαχε ιριστ ικές απαιτήσεις  του Νοσοκομείου 

,έτο ιμα προς χρήση.  

     Όλα τα μπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτ ικά χαρακτηριστ ικά (οσμή, 

γεύση, χρώμα) του είδους, να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 42,  43,  44 του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτ ικές και 

Υγε ιονομικές Διατάξεις .    

Υγρασία <15%.  

Αδιάλυτα σε ΗCL συστατ ικά τέφρας 2%.  

Αφλατοξίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg.       

 

  Είδη: Μαύρο Πιπέρι ,  Ρίγανη, Κανέλα σκόνη,  Κανέλα ξύλο,  Δυόσμος, Μοσχοκάρυδο, 

Κάρυ, Πάπρικα γλυκ ιά,  Μπαχάρι τρ ιμμένο,  Κίμινο,  φύλλα δάφνης,  βανίλ ια.  

1)  Μαύρο Πιπέρι:  χαρακτηρίζονται  ο ι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Peper Nigrum L 

που έχουν συλλεγε ί σε άγουρη κατάσταση και  έχουν ξηραθεί γ ρήγορα. Να περιέχει 

τέφρα σε ποσοστό 6% κατ΄ανώτατο όριο και  αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά 

της τέφρας κατ΄ανώτατο όριο 2% και υγρασία όχ ι  μεγαλύτερο από 15%.   

2)  Ρίγανη:  χαρακτηρίζονται  τα αποξηραμένα άνθη και φύλλα του είδους Or iganum 

vulgare L και  άλλων ε ιδών,  που πρέπει να είνα ι απαλλαγμένα φύλλων άλλων όμοιων 

φυτών και να περιέχουν υγρασία όχ ι πάνω από 15%, τέφρα όχι πάνω από 17%, 

αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της τέφρας όχ ι πάνω από 6% και α ιθέριο 

έλαιο τουλάχιστον 0,5%.  

3) Κανέλα σκόνη και ξύλο: χαρακτηρίζονται  οι αποξηραμένοι φλοιοί δ ιαφόρων ε ιδών 

του γένους Cinnamomum, ο ι οποίο ι πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένοι  από τον πρωτογενή 
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φλοιό και  τη στ ιβάδα φελλού.  Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει  να έχε ι  αντ ιληπτό 

υπόλε ιμμα σε τετραχλωράνθρακα κα ι πρέπει να περιέχε ι α ιθέριο έλαιο όχ ι λ ιγότερο 

από 1,5%, υγρασία και πτητικές ουσίες σε 105
ο
C  όχι πάνω από 12%, τέφρα όχ ι πάνω 

από 6% και  αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.   

4)   Δυόσμος (Spearmint) .  

5) Μοσχοκάρυδο: χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματ ικούς μανδύες, 

σπέρματα του φυτού Myr ist ica Fragrans Hout t .  Πρέπει να περιέχουν α ιθέριο έλαιο όχι  

λ ιγότερο από 6%, υγρασία όχ ι πάνω από 10%, τέφρα όχ ι πάνω από 3% και αδιάλυτα 

σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.  

6)   Πάπρικα: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Caps icum Annuum L. 

Κόκκινο πιπέρι η Πάπρικα πρώτης ποιότητας, πρέπει  να έχε ι τέφρα όχ ι πάνω από 7%, 

αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της τέφρας, όχ ι πάνω από 0,6% και αρι θμό 

αμυλόκοκκων κατά οπτικό πεδίο σε μεγέθυνση 1:300 όχ ι  πάνω από 3.   

7)  Μπαχάρι:  χαρακτηρίζονται ο ι αποξηραμένοι καρποί του Ινδοπέρεως του 

φαρμακευτ ικού.  

8)  Κύμινο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί του φυτού Cuminum 

Cyminum L. ο ι οποίοι πρέπε ι να περιέχουν α ιθέριο έλαιο σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, 

υγρασία όχ ι πάνω από 13%, τέφρα όχ ι πάνω από 9,5% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό 

συστατ ικά της τέφρας όχ ι πάνω από 3%.  

9) Φύλλα δάφνης: χαρακτηρίζονται  τα αποξηραμένα φύλλα του δέντρου Laurus Nobi l is  

L, τα οποία πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου και να περιέχουν 

υγρασία όχ ι πάνω από το 10%, τέφρα όχ ι πάνω από 6% και  αδιάλυτα σε υδροχλωρικό 

οξύ συστατ ικά της τέφρας όχ ι πάνω από 1%.  

10  Βανιλλ ίνη φιαλίδ ια των 0,3 gr (συσκευασία των 5 τεμ) ,  10 gr σακουλάκ ι  κα ι 

βανιλλίνη ενός κ ιλού.  

Πρέπει να περιέχουν βανιλλ ίνη σε ποσοστό 2%, υγρασία όχ ι πάνω από 20%, τέφρα όχ ι  

πάνω από 7%, και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχ ι πάνω από 

1% και να ε ίνα ι  πρακτ ικά απαλλαγμένοι αμύλου.  

11)  Σόδα μαγε ιρ ική:  Σόδα η μαγε ιρ ική ή δ ιττανθρακ ική, εκ  του ανθρακ ικού νατρίου, 

με  χημικό τύπο  NaHCO  και εμφάνιση λεπτής σκόνης, ως πρόσθετο τροφίμων με 

κωδικό  Ε500 .  Απελευθερώνει δ ιοξε ίδιο του άνθρακα όταν αλληλοεπιδρά με οξέα και  

γ ια αυτό χρησιμοποιε ίται  ως δ ιογκωτικό στη μαγε ιρ ική.  Τυποποιημένη σε πλαστ ικό 

σακουλάκ ι ,  καθαρού βάρους  1.000 ,  των 500 gr και 200 gr.   

12)  Μπέικ ιν πάουντερ -  Bak ing powder .   

Το μπέικ ιν πάουντερ αποτελε ίτα ι από μ ια βάση συνήθως τη μαγε ιρική σόδα, ένα οξύ 

συνήθως  δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο ή potassium bi tar tate  και μ ια ουσία που τα 

συγκρατε ί που ε ίνα ι το άμυλο αραβοσίτου. Το Μπέικ ιν πάουντερ να ε ίνα ι αρίστης 

ποιότητας, τυποπο ιημένο σε πλαστ ικό σακουλάκ ι,  καθαρού βάρους 20 gr .  Επί της 

συσκευασίας εξωτερικά να αναγράφονται κα ι  τα συστατ ικά του.   
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 ΤΣΑΪ  

 ΤΣΑΙ σε συσκευασία 1 Kgr  και  ατομικά φακελάκια 1,5 gr .  

    Το προϊόν να ε ίνα ι  Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 54 του Κ.Τ.Π.  και  τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις.   

   Με την ονομασία ¨Τσάι¨  νοούνται τα φύλλα ή και  οφθαλμοί φύλλων που έχουν 

ξεραθεί και κυλ ινδρωθεί με  διάφορες μεθόδους και σπανιότερα ο ι οφθαλμοί ανθιών του 

τε ϊόδεντρου THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA.  

    Η παρουσία μίσχων των φύλλων του τσαγιού επιτρέπεται,  καθόσον αυτοί  αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των φύλλων του. Το τσάι να μην περιέχε ι φύλλα, οφθαλμούς  ή 

μίσχους άλλων φυτών.  

  Το προσφερόμενο ε ίδος να μην περιέχε ι ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες,  που 

μπορεί να αυξήσουν το βάρος,  επιτρεπόμενης της προσθήκης φυσικών αρωματ ικών 

ουσιών από τ ις αναφερόμενες στον Κ.Τ.Π..  Ξυλώδεις μ ίσχοι τσαγιού γ ίνονται δεκτοί  

μέχρι ποσοστού 2%.  

     Να ε ίναι ξερό, πρόσφατης συγκομιδής και ομοιόμορφου μαύρου χρώματος.  Να έχε ι 

υποστε ί πλήρη ζύμωση και κυλ ίνδριση.  Να έχε ι άρωμά ευχάριστο,  χωρίς ξένες οσμές 

και  να παράγε ι ρόφημά ευχάριστης γεύσης,  δ ιαυγές,  χρώματος σκοτε ινού  κ ίτρ ινου.  

   Να μην πωλείτα ι τσάι ορισμένης χώρας προέλευσης σαν τσάι  άλλης χώρας.  

    Στην συσκευασία του τσαγ ιού εκτός από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα σύμφωνα 

με το άρθρο 11 Κεφάλαιο Ι  του Κ.Τ.Π. να αναγράφεται  κα ι  ο τόπος προέλευσης.      

 Το προµηθευόµενο τσάϊ  πρέπει  να έχει  τα παρακάτω χημικά χαρακτηριστικά.   

 Η υγρασία και ο ι πτητ ικές ουσίες στους 105
ο
C, να µην ε ίνα ι πάνω από 10%. Το 

υδατοδιαλυτό εκχύλ ισμα να ε ίνα ι τουλάχιστον 30%. Να ε ίνα ι πλήρες και κανονικό σε 

καφεΐνη και να δ ιατηρε ί όλες του τ ις  ι διότητες.  

  Το προσφερόμενο προϊόν του 1Kgr θα προσφέρεται  σε πλαστ ική αεροστεγή 

συσκευασία που θα έχει  κλε ίσε ι  θερµοκολλητ ικά.  

   Το τσάι  σε ατομικά φακελάκ ια να ε ίνα ι συσκευασμένο σε φακέλους από πορώδες 

χαρτί ,  εμβαπτιζόμενους, περιεχομένου 1,5 gr . ,  ο ι  οποίο ι να κλε ίνουν θερμοκολλητ ικά. 

Στο φάκελο να ε ίνα ι συνδεδεμένο ένα λεπτό νήμα γ ια εμβάπτ ιση. Η συσκευασία αυτή 

(φάκελος, νήμα) να είνα ι τοποθετημένη μέσα σε χάρτ ινο φάκελο που να κλε ίνε ι 

θερμοκολλητικά γ ια επιπλέον προστασία του περιεχόμενου. Οι εξωτερ ικοί αυτοί 

φάκελοι να τοποθετούνται ανά 100 σε χάρτ ινα κουτ ιά, µε δ ιαφανές πλαστικό 

περίβλημά.   

 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ  σε φακελάκια του 1,5 gr ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τ ις συνθήκες 

και  διαχειρ ιστ ικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου.  

       Το προσφερόμενο ε ίδος να ε ίνα ι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών, καθώς και με τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγε ιονομικές και 
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αγορανομικές δ ιατάξε ις.   Χαμομήλ ι  από  τα  φυτά  Matr icar ia Chamomil le και  Anthemous 

Nobi l is  L.  

   Το χαμομήλ ι σε ατομικά φακελάκ ια να είνα ι συσκευασμένο σε φακέλους από 

πορώδες χαρτί ,  εμβαπτιζόμενους, περιεχομένου 1,5 gr ,  ο ι  οποίο ι να κλε ίνουν 

θερμοκολλητικά.    

   Στο φάκελο να είνα ι συνδεδεμένο ένα λεπτό, νήμα για εμβάπτ ιση. Η συσκευασία 

αυτή (φάκελος,  νήμα)  να ε ίναι τοποθετημένη μέσα σε χάρτ ινο φάκελο που να κλε ίνε ι  

θερμοκολλητικά γ ια επιπλέον προστασία του περιεχόμενου. Οι εξωτερικοί αυτοί 

φάκελοι να τοποθετούνται ανά 100 σε χάρτ ινα κουτ ιά, µε δ ιαφανές πλαστικό 

περίβλημά.   

 

  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ -  ΜΠΙΣΚΟΤΑ  

  1  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ των δύο τεμαχίων 16 gr  ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με 

τ ις συνθήκες και δ ιαχε ιριστ ικές απαιτήσεις  του Νοσοκομείου  .  

 Το προϊόν πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 112, 113 του 

Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγ ε ιονομικές Διατάξε ις  Οι φρυγανιές να 

παρασκευάζονται από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας από τα επιτρεπόμενα 

με τους περιορισμούς του Άρθρου 113 του Κ.Τ.Π. Πρέπει να προέρχονται από 

κανονικά παρασκευασμένο άρτο, μετά την κοπή σε τεμάχ ια να υποβάλλον ται σε 

δεύτερο κλ ιβανισμό, γ ια την απαλλαγή τους από το μεγαλύτερο ποσοστό νερού και με 

σκοπό το ελαφρύ ψήσιμο.  

 Οι προσφερόμενες φρυγανιές να ε ίναι σε συσκευασία f low pack των 2 τεμαχ ίων.  

Συνολ ικό βάρος συσκευασίας περίπου 16 gr. +/-3 gr .  Συστατ ικά: Άλευρο σίτου,  

υδρογονομένα φυτ ικά έλαια, μαγ ιά,  ζάχαρη, αλάτ ι .   

2  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ σε συσκευασία των 180 gr.  

 Οι φρυγανιές σικάλεως θα πρέπει  να είναι αρίστης ποιότητας,  τυποποιημένες σε 

κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία,  καθαρού βάρους και συσκευασία των 180 

gr (περίπου) . Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατ ικά. Συστατ ικά:  

Άλευρο σικάλεως,  υδρογονωμένα φυτ ικά έλαια, μαγ ιά,  ζάχαρη, αλάτι .  

 Οι φρυγανιές να ε ίνα ι ολόκληρες χωρίς να ε ίναι  σπασμένες και  µε τρ ίμματα.  

3 .  ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ Φρυγανιά τριμμένη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 

κατάλληλη πλαστ ική συσκευασία,  βάρους 250 γραμμαρίων.  Εξωτε ρικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται  τα συστατ ικά, .  

4  Μπισκότα αρίστης ποιότητας,  τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστ ική σακούλα, 

βάρους 250 gr ,  πλούσια σε δημητριακά, υδατάνθρακες, κα ι θρεπτ ικές ουσίες,  

αποδεδε ιγμένα ευρε ίας κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευα σίας να αναγράφονται τα 

συστατ ικά,  η προέλευση και  η ηµεροµηνία λήξης.  
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  Κορν φλεικς (ν ιφάδες καλαμποκιού ή ολ ικήςάλεσης )  σε συσκευασία του 

1 Kgr ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και διαχε ιρ ιστικές απαιτήσεις  

του Νοσοκομείου  .   

  Ως  διάφορα προϊόντα Δημητριακών νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με 

ιδια ίτερο το καθένα τρόπο, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο ακέραιους ή 

θραυσμένους κόκκους δημητριακών ή αλεύρων ή αμύλου αυτών, με την  προσθήκη και 

άλλων υλών,  που επιτρέπονται  από το ν Κ.Τ.Π..  

 Τα παραγόμενα με εξώθηση ή δ ιόγκωση ή και αρωματ ισμένα με φρούτα σιτηρά 

προγεύματος, επιτρέπεται να χρωματ ίζονται μόνο με τ ις συγκεκριμένες κατά 

περίπτωση χρωστικές και τους όρους των παραρτημάτων Ι Ι Ι  και ΙV του άρθρου 35 του 

Κ.Τ.Π. .  

 Επιτρέπετα ι η χρήση πρόσθετων των παραρτημάτων Ι ,  Ι Ι Ι  κα ι ΙV του άρθρου 33 του 

Κ.Τ. σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους αντ ίστοιχους όρους των εν λόγω 

παραρτημάτων.  

 

ΌΣΠΡΙΑ  

     Φασόλια ξερά μέτρια, φασόλια ξερά γ ίγαντες, φακές  σε συσκευασία των 500 gr.  

   Τα όσπρια να  ε ίνα ι Α ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
( 1 )

 πρόσφατης εσοδείας ,  

να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 Κεφαλαίου ΧΙ Ι Ι  του Κ.Τ.Π. και 

τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις και να είνα ι σύμφωνα με:   

    A την υπ’ αριθ. 37227/87 (ΦΕΚ  541/Τ.Β’)  Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας, 

Εμπορίου ΄΄  Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων εγχωρίων οσπρίων΄΄  (ΦΕΚ 

541/τεύχος Β΄ /9 -10-87) που τροποποιήθηκε µε Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας -  

Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T.  Β’ /  20 -4-88).  1.4.3.  

    B. την υπ’  αριθμό 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’)  Κοινή Απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης, 

Εθν. Οικονομίας και Δικαιοσύνης ΄΄Περί Υγ ιε ινής των Τροφίμων σε Συμμόρφωση προς 

την Οδηγ ία 93/43/ΕΟΚ΄΄.   

     Γ.  την Αγορανομική Διάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214).   

 

ΞΕΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ  

    Τα υπό προμήθεια ξερά φασόλια θα πρέπει να προέρχονται  από τα αποξηραμένα 

ώριμα βρώσιμα σπέρματα του φυτού της ο ικογένε ιας των ψυχανθών,  

(LEGUMIΝΟSAE), φασίολος (PHASEOLUS VULGARIS L.)  να είνα ι μαλακά και 

αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα ε ίνα ι  λευκό και  η επιφάνε ιά τους στ ιλπνή.  

   Να ε ίναι τελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο της παράδοσης,  το οποίο να 

βεβαιώνεται με έγγραφη βεβαίωση. Τα φασόλια εσοδείας τρέχοντος έτους είνα ι μαλακά 

και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα ε ίνα ι λευκό και η επιφάνειά τους στ ιλπνή.  Οι  

κόκκοι  των φασολιών πέραν του έτους η εμπειρ ία αλλά και η πράξη  έχε ι δείξει  ότ ι :    

1 Είναι  ξηροί  κα ι  ρυτ ιδωμένοι κα ι το χρώμα του περισπερμίου τους είνα ι κ ίτρ ινο.     
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2 Όταν πιεσθούν με τα δόντ ια, θραύονται εύκολα σε κομμάτ ια κατά τη δ ιεύθυνση  του 

μήκους τους και στο σημείο της θραύσεως το χρώμα είνα ι κ ίτρ ινο,  σταχτ ί ή καφέ .     

3.Όταν εξετάζονται μακροσκοπικά,  παρουσιάζουν χαρακτηριστικό μεσοδιάστημα 

μεταξύ των κοτυληδόνων τους (στους κόκκους  νέας εσοδείας δεν υπάρχει το 

μεσοδιάστημα αυτό).  

      Να ε ίναι ομοιογενή και λεπτόφλοια.  Να ε ίνα ι κοσκ ινισμένα και ΄καθαρισμένα΄΄ ,  

δηλαδή να ε ίνα ι απαλλαγμένα από κάθε ξένη πρόσμιξη και να μην περιέχουν ξένες 

ύλες, όπως ορίζονται στο  άρθρο 1 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας 

(γαιώδεις προσμ ίξε ις,  χαλίκ ια, στελέχη φυτών) σε ποσοστό πάνω από 0,05%, από τ ις  

οποίες ο ι γα ιώδεις προσμίξεις,  να είνα ι μέχρι 0,02% (το ις εκατό) σύμφωνα µε την 

απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας και με τα καθοριζόμενα στην παρ.14 του 

άρθρου 121 του Κ.Τ.Π..  

    Να έχουν ξηραθεί,  φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρόπο που να µην προκαλε ί 

αλλοιώσεις στον κόκκο. Να έχουν βάρος, ανά χ ίλ ιους κόκκους, σύμφωνα µε τα 

καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργε ίου Γεωργίας.  

  Οι κόκκοι να ε ίνα ι σφαιροε ιδε ίς,  κυλινδρικοί  ή πλατ ιο ί.  

  Να έχουν αναπτυχθεί  καλά και  να έχουν ωριμάσει πλήρως.   

  Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να μην αναδύουν δυσάρεστη οσμή 

(ευρωτίαση) .   

  Να μην έχουν αναμειχθε ί  µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.    

  Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους με νερό 

πρέπει  να έχουν ευχάριστη οσμή και  γεύση.   

   Να µην ε ίνα ι ατροφικά και αποχρωματ ισμένα, να µη φέρουν στ ίγματα και η χροιά 

τους να µην ε ίνα ι  υποκ ίτρ ινη, κ ίτρ ινη,  φαιά ή μαύρη.  

   Να μην ε ίνα ι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα µε άλλους κόκκους σε ποσοστό πάνω 

από 0,5%.  

   Να ε ίναι ακέραια και  να µην αποτελούνται  από σπασμένους κόκκους σε ποσοστό 

πάνω από 2%(τοις  εκατό) .   

  Δεν θα πρέπει να περιέχουν υπολε ίμματα φυτοφαρμάκων.  

  Να μην έχουν υποβληθεί σε υδροθερμική κατεργασία (επίδραση υδρατμών) προς 

απόκρυψη της παλαιότητάς τους.   

  Η υγρασία και οι πτητ ικές ουσίες των φασολιών, στους 105
ο  

C, να µην ε ίναι πάνω 

από 14% (το ις  εκατό).   

Α. Φασόλια  ξερά μεσόσπερµα ή μέτρια: Οι  χ ίλ ιο ι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ  300 

και 450 gr ή ποσοστό 90%, από τους κόκκους αυτούς, να δ ιέρχεται από κόσκ ινο µε 

στρογγυλές οπές διαμέτρου 8,5 mm και να συγκρατε ίτα ι από κόσκινο µε στρογγυλές 

οπές δ ιαμέτρου 7 mm. (Απόφαση 37227/87 του Υπουργε ίου Γεωργίας) Οι κόκκοι να 

είνα ι ομοιόμορφο ι ,  κυλ ινδρικοί ή πλατ ιοί .  
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Β. Φασόλια γίγαντες :  Ο ι χ ίλ ιο ι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 1200 και 1800 gr ή 

ποσοστό 90%, από τους κόκκους αυτούς, να δ ιέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές 

οπές δ ιαμέτρου 13 mm και να συγκρατείτα ι από κόσκ ινο µε στρογγυλές οπές 

δ ιαμέτρου 12 mm.( Απόφαση 37227/87 του Υπουργε ίου Γεωργίας)  

 

2  Φάκη μεσόσπερμη  Η υπό προμήθεια φακή να προέρχεται από  τα αποξηραμένα, 

ώριμα,  βρώσιμα σπέρματα του φυτού της ο ικογένε ιας των ψυχανθών 

(LEGUMINOSAE).  

   Οι κόκκοι να είνα ι ομοιόμορφοι ,  πλατ ιο ί ή  φακοειδε ίς σε υψηλά ποσοστά (98 -99%). 

Χίλ ιο ι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 45 και 60 gr ή ποσοστό 90% από τους κόκκους 

αυτούς να δ ιέρχεται  από κόσκ ινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 6 mm και να 

συγκρατε ίτα ι  από κόσκινο µε στρογγυλές οπές δ ιαμέτρου 5,5 mm. (Α πόφαση 37227/87 

του Υπουργε ίου Γεωργίας).  Να βράζε ι σε 1,5 έως 2 ώρες κατ ’ ανώτατο όριο. Μετά το 

βρασμό ο φλοιός θα πρέπει να ε ίνα ι ανοιγμένος και  οι  κόκκοι καλά βρασμένοι 

(χυλωμένοι) .  

3 Ρεβίθια :  Το υπό προμήθεια προϊόν να προέρχεται από τα αποξηραμένα ώριμα, 

βρώσιμα σπέρματα του φυτού Cicer  ar iet inum  -  Ερέβινθος ο κοινός,  Ερέβινθος ο 

κριόμορφος.  

  Να έχουν αναπτυχθεί  καλά και  να έχουν ωριμάσει πλήρως  

  Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν δυσάρεστη οσμή 

(ευρωτίαση) .   

  Να µην έχουν αναμειχθε ί  µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.    

  Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους µε νερό 

πρέπει  να έχουν ευχάριστη οσμή και  γεύση.   

   Να µην ε ίνα ι  ατροφικά και  αποχρωματ ισμένα, να µη φέρουν στ ίγματα .  Tα ρεβίθ ια να 

είνα ι μεγεθών:  (Απόφαση 37227/87 του Υπουργε ίου Γεωργίας)  

  Α. μεσόσπερµα (ρεβίθια μέτρια) -Βάρος 1000 κόκκων 380-550 gr  

  Β. ρεβ ίθ ια μ ικρόσπερμα (ρεβ ίθ ια ψιλά) -Βάρος 1000 κόκκων 380 gr και κάτω.  

 

(1) Από την εμπειρία μας έχει αποδειχθεί ότι τα Ελληνικά όσπρια είναι καλύτερα 

όλων των άλλων που μέχρι τώρα κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.  Τα 

ελληνικά όσπρια φημίζονται για τη νοστιμιά τους. Ιδίως τα όσπρια της Βορείου  

Ελλάδας,  επειδή το έδαφος είναι πλούσιο σε κάλιο,   κάνει τα όσπρια ιδιαίτερα 

βραστερά και εύγευστα. Φασόλια Πρεσπών, φακές Βοΐου Κοζάνης, φάβα Φενεού 

και Σαντορίνης,  ρεβίθια Λάρισας ή Γρεβενών είναι μερικά από τα όσπρια με 

«ιδιαίτερη πατρίδα», όπου το μικροκλίμα  τα κάνει  μοναδικά.  

  

Ξύδι -Χυμός λεμονιού -  Ξύδι Βαλσάμικο .  300 –  400 gr,   

 1.  ΞΥΔΙ:  
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   To ξύδι να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

39 του Κ.Τ.Π.  και  τ ις  ισχύουσες Κοινοτ ικές και  Υγε ιονομικές Διατάξεις.   

  Να προέρχεται μόνο από οξ ική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή 

σταφίδα ,και  να μην ε ίναι  αναπλήρωμα ξυδιού  (να μην περιέχε ι  αλκοόλη) .  

   Η συσκευασία να φέρε ι στα ελληνικά ενδείξε ις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 

10 και  11 Κ.Τ.Π..  

  Η οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει να 

είνα ι τουλάχιστον 6% σε οξ ικό οξύ  Άρθρο 39 παραγρ.3 του Κ.Τ.Π. .   

  Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού (πλαστ ική φιάλη 400 gr)  πρέπει  

απαραίτητα να αναγράφεται  ή ημερομηνία συσκευασίας.  

2  ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ:  

    Το προσφερόμενο είδος να ε ίνα ι Α ποιότητας να πληροί τους όρους της 

παραγράφου 5 του άρθρου 127 του Κ.Τ.Π. ,  όπως τροποποιήθηκε με τ ις αποφάσεις του 

ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και  το Π.Δ.526/83.   

  Η ΧΗΜΙΚΉ ΣΥΣΤΑΣΗ του προϊόντος να ε ίνα ι:  

 α) Ειδ ικό βάρος στους 150
ο
C, τoυλάxιστoν 1,032 (4,5 βαθμοί BAUME ή 8 βαθμoί  

BRIX).  

 β) Ολικά σάκχαρα σε ιμβερτoσάκxαρo,  μέγ ιστο 2,25%.  

γ) Σχέση αναγόντων σακχάρων προς καλαμoσάκxαρo όχ ι  κάτω τού 0,8.  

 δ)  Τέφρα 0,25% -  0,40%. 

 ε)  Οξύτητα εκφρασμένη σε άνυδρo κ ιτρ ικό οξύ τoυλάx ιστoν 5,5%.  

 στ) Αριθμός φορμόλης κυμαινόμενος  από 1 έως 1,8.  

 ζ)  Κατά την xρωματoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στιβάδας πρέπει να 

δ ιαπιστώνεται  η παρουσία των φυσικά ενεxoμένων αμινοξέων και  πλήρης απουσία 

γλυκ ίνης.   

  Επί της συσκευασίας του, (πλαστ ική φιάλη 380 gr )  εκτός των άλλων προβλεπόμεν ων 

ενδε ίξεων, πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα η φράση ΆΡΤΥΜΑ 

ΛΕΜΌΝΙ  και ή ημερομηνία συσκευασίας  .  

   3 .  ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ:    

 Το Βαλσάμικο ξύδι να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται  

στο άρθρο 39 παράγραφος 12 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και  

Υγε ιονομικές Διατάξεις .   

Είναι  το προϊόν  που παράγεται:  

 Α με προσθήκη σε ξύδι αμπελοοινικής προέλευσης , συμπυκνωμένου γλεύκους 

σταφυλιών ή/και ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10%  Το προϊόν πρέπει να έχει ολ ική οξύτητα τουλάχιστον 6%, ε ιδικό 

βάρος τουλάχιστον 1,060 στους 20°C, στερεό υπόλε ιμμα τουλάχιστον 120 g/ l  κα ι 

περιεκτ ικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 100 g/ l ,  ενώ πρέπει  να δ ιατ ίθεται 

στον τελ ικό καταναλωτή εμφιαλωμένο , 
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   Β  από την αλκοολ ική και οξ ική ζύμωση του προϊόντος συμπύκνωσης των υγρών 

εκχύλ ισης ξηρής σταφίδας. Το προϊόν πρέπει να έχε ι ολ ική οξύτητα τουλάχιστον 6%, 

ειδ ικό βάρος τουλάχιστον 1.080 στους 20°C,  στερεό υπόλειμμα τουλάχιστον 190 g/ l  κα ι 

περιεκτ ικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 150 g/ l ,  ενώ πρέπει  να δ ιατ ίθεται 

στον τελ ικό καταναλωτή εμφιαλωμένο.  

 Για το ανωτέρω προϊόντα  επιτρέπεται ο αρωματ ισμός των με φυσικές αρωματ ικές 

ύλες, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1334/2008,  καθώς και η προσθήκη σε αυτά θε ιωδών 

στα ίδια μέγ ιστα επιτρεπόμενα επίπεδα που προβλέπονται γ ια τα λοιπά ξύδια, καθώς 

και η προσθήκη καραμελοχρώματος γ ια σταθεροποίηση του χρώματος. Απαγορεύεται η 

προσθήκη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης ύλης. Η επισήμανσή των πρέπει να γ ίνετα ι 

σύμφωνα με τ ις σχετ ικές δ ιατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ θα πρέπει να 

αναγράφονται,  όπως και στα λοιπά ξύδια,  τα στοιχεία (επωνυμία και δήμος) του 

οξοποιε ίου που πραγματοποίησε την εμφιάλωση του προϊόντος .  

Επιτρέπονται  ο ι  ακόλουθες αναγραφές στην επισήμανση:   

Για το Α ε ίδος :  

 i )  της ένδε ιξης της ο ινοποιήσιμης ποικ ιλ ίας αμπέλου στην περίπτωση κατά την οποία 

μόνο η εν λόγω ποικ ιλ ία έχε ι χρησιμοποιηθεί γ ια την παρασκευή των πρώτων υλών 

παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή του ξυδιού και του συμπυκνωμένου ή 

ανακαθορισμένου γλεύκους το οποίο έχε ι προστεθε ί στο ξύδι .  Τα ανωτέρω θα πρέπει 

να τεκμηριώνονται  με επίσημα κρατ ικά έγγραφα των αρμοδίων αρχών,  

 i i )  της ένδε ιξης «παλαιωμένο» μόνο όταν το τελ ικό προϊόν υφίσταται παλαίωση γ ια 

τουλάχιστον 6 μήνες αποκλε ιστ ικά σε ξύλ ινα βαρέλ ια, υπό δι οικητ ικό έλεγχο.  

 i i i )  της ένδε ιξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως συμπλήρωμα της 

ονομασίας πώλησης.  

 

Για το Β ε ίδος :   

 i )  της ένδε ιξης της ποικ ιλ ίας της σταφίδας μόνο σε συνδυασμό με την ένδε ιξη της 

περιοχής προέλευσης της σταφίδας,  

i i )  της ένδε ιξης «παλαιωμένο» μόνο όταν το προϊόν υφίσταται παλαίωση, γ ια 

τουλάχιστον 6 μήνες μετά το πέρας της οξ ικής ζύμωσης, αποκλειστ ικά σε ξύλινα 

βαρέλ ια, υπό διοικητ ικό έλεγχο,   

i i i )  της ένδε ιξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως συμπλήρωμα της  

ονομασίας πώλησης.  

 

   ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ  

1 .  Φυσικός χυμός φρούτων (πορτοκάλ ι ή μήλο ή κοκτέιλ φρούτων) σε  ατομική 

συσκευασία των 250 ml ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και 

δ ιαχε ιρ ιστ ικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου  .    
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    Το προϊόν να ε ίνα ι Α ποιότητας και να  πληροί  ότ ι  αναφέρονται   στο άρθρο 126 και 

127 του Κ.Τ.Π. και  τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις.  Ως χυμός 

φρούτων ορίζετα ι το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγ ιή και 

ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ε ιδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχε ι το χρώμα, 

το άρωμα και τη χαρακτηριστ ική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία 

προέρχεται.  Οι οργανοληπτ ικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είνα ι άμεμπτοι 

και  να μην παρέχουν ενδε ίξε ις χ ρησιμοποιήσεως με ιονεκτ ικών πρώτων υλών ή ατελούς 

επεξεργασίας.   

 Οι φυσικοί ατομικοί χυμοί φρούτων συσκευασίας των 250ml, θα πρέπει να ε ίνα ι σε 

συσκευασία Tetra Pak και Tetra Br ik ,  με πώμα εύκολο στο άνοιγμα, χωρίς προσθήκη 

συντηρητ ικών, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης φυσικής ή τεχνητής γλυκαντ ικής 

ύλης, με ένδε ιξη ημερομηνίας συσκευασίας και  λήξης κατανάλωσης.  

 

2.  Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκάλ ι του 1 l i t .  

  Το προϊόν να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληροί ότ ι  αναφέρονται  στο άρθρο 126, 

126(1) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ αι 127 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και  

Υγε ιονομικές Διατάξεις .  

 Το προϊόν να λαμβάνεται από τον χυμό πορτοκαλ ιού με απομάκρυνση με φυσικό 

τρόπο συγκεκριμένου ποσοστού του περιεχομένου του σε νερό.  Στ ις  περιπτώσεις που 

το προϊόν προορίζεται γ ια άμεση κατανάλωση, πρέπει να έχε ι απομακρυνθεί 

τουλάχιστον το 50 % της περιεκτ ικότητας σε νερό.     

 

  ΕΛΙΕΣ :  

 Ελιές μαύρες ΚΑΛΑΜΩΝ  μεγέθους 140 -160 τεμ/Kgr η  

                                                  160 –  180τεμ/Kgr .  

    Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να  πληροί ότ ι  αναφέρονται   στο άρθρο 123 και  

ε ιδ ικά παρ.  9 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και  Υγε ιονομικές Διατάξε ις .   

    Οι δ ιατ ιθέμενοι στην κατανάλωση καρποί να πρέπει να ε ίνα ι  ημ ιώριμοι ή ώριμοι  

καρποί Ελ ιάς Καλαμών, κατόπιν ε ιδ ικ ής επεξεργασίας  το τελ ικό δε προϊόν να έχε ι 

γεύση φρουτώδη, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη από τον πυρήνα και χρώμα 

μαύρο μέχρι  μελανώδες και  που έγ ιναν δ ιατηρήσιμοι με αλάτ ισμα ή σε άλμη ή σε ξύδι 

ή με ελαιόλαδο,  και  να πληρούν τους παρακάτω όρους:  

 Οι  χρησιμοποιούμενοι γ ια την παρασκευή των ελ ιών, καρποί πρέπει να ε ίναι  άρτ ιο ι 

και  να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσβολή από σκώληκες ή έντομα 

κ.λ.π. .  Τα ανεκτά επιτρεπόμενα ποσοστά των προσβεβλημένων ελιών καθορίζονται 

από τ ις  σχετ ικές δ ιατάξε ις  των αρμόδιων αρχών.  

 Για την εκπίκρανση των διατ ιθέμενων σαν μαύρων ελ ιών ΚΑΛΑΜΩΝ δεν επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση αλκαλ ικών διαλυμάτων.  

  Απαγορεύεται  η ανάμιξη ελ ιών διαφορετικού ε ίδους.  
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 Οι ελ ιές θα δ ιατ ίθενται με ονομασία που θα δηλώνει  το ε ίδος αυτών  Ελ ιές Καλαμών.  

 Δεν επιτρέπεται  η προσθήκη χρωστικών ουσιών.  

  Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος I I I    Συντηρητ ικά και 

αντ ιοξε ιδωτ ικά του άρθρου 13 του Κ.Τ.Π..  

 Η συσκευασία να πληροί τους όρους των Άρθρων 9 και 23 του Κ.Τ.Π και να ε ίνα ι 

συσκευασμένοι κατά προτίμηση σε μεταλλ ικά δοχε ία των 13 Kgr καθαρού βάρους 

περιεχομένου είδους.  

 

ΖΕΛΕ  με ζάχαρη ή άγλυκος.  

Είδος:  Σκόνη παρασκευής ζελέ,  δ ιάφορων γεύσεων σε συσκε υασία 1 Kgr.  

  Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είνα ι Α ποιότητας και  να πληρούν ότ ι 

αναφέροντα στο άρθρο 131, 132(1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ,   136 του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών,  καθώς και  τ ις  εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές δ ιατάξε ις.  

  Σκόνες παρασκευής πηκτών (ζελέ) νοούνται  τα σκευάσματα σε μορφή σκόνης, που 

παρασκευάζονται αποκλειστ ικά και μόνο από τ ις ρητά κατονομαζόμενες επιτρεπόμενες 

πρώτες ύλες στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π. ,  από τ ις  οποίες με ομογενοποίηση, με την 

προσθήκη νερού ή χυμού φρούτων και  φυσικής ζαχαρούχου γλυκαντ ικής ύλης 

παρασκευάζονται πηκτές.  

   Οι σκόνες παρασκευής ζελέ πρέπει να δ ιατ ίθενται στην κατανάλωση αποκλε ιστ ικά 

και μόνο σε συσκευασία, στην οποία θα αναγράφεται σαφώς και ευκρινώς το ε ίδος της 

πηκτής που θα παρασκευαστε ί ,  λε πτομερείς οδηγ ίες χρήσης και η σύνθεση τους.  

 Στην κύρια όψη της συσκευασίας των σκονών παρασκευής πηκτών, πρέπει να 

αναγράφεται:  

α) Με ευκρινή κεφαλαία γράμματα ύψους 5 mm, η φράση π.χ .  ΖΕΛΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 

ΚΕΡΑΣΙ, προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κο ινού, εφόσον δεν 

περιέχουν χυμούς οπωρών, και  

β) η σύνθεσή τους.  

   Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει  να χρησιμοποιηθε ί 

γλυκαντ ική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και  γλυκόζης.  

Ζελέ χωρίς ζάχαρη με επιτρεπόμενες γλυκαντ ικές ύλες  (Ασπαρτάμη, Σακχαρίνη, 

Ακεσουλφαμικό Κ,   Νεοτάμη, σουκραλόζη).  

 

  ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  συσκευασία 100 ή 500 gr .   

1.  Ελληνικός αλεσμένος καφές σε αεροστεγή συσκευασία των 100gr .  

  Το προϊόν να είνα ι Α ποιότητας και να πληροί ότ ι  αναφέρεται  στο άρθρο 50 του 

Κ.Τ.Π.  και τ ις  ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις.  

    Η περιεκτ ικότητα του αλεσμένου καφέ σε ανόργανες ύλες (τέφρα) δεν πρέπει να 

είνα ι πάνω από 5,5% και  η υγρασία και ο ι  πτητ ικές  σε 105
ο
C ουσίες του, δεν 

επιτρέπεται να είνα ι πάνω από 5%.  
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    Η περιεκτ ικότητα δε σε υδατοδιαλυτές ύλες δεν πρέπει να ε ίνα ι  μικρότερη από 23%.  

  Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και δεν θα 

έχουν αφαιρεθε ί  ολ ικά ή μερικά ο ι  υδατοδιαλυτές ύλες.  

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφ εται  η προέλευση και η ημερομηνία λήξης.  

 

2 .Στιγμιαίος καφές σκόνη σε συσκευασία  των 2,5 Kgr, 200 gr, 50gr και 2 gr. 

  Το προϊόν θα πρέπει  να ε ίνα ι Α ποιότητας σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες 

Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις Στ ιγμ ιαίος καφές  ε ίνα ι το συμπυκνωμένο προϊόν 

που λαμβάνεται από την εκχύλ ιση πεφρυγμένων (καβουρδισμένων)  κόκκων καφέ, με τη 

χρήση μόνο νερού ως μέσου εκχύλισης και αποκλε ιόμενης κάθε μεθόδου υδρόλυσης με 

προσθήκη οξέος ή βάσης. Πέραν των τεχνολογ ικώς αναπόφευκτων αδιάλυ των ουσιών 

και των αδιάλυτων ελαίων που προέρχονται  από τον καφέ, το εκχύλ ισμα καφέ πρέπει 

να περιέχε ι μόνο τα διαλυτά και  αρωματ ικά συστατ ικά του καφέ.  

Η κατά βάρος περιεκτ ικότητα σε ξηρά ύλη προερχόμενη από καφέ πρέπει να ε ίναι  

τουλάχιστον 95% στην περίπτωση του εκχυλ ίσματος καφέ.  

Στ ιγμ ια ίος καφές, καφές σε σκόνη, παρασκευασμένος, συσκευασμένος στην Ελλάδα σε 

συσκευασία μεταλλ ική των 2,5 Kgr, κα ι 200 gr και σε φακελάκ ι 2 gr των. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και  η ημερομηνία λή ξης  

3. Καφές φίλτρου . Καφές φίλτρου αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη 

αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 gr.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και  ημερομηνία λήξης τουλάχιστον.   

 

 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  

   Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είνα ι Α ποιότητας και  να πληροί ότ ι  

αναφέρονται στο άρθρο 131, 132(1) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κώδικα Τροφίμων και  

Ποτών,  καθώς και τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές δ ιατάξε ις.  

    Στην σήμανση επί της ατομικής συσκευασίας, να αναγράφεται  η συνολ ική 

περιεκτ ικότητα σε σάκχαρα με την ένδε ιξη, ολ ική περιεκτ ικότητα σε σάκχαρα ……. gr 

ανά 100 gr,  όπου ο αναφερόμενος αριθμός αντιπροσωπεύει την τ ιμή που 

προσδιορίζετα ι  με διαθλασιμετρία  επί  του τελικού προϊόντος.     

  Να ε ίναι  δ ιαφόρων γεύσεων (βε ρίκοκο,  ροδάκ ινο,  φράουλα, κεράσι)  κα ι  να 

προέρχεται από φρούτα Α ποιότητας σε ατομική συσκευασία των 20 gr ,  χωρίς 

συντηρητ ικά και  στην συσκευασία  να αναγράφεται η συνολ ική περιεκτ ικότητα σε 

σάκχαρα.  

 

ΜΕΛΙ Το προσφερόμενο ε ίδος θα πρέπει να είνα ι Α ποιότη τας και  να πληροί ότ ι  

αναφέρονται στο άρθρο 67
( 1 )

 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τ ις εκάστοτε 

ισχύουσες υγε ιονομικές και  αγορανομικές δ ιατάξε ις .  
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 Μέλι νοε ίτα ι το τρόφιμο, που παράγουν ο ι μελ ιτοφόρες μέλ ισσες από το νέκταρ των 

ανθών ή από εκκρίσεις που προέρχονται  από ζωντανά μέρη των φυτών ή που 

βρίσκονται πάνω σ’ αυτά, τα οποία (νέκταρ ή εκκρίσεις)  συλλέγουν, μεταποιούν, 

αναμιγνύουν με δ ικές τους ε ιδ ικές ουσίες, αποταμιεύουν και αφήνουν να ωριμάσουν 

μέσα στις κηρήθρες της κυψέλης.  

Το παραδιδόμενο μέλ ι να έχε ι τα παρακάτω Φυσικοχημικά  χαρακτηριστ ικά:   

Να ε ίναι απαλλαγμένο από ανόργανες και οργανικές ύλες, ξένες προς τη σύνθεση του,  

π.χ . ευρώτες (μούχλα) , έντομα, μέρη εντόμων,  γόνο ή κόκκους άμμου.  

Να ε ίναι  απαλλαγμένο από υπολε ίμματα φυτοφαρμάκων  

Να μην παρουσιάζε ι  ξένη γεύση ή οσμή.  

Να μην έχε ι αρχ ίσε ι να ζυμώνεται  ή να βρίσκεται  σε ζύμωση  

 Να μην έχει θερμανθεί κατά τέτο ιο τρόπο ώστε να έχουν κατ αστραφεί τα φυσικά του 

ένζυμα ή να έχουν αδρανοποιηθε ί  σε σημαντ ικό βαθιό.  

 Να μην έχει  τεχνητά τροποποιημένη οξύτητα.  

 Να μην περιέχε ι (σε καμία περίπτωση) οποιεσδήποτε ουσίες σε ποσότητα τέτο ια που 

να μπορούν να προξενήσουν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγε ία .     

 Να έχε ι:  

 περιεκτ ικότητα σε ανάγοντα ζάχαρα(φρουκτόζη και γλυκόζη) εκφρασμένη σε 

ιµβερτοζάχαρο τουλάχιστον 60%.  

περιεκτ ικότητα σε υγρασία όχ ι μεγαλύτερη από 21%.  

περιεκτ ικότητα σε ζαχαρόζη:  Όχι  μεγαλύτερη από 10%.  περιεκτ ικότητα σε ουσίες 

αδιάλυτες στο νερό:  Όχι μεγαλύτερη από 0.1% Περιεκτ ικότητα σε όργανα άλατα 

(τέφρα):  Όχι  μεγαλύτερη από 1%.  

περιεκτ ικότητα σε ελεύθερα οξέα όχι  μεγαλύτερη από 40 χ ιλ ιοστοϊσοδύναµα στο Kgr .  

δείκτης δ ιάστασης και  περιεκτ ικότητας σε υδροξυµεθυλοφουρφουράλη (HMF) 

προσδιοριζόμενα μετά από επεξεργασία και  ανάμιξη:   

α. δε ίκτης δ ιάστασης (κλίμακα του SCHADE): τουλάχιστον 8.  

β. HMF όχ ι μεγαλύτερη από 40 mg/kg.  

 

 Μικροβιολογ ικά Κριτήρια  

Απουσία ζυμών και μυκήτων σε 1 gr  προϊόντος.  

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα μέχρι  104 /gr.   

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 Η μαρμελάδα και το μέλ ι θα παραδίδονται  συσκευασμένα σε ατομικές συσκευασίες 

των 20 gr  σε κύπελλα (A συσκευασία))   σφραγισμένα αεροστεγώς με κατάλληλα 

καλύμματα και  σε Β συσκευασία σε  χαρτοκ ιβώτ ιο που θα περιέχε ι  150 κύπελλα.  

 Τα κύπελλα πρέπει να ε ίνα ι παραλληλεπίπεδα ή κυλ ινδρικά µε αναδίπλωση στο πάνω 

άκρο, ώστε να δημιουργε ίτα ι υποδοχή για εύκολο άν οιγμα. Τα κύπελλα από πλαστ ικό 
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να έχουν κατασκευαστεί από φύλλα διαφανούς πολυστερίνης και res in τα οποία 

πληρούν του όρους του Άρθρου 27 του Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών, σχετ ικά µε τους 

ειδ ικούς όρους καθαρότητας των πλαστ ικών υλών, που προορίζονται να έλθο υν σε 

επαφή με τρόφιμα. Τα καλύμματα  να  ε ίνα ι καταλλήλων διαστάσεων ώστε να 

επιτυγχάνεται αεροστεγές κλε ίσιμο του κυπέλλου και να έχουν κατασκευασθεί από 

φύλλο αλουμιν ίου καθαρότητας 99.5%, μαλακής ποιότητας,  πάχους 0,04 mm.  

 Οι ετ ικέτες να φέρουν εσωτερ ικά επικάλυψη από θερµοκολλητ ικά λάκκα και εξωτερικά 

να φέρουν έκτυπα τ ις παρακάτω επισημάνσεις :   

 Χρονολογ ία παρασκευής η ημερομηνία δ ιατηρησιμότητας  (Μήνας,  Έτος).       

 Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία,  δ ιεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του 

συσκευαστή) .     

  Το ε ίδος του περιεχόμενου.  

  Καθαρό βάρος κυπέλλου.    

  Τόπος παραγωγής (χώρα,  περιοχή) .   

  Κωδικός παρτ ίδας.  

Τα χαρτοκ ιβώτ ια πρέπει να ε ίναι κα ινούργ ια από καλή ποιότητα χάρτου. Να είνα ι από 

κυματοε ιδές χαρτόνι αντοχής κατά Mul len τουλάχισ τον 100 lb/ in
2
.  Οι δ ιαστάσεις των 

χαρτοκ ιβωτ ίων να ε ίναι τέτο ιες ώστε κατά τη συσκευασία του προϊόντος να μην 

υφίσταται  κενό μεταξύ κυπέλλων και το ιχωμάτων του χαρτοκ ιβωτίου.      

    Στα χαρτοκ ιβώτ ια και  πάνω στ ις  δύο μεγαλύτερες κατακόρυφες πλευρές πρέπει  να 

αναγράφονται έκτυπα στην Ελληνική, ο ι παρακάτω ενδε ίξε ις:  Ότ ι αναγράφονται στ ις 

ετ ικέτες των καλυμμάτων των κυπέλλων και επιπλέον ο αριθμός των κυπέλλων που 

περιέχονται στο χαρτοκιβώτ ιο .  

  Το μέλι  μπορεί να προσφερθεί  κα ι σε συσκευασία του 1 Kgr   

 

 ΧΑΛΒΑΣ  

Το προϊόν θα πρέπει  να πληροί ότ ι  αναφέρονται στο άρθρο 50  του Κ.Τ.Π. και  τ ις  

ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις   Ο χαλβάς να έχει παρασκευασθεί 

από πολτό σησαμιού (ταχ ίνι ) ,  με φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντ ικές ύλες με την 

προσθήκη και ελάχ ιστης ποσότητας εκχυλ ίσματος ρίζας στρουθίου. Γ ια την παρασκευή 

του επιτρέπεται  η προσθήκη ξηρών καρπών, κακάο, σοκολάτας ή βανίλ ι ας και το 

οποίο θα πρέπει  να δηλώνεται στην συσκευασία.  

  Το ε ίδος να προσφέρεται σε συσκευασία μπαστούνι των 2,5 Kgr και να παραδίδεται 

στ ις  γεύσεις σοκολάτα, βανίλ ια και αμύγδαλο.  

 

 ΦΥΛΛΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ / ΦΥΛΛΑ  ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ :  

    Τα προσφερόμενα ε ίδη να ε ίνα ι  Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές δ ιατάξε ις.   Στ ις ζύμες που παράγονται από β ιομηχανίες και β ιοτεχνίες 
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και  φέρονται στην κατανάλωση σε τυποποιημένες συσκευ ασίες, επιτρέπεται  η χρήση 

πρόσθετων που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 112 του Κ.Τ.Π. 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους. Δεν επιτρέπεται  η προσθήκη χρωστικών.   

 Οι συσκευασίες να ε ίναι  ακέραιες,  κα ι στ ις  οποίες θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι  

ενδε ίξε ις  γ ια κάθε ε ίδος, όπως καθορίζονται  από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

Το φύλλο κρούστας να προσφέρεται  σε συσκευασία 450gr -1000 gr  το δε φύλλο 

σφολιάτας γ ια πίτες και γλυκά 2 φύλλων σε συσκευασία των 850g.  

 

  ΚΕΤΣΑΠ  

  Το προϊόν να ε ίνα ι Α ποιότητας και  να πληροί ότ ι  αναφέρονται   στο άρθρο 124 του 

Κ.Τ.Π.  και τ ις  ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις.  

 Το κέτσαπ τομάτας είναι  το προϊόν που παρασκευάζεται με  ε ιδ ική επεξεργασία ε ίτε 

της ακατέργαστης σάρκας της τομάτας ε ίτε του τοματοπολτού και περιέχε ι ξύδι,  αλάτ ι ,  

αρτύματα, μπαχαρικά και  φυσικές γλυκαντ ικές ύλες.    

    Για την παρασκευή του προϊόντος θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθε ί νωποί 

καρποί τομάτας, οι οποίο ι πρέπει να ε ίνα ι  απολύτως υγ ιε ίς ,  ώριμοι,  µε κανονικούς 

μακροσκοπικούς και  οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους 

του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π..  

   Στην συσκευασία πρέπει  να αναγράφεται  με στοιχε ία  ευδιάκριτα,  ευανάγνωστα και 

με ανεξ ίτηλα γράμματα η ένδε ιξη  το ις % ποσότητας της τομάτας που περιέχε ι .    

 Απαγορεύεται η τεχνική χρώση του προϊόντος με οποιαδήποτε μέθοδο η ουσία.   

Συσκευασία σε φιάλη, με εύκολο άνοιγμα, των 250 gr.   

 

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ  

  Επιτραπέζ ιος πολτός μουστάρδας η απλώς ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ είναι το προϊόν που 

προκύπτε ι από ανάμιξη επιτραπέζ ιας σκόνης μουστάρδας με ξύδι η λεμονοχυμό και 

την προσθήκη η όχ ι μικρής ποσότητας ελαιόλαδου.  (Άρθρο 42 του Κ.Τ.Π.)  

 1. Επιτρέπεται η χρώση, με τ ις χρωστ ικές και τους όρους που αναφέροντα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρη 1 και 2 του Άρθρου 35 του Κ.Τ.Π..    

 2.   Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προσθέτων συντηρητ ικά και  αντ ιοξε ιδωτ ικά του 

Άρθρου  33 του Κ.Τ.Π.  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Ι .     

 

ΚΡΕΜ Α ΓΑΛΑΚΤΟΣ  (Αφρόγαλα ή Ανθόγαλα )   

Το προϊόν να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληροί ότ ι  αναφέρονται  στο άρθρο 81 του 

Κ.Τ.Π.  και τ ις  ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις.  

  Σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και τους ορισμούς της τεχνολογ ίας γάλακτος 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ε ίναι το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με τη χρήση κορυφολόγου γ ια 

το δ ιαχωρισμό του λ ίπους από το γάλα.  Πρακτ ικά ε ίνα ι το γάλα με παρά πολύ υψηλή 

λιποπεριεκτ ικότητα. Γ ια να θεωρηθεί  ένα γαλακτοκομικό προϊόν κρέμα πρέπει  να έχε ι  
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λίπος τουλάχιστον 10%.  Οι προσφερόμενοι τύποι κρέμας να έχουν λ ιποπεριεκτ ικότητα 

από 15 % -  35%.   

 Η οξύτητα της κρέμας κάθε φύσης ,γ ίνετα ι  στο αφρόγαλα όπως έχε ι,  κα ι πρέπει να 

μην υπερβαίνε ι τους 9 βαθμούς κατά SOXHLET –  HENCEL υπολογ ιζόμενη σε ουσία 

χωρίς λ ίπος. Εκτός από την σύστασή της πρέπει η κρέ μα να πληροί όλους τους όρους 

και  διατάξε ις  του Άρθρου 80 του Κ.Τ.& Π γ ια το νωπό γάλα.   

 Επιτρέπεται η χρήση σταθεροποιητή όπως ε ίνα ι  η καραγενάνη Ε 407.  

Στην συσκευασία πρέπει μεταξύ των άλλων υποχρεωτικών σημάνσεων να δηλώνεται 

σαφώς και ευκρινώς ο τύπος με τη παρακάτω φράσεις <<Αφρόγαλα  που περιέχε ι 

λ ίπος τουλάχιστον …..10 ή 20 ή 40%>>.  

Οι προσφερόμενοι τύποι κρέμας να είνα ι  σε χάρτ ινη αεροστεγή συσκευασία των 200 

ml 500 ml και  των 1000 ml ,  µε ένδε ιξη ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης του προϊόντος . 

 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ('H ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ) 

 Τα προϊόντα να είνα ι  Α ποιότητας και να πληρούνται ο ι όροι  του άρθρου 91
( 1 )

 του 

Κ.Τ.Π. (91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014) και ο ι ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές 

Διατάξε ις  

   Προϊόντα αλλαντοποιίας χαρακτηρίζονται  τα προϊόντα στα οποία η δ ιαδικασία 

(επεξεργασία) εξυγ ίανσης επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση 

τους έχε ι επίσης ως αποτέλεσμα την μετουσίωση των πρωτε ϊνών του κρέατος, με 

συνέπεια τη σταθεροποίηση της δομής τους και  την ικανότητά των προϊόντων της 

κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να είνα ι υγρή, 

ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο ή/και να συνδυάζεται κα ι με άλλες 

επεξεργασίες.  

 1α.Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από αυτοτελή τεμάχια κρέατος  

    Ενδεικτ ικά προϊόντα Βραστό χοιρομέρι ή ζαμπόν (χαμ, ham), βραστή ωμοπλάτη 

(σπάλα), βραστό και καπνιστό νουά και φ ιλέτο, μπέικον, φιλέτο ή στήθος γαλοπούλας 

και  κοτόπουλου βραστό ή βραστό -καπνιστό. Στα προϊόντα αυτά επιτρέπεται η 

παρουσία, λόγω επεξεργασίας, λε ιοτριβέντος κρέατος σε μικρό ποσοστό (10% max) σε 

προϊόντα του εδαφίου αυτού που έχουν υποστε ί μάλαξη (TUMBLING) κατά τη 

δ ιαδικασία παρασκευής τους. Το ελάχ ιστο ποσοστό  μυϊκών πρωτε ϊνών  να ε ίνα ι 12 %  

 1β .  Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχ ια 

κρέατος.   

Ενδεικτ ικά προϊόντα Λουκάνικα Φρανκφούρτης, πάριζα, παριζάκι ,  μορταδέλες, πικνίκ,  

ζαμπονέλλο, μορφοποιημένα προϊόντα από τεμάχια κρέατος (μορφοποιημένο ζαμπόν,  

μορφοποιημένη σπάλα, μορφοποιημένο μπέικον, μορφοποι ημένο στήθος γαλοπούλας 

ή κοτόπουλο,  κλπ).    
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Το κρέας υφίσταται τεμαχ ισμό περισσότερο ή λ ιγότερο έντονο. Η κρεατόπαστα μπορεί 

να περιέχε ι κα ι τεμάχ ια κρέατος, λ ίπους ή άλλων τροφίμων (ελ ιά, σκόρδο, πιπεριά, 

τυρί,  κλπ). Τα μορφοποιημένα προϊόντα παρασκευάζο νται από τεμάχια κρέατος μ ικρού 

μεγέθους μετά από εντονότατη μάλαξη μαζί με την άλμη υπό κενό και ενδεχόμενη 

προσθήκη σύγκοπτου κρέατος. Ως προς την εμφάνιση τους στην τομή, μπορεί να 

δ ιακρίνονται ευμεγέθη τεμάχια κρέατος, ενώ το συνολ ικό ποσοστό λεπτοτεμα χισμένης 

κρεατόμαζας,  μπορεί να ε ίνα ι μέχρι κα ι 25 %.  

 

Προϊόν Παράμετρος Ελάχιστη τιμή 

Όλα της κατηγορίας Α1β 

Ποσοστό 

Ποσοστό (%) μυϊκών πρωτεϊνών. 9 

Ποσοστό (%) λίπους.  30 

 (35 για μορταδέλα) 

Προϊόντα που 

αποτελούνται και από 

τεμάχια κρέατος και από 

σύγκοπτο κρέας 

Ποσοστό τεμαχίων κρέατος (% κατά 

βάρος). 

60 

 

 Η συσκευασία των παραπάνω προϊόντων να γ ίνεται σε περιέκτες ή και περιβλήματα 

από υλ ικά κατάλληλα για τρόφιμα που να κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζουν 

οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος με το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το 

περιεχόμενο να μη μπορεί να θ ιγε ί χωρίς να υποστε ί κα ι η συσκευασία άνοιγμα η 

μετατροπή (Άρθρο 89
( 1 )

  του Κ.Τ.Π.  91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014). 

   Επί της συσκευασίας των προϊόντων και πλησίον του καταλόγου των συστατικών θα 

πρέπει να αναγράφεται σχετ ική ένδε ιξη η οποία να προσδιορίζε ι την υποκατηγορία 

προϊόντων στην οποία ανήκε ι .  

Επισήμανση των προϊόντων αλλαντοποιίας.  

  Στο περίβλημα ή τη συσκευασία των προϊόντων αλλαντοποι ίας πρέπει να 

αναγράφονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξ ίτηλο και αναμφισβήτητο, εκτός από τ ις 

άλλες ενδε ίξε ις  που προβλέπονται  κα ι  ο ι  εξής:  

α)  Η ονομασία της βασικής κατηγορίας του προϊόντος που θα ε ίνα ι μ ία από αυτές που 

αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων, όπως παρακάτω:  

(1) προϊόν ωμό (ενδεχομένως καπνισμένο),  

(2) προϊόν ωρίμανσης ξηρό (αέρος) ,  

(3) προϊόν ωρίμανσης ημίξηρο,  

(4) προϊόν βραστό,  

(5) τεμάχ ιο κρέατος ωρίμανσης αλατ ισμένο,  

(6) τεμάχ ιο κρέατος αλατ ισμένο ξηράς θερμικ ής επεξεργασίας ή και καπνιστής (ξηρό),  

(7) τεμάχ ιο κρέατος αλατ ισμένο υγρής θερμικής επεξεργασίας (βραστό),  

(8) πηκτή.  
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β)  Το ε ίδος του προϊόντος με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Τροφίμων ονομασία, 

όπως λουκάνικο βραστό,  σαλάμι αέρος, σαλάμι  βραστό,  μορτ αδέλα βραστή κ.λ .π.  

Η παραπάνω ονομασία θα συμπληρώνεται από τον παραγωγό με τη χρησιμοποιούμενη 

ειδ ική ονομασία, εφόσον χρησιμοποιε ίτα ι τέτο ια, όπως: λουκάνικο βραστό τύπου 

Φρανκφούρτης, φ ιλέτο βραστό τύπου Κρακοβίας, σαλάμι βραστό τύπου Ουγγαρίας, 

σαλάμι  αέρος τύπου Θάσου,  σαλάμι ημ ίξηρο μπύρας κ .λ.π.  

γ)  Η λέξη «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ακολουθούμενη από την ονομασία όλων των συστατ ικών του 

προϊόντος, δηλαδή, ε ίδος του κρέατος,  ε ίδος του λ ίπους, πρόσθετες ύλες, συνδετ ικές, 

αρτυματικές και  άλλες ύλες κατά σε ιρά ελαττούμενης περιεκτ ικότητας κατά τη στ ιγμή 

της χρησιμοποίησής τους στην παραγωγή του προϊόντος αλλαντοποι ίας.  

δ)  Χρονικές ενδε ίξε ις ,  σύμφωνα με τ ις ισχύουσες δ ιατάξε ις  του  

Υπουργείου Γεωργίας.  

Η αναγραφή αυτών θα γίνετα ι μόνο εκε ί όπου υπάρχει συσκευασία του προϊόντος 

(δεύτερος περιέκτης)  και όχ ι στα προϊόντα πο υ διατ ίθενται μόνο με το φυσικό ή 

τεχνητό τους περίβλημα (έντερο).  

ε)  Οι ιδια ίτερες συνθήκες δ ιατήρησης του προϊόντος.  

 Στα ε ισαγόμενα προϊόντα αλλαντοποι ίας ο ι ενδε ίξε ις θα αναγράφονται κα ι στην 

ελληνική γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους.  

  Ζωμοί,  σούπες, σάλτσες, εκχύλισμα κρέατος, ζελατίνη  

  Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι Α ποιότητας και   να πληρούνται ο ι όροι  του  άρθρου 91
( 1 )

  

του Κ.Τ.Π. και ο ι ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξεις( 91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ 

Μάρτιος 2014) 

Zωμοί,  Σούπες   

Ζωμοί σούπες χαρακτηρίζονται υγρά προϊόντα ε ίτε προϊόντα που μετατρέπονται στη 

μορφή αυτή με προσθήκη νερού, σύμφωνα με τ ις οδηγ ίες χρήσης, τα οποία 

παρασκευάζονται από προϊόντα πλούσια σε πρωτε ΐνες ή/και παράγωγά τους 

(εκχυλίσματα,  υδρολύματα) και  μπορεί να περιέχουν εδώδιμες λ ιπαρές ύλες, αλάτ ι ,  

αρτυματικές ύλες, δ ιάφορα άλλα εδώδιμα προϊόντα με σκοπό τη βελτ ίωση της γεύσης 

και  σύστασής τους και  πρόσθετα .  

  Οι ζωμοί ,  σούπες διατ ίθενται στην κατανάλωση σε δ ιάφορες μορφές:   

 1 .  Προϊόντα έτο ιμα γ ια κατανάλωση με/ή χωρίς  θέρμανση.  

 2 .  Προϊόντα συμπυκνωμένα σε μορφή υγρή, ημίρρευστη ή πάστας τα οποία με 

προσθήκη νερού σύμφωνα με τ ις οδηγ ίες χρήσης δίνουν έτο ιμα γ ια κατανάλωση 

προϊόντα.  

 3.  Προϊόντα αφυδατωμένα σε στερεή μορφή τα οποία μετά από ανασύσταση με νερό 

σύμφωνα με  τ ις οδηγ ίες χρήσης δίνουν έτο ιμα γ ια κατανάλωση προϊόντα.  

 Οι ζωμοί ,  σούπες με βάση τα συστατ ικά κρέατος κατατάσσονται  ως εξής:  

α) Οι ζωμοί ,  σούπες που παρασκευάζονται από κρέας βοδινό ή/και  εκχύλ ισμα κρέατος 

βοδινού με/ή χωρίς χρήση κρέατος ή εκχυλ ίσματος κρέατος άλλων ζώων. –  Οι ζωμοί,  
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σούπες κρέατος,  πρέπει  να περιέχουν στο έτο ιμο γ ια κατανάλωση προϊόν:   Κρέας 

εκφρασμένο ως φρέσκο κρέας 10g/ l i t  κατ΄ελάχιστο  ή Εκχύλ ισμα κρέατος 0,67g/ l i t  κατ ’ 

ελάχ ιστο και ,  NaCl 12.5g/ l i t  κατά μέγ ιστο.  

 β) Οι ζωμοί και  ο ι σούπες πουλερικών που παρασκευάζονται από κρέας πουλερικών, 

τμήματα σφαγίων πουλερικών (πλατάρια κ.λπ.)  ή εκχυλίσματα κρέατος π ουλερικών και  

πρέπει να περιέχουν στο έτο ιμο γ ια κατανάλωση προϊόν Ολικό Άζωτο 100mg/ l i t  

κατ΄ελάχ ιστο και  NaCl 12.5g/ l i t  κατά μέγ ιστο.   

 Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)  

αριθ. 1333/2008, Παράρτημα Ι Ι ,  Μέρος Ε΄ γ ια τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων.  

Δεν επιτρέπεται  η προσθήκη κρεατ ιν ίνης (ως πρώτη ύλη) στα προϊόντα της κατηγορίας 

αυτής.   

 Στη συσκευασία των προϊόντων αυτών πέραν των υποχρεωτικών ενδε ίξεων θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη και τα εξής:  

 1.Ονομασίες «ζωμός κρέατος» δίνονται  εάν πληρούνται ο ι  προδιαγραφές της 

παραγράφου 3.α.  

 2. Eφ' όσον η ονομασία δ ίνε ι έμφαση σε ένα ή περισσότερα συστατικά αυτά πρέπει να 

περιέχονται σε ποσότητα ικανή να επηρεάσει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του 

προϊόντος.  

3. Αντί  της ονομασίας «σούπα» (PΟTAGE) μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες όπως 

«κρέμα. . .»,  «βελουτέ. . .»  κ.λπ.   

4.  Πρέπει να αναγράφεται  σύσταση γ ια τη σωστή τήρηση των οδηγ ιών χρήσεως.  

  

ΝΕΡΟ  

Το προσφερόμενο ε ίδος να πληροί τους όρους του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών, καθώς και με τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 

δ ιατάξε ις .    

Το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» πρέπει να πληροί  κα ι όλους τους όρους και τ ις  

δ ιατάξε ις  που περιλαμβάνονται  στην ε ιδ ική γ ια  αυτό Νομοθεσία.  Απόφ ΑΧΣ 89/2015, 

ΦΕΚ 2239/Β/17.10.2015, «Τροποποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και  

Ποτών (απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/Β΄ /31.12.1987) όπως ισχύει ,  καθώς και  

τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 437/ 2004 (ΦΕΚ 1834/Β/09.12.2004)».  

   Το προσφερόμενο είδος να ε ίνα ι μη αεριούχο μεταλλ ικό νερό σε φιάλη  των 0,5 l i t  ή 

1,5Li t  (  PET) κατάλληλη γ ια τρόφιμα.   

  Το φυσικό μεταλλ ικό νερό έχε ι αποκλε ιστικά υπόγεια προέλευση και  εμφιαλώνεται επί  

τόπου στην πηγή προέλευσής του (συνήθως γεώτρηση).  Οι  κοινοτ ικές οδηγ ίες 

απαγορεύουν οποιαδήποτε κατεργασία ή απολύμανση στο φυσικό μεταλλικό νερό. Η 

υπόγε ια προέλευση του φυσικού μεταλλ ικού νερού, καθώς και η απαγόρευση 

οποιασδήποτε δραστηριότητας σε ικανοποιητ ική απόσταση γύρω από τη γεώτρηση 

εξασφαλίζουν την προστασία του από τα μ ικρόβια. Η σύστασή του μπορεί να περιέχε ι 
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διάφορα μέταλλα και ιχνοστοιχε ία, όπως το μαγνήσιο, το ασβέστιο, το κάλ ιο κ.λπ..  Η 

μόνη επεξεργασία που επιτρέπεται στο φυσικό μεταλλ ικό νερό ε ίνα ι η αφαί ρεση ή η 

προσθήκη διοξε ιδ ίου του άνθρακα,  οπότε το νερό χαρακτηρίζετα ι ανάλογα ως «φυσικά 

ανθρακούχο», «με προσθήκη διοξε ιδ ίου του άνθρακα» ή «ενισχυμένο με αέριο της 

πηγής».  

  
 

   Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  

  1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  

2.  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) ] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία, 

αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και εμπορία  των προϊόντων.   

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μ ικροβιολογ ικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει  να επισυνάψει :   

     1
ο ν

  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

    2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

τα προϊόντα εφόσον του ανατεθε ί  η σχετ ική  προμήθεια.    

   3
ο ν

 Η μεταφορά θα γίνετα ι με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα [ΚΥΑ 

487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) ]  και όταν επιβάλλεται γ ια το ε ίδος ψυγε ία και μέχρι τους 

χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του 

θαλάμου μεταφοράς και  το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν.  

    Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωσ η Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς,  η οποία εκδίδεται  από τ ις  κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.   

Ο προμηθευτής υποχρεούται  να παραδίδει  τα τρόφιμα  ως προς το είδος και την 

ποσότητα,  σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του Νοσοκομείου,  όπως επίσης και  να 

παρέχε ι στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα της ζητε ίτα ι 

σχετικά με τον προσδιορισμό του ε ίδ ους.  
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    Τα είδη και ο ι ποσότητες  θα παραδίδονται  μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία 

θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου,   πριν την 

παράδοση.   

 

  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.&Π..  

2.  Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγρ.  13 περί  ενδε ίξεως αναγνώρισης παρτ ίδας προϊόντος 

και  της οδηγ ίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλ ίου γ ια την γενική ασφάλεια των τροφίμων.  

3.  Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

4.  Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις  

προσμίξε ις,  χαλ ίκ ια, στελέχη φυτών).  

5.  ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 /  ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  13ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τ ις  ενδε ίξε ις ή τα σήματα 

που  την  αναγνώριση της παρτ ίδας  στην οποία  ανήκε ι  ένα τρόφιμα.  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 Γενικές Αρχές γ ια την Ασφάλεια των τροφίμων.   

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 γ ια την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.  

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου της 22ας Σεπτεμβρίου       2003 σχετ ικά με την ιχνηλασιμότητα και  την 

επισήμανση       γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και  γ ια την       

ιχνηλασιμότητα τροφίμων και  ζωοτροφών που παράγονται  από γενετ ικώς 

τροποποιημένους οργανισμούς,  και γ ια την       τροποποίηση της οδηγ ίας 

2001/18/ΕΚ.  

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετ ικώς τροποποιημένα τρόφιμα και  

ζωοτροφές.  

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 

επισήμανση γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γ ενετ ικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, και  γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/18/ΕΚ.  

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Γ ια τον έλεγχο των τροφίμων.  

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου 

σχετικά με τα υλ ικά και αντ ικε ίμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγ ιών 80/590/ ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.   

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μ ικροβιολογ ικά κριτήρια 

των τροφίμων.    

15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005  για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής γ ια ορισμένα 

προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ)  αριθ.853/2004,  854/2004,  882/2004,  γ ια την 
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παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και  γ ια τροποποίηση των κανονισμών 

853/2004 και  854/2004.    

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατ ικών διατάξεων σχετικά με την 

εφαρμογή του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου (Ε.Κ.)  853/2004,  

882/2004, και γ ια την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.  

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίο υ 

γ ια τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και γ ια την 

τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου.  

18.  Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί  αναγκαίων συμπληρωματ ικών μέτρων εφαρμογής 

των Καν.178/2002, 852/2004,  853/2004, και 882/2004 και  την εναρμ όνιση της 

Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ.  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά με τους ισχυρισμούς επί  

θεμάτων διατροφής και υγε ίας που διατυπώνονται  γ ια τα τρόφιμα.  

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2023 /2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 

2006 σχετ ικά µε την ορθή πρακτ ική παραγωγής υλικών και αντ ικε ιμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιμα.  

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετ ικά με τους Ισχυρισμούς επί  θεμάτων Διατροφής 

και  Υγε ίας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.   

22.  ΟΔΗΓΙΑ  2000/13/ΕΚ γ ια προσέγγιση των κρατών μελών σχετ ικά με την 

επισήμανση,  την παρουσίαση και  την δ ιαφήμιση των τροφίμων.  

23.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδε ίξεων 

και  των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊό ντων και  των τροφίμων.  

24.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά 

με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 

του Συμβουλ ίου γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδε ίξεων και  των ονομασιών 

προέλευσης των γεωργικών προϊό ντων και  των τροφίμων.   

25.  ΟΔΗΓΙΑ  2003/89/ΕΚ γ ια την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά 

την αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.     

26.  ΟΔΗΓΙΑ  2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου γ ια την 

κατάργηση ορισμένων οδηγ ιών σχετ ικών με τ ην υγ ιε ινή των τροφίμων και  τους 

υγε ιονομικούς όρους γ ια την παραγωγή και δ ιάθεση στην αγορά ορισμένων 

προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια ανθρώπινη κατανάλωση και γ ια 

την τροποποίηση των οδηγ ιών του Συμβουλ ίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και τ ης 

απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλ ίου.  

27.  ΟΔΗΓΙΑ  2000/13/Ε.Κ. και  του Συμβουλ ίου γ ια προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και  την δ ιαφήμιση των 

τροφίμων και τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τ ις Οδηγ ίες 2007/68/ ΕΚ, 2008/5 

E.K, 2005/26 E.K,2001/101/  Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/  Ε.Κ της Επιτροπής και  της 
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Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου, γ ια την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών 

των τροφίμων.    

28.  ΟΔΗΓΙΑ  89/107/ΕΟΚ.,  γ ια την προσέγγ ιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται  στα τρόφιμα τα οποία 

προορίζονται γ ια ανθρώπινη δ ιατροφή και όπως έχε ι  αυτή τροποποιηθε ί(94/34/ΕΚ, 

292/97).   

29.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλ ίου γ ια την θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των γεωργικών αγορών και ε ιδ ικών διατάξεων γ ια ορισμένα γεωργικά προϊόντα 

(ενια ίος κανονισμός ΚΟΑ).  

30.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια γ ια συγκεκριμένους 

ρυπαντές και  τ ις  όποιες τροποποιήσεις α υτού.  

31.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 γ ια τη θέσπιση ενια ίας δ ιαδικασίας 

έγκρισης γ ια τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τ ις αρωματικές ύλες 

τροφίμων.  

32.  ΟΔΗΓΙΑ  90/642/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 

περιεκτ ικοτήτων γ ια τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα 

προϊόντα φυτικής προέλευσης,  συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτ ικών και  τ ις  

όποιες τροποποιήσεις  αυτής.   

33.  ΟΔΗΓΙΑ  89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχε ι  αυτή 

τροποποιηθε ί .   

34.  Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)  και  Φ.ΕΚ Β΄   

630/2007.   

35. Α2-718/28-7-2014,  ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέ λος)  
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ΑΥΓΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
        Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να ε ίνα ι σύμφωνα με τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87) του 2011,  τ ις  

ισχύουσες Υγε ιονομικές και  Κοινοτ ικές Διατάξε ις   

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  2295/2003):  

   1.  Τα παραδιδόμενα αυγά θα πρέπει  να Α κατηγορίας, βάρους  53gr –  63 gr 

(MEDIUM), με τ ις  απαραίτητες σημάνσεις βάσει  των κε ιμένων διατάξεων.  

   2. Τα αυγά δεν θα πρέπει  να έχουν υποβληθεί σε καμία επεξεργασία συντήρησης, 

ούτε να έχουν ψυχθεί κάτω των 5
ο
C.    

   3. Δεν θα πρέπει να έχουν πλυθεί ούτε καθαρισθε ί με οποιοδήποτε τρόπο και δεν θα 

περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.  

    4. Απαγορεύεται η παρουσία στα αυγά ρωγμών ή ανωμαλιών όπως ε ίνα ι τα δίκρ οκα, 

χωρίς λέκιθο κ .λ.π.  

 

 Τα αυγά θα πρέπει να ε ίνα ι καθαρά,  άθικτα, συσκευασμένα από ωοσκοπικό κέντρο ή 

κέντρο συσκευασίας, που θα πρέπει να εφαρμόζε ι σύστημα HACCP -  σε Α και Β 

συσκευασία (Α καρτέλες των 30 τεμαχίων και Β Χαρτοκ ιβώτ ιο)  ή άλλη ανάλογη ,  

σύμφωνα με τ ις συνθήκες και δ ιαχε ιριστ ικές απαιτήσεις  του Νοσοκομείου.  

   Η μεγάλη συσκευασία (χαρτοκ ιβώτ ιο)  δεν πρέπει  να φέρε ι χτυπήματα, σκισίματα ή 

δ ιάφορου ε ίδους παραμόρφωση και κανένα ίχνος υγρασίας, η μικρή συσκευασία 

(χάρτ ινη θήκη) πρέπει να ε ίναι  καθαρή, χωρίς φθορές ή υγρασία με τ ις παρακάτω 

προβλεπόμενες από την  νομοθεσία ενδε ίξε ις σημάνσεις:     

•   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.   

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγ ίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμ μορφώνονται με την οδηγ ία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου, της 

10ης Νοεμβρίου 2003,  γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετ ικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδε ίξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  
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  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1169/2011 ΤΟΥ Ε ΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά με την παροχή πληροφοριών γ ια 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 και  (ΕΚ) αριθ. 1925/200 6 και  

την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγ ίας 90/496/ΕΟΚ του 

Συμβουλ ίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής,  της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου,  των οδηγ ιών της Επιτροπής 

2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ  και  του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  608/2004 της Επιτροπής.  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί της συσκευασίας   
Κανονισμός 589/2008  
 

1. ΟΝΟΜΑ  ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.  

2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ   EL…….  

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΓΟΥ  Α.  

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  Μ.  

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.  

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ  ΔΙΑΤΗΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Η παράδοση θα είναι max έως την  δεύτερη 

εργάσιμη ημέρα οωσκοπήσεως) .  

7.  ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.  

8. ΚΩΔ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ.  

 
  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ  
 
       CPV                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
     03142500-3             Αυγά 
 
 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΥΓΩΝ (Κανονισμός 589/2008)  
 

 ΧΡΩΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ   -  Σκούρο καφέ ή λευκό  με έντονη καθαρότητα  
                                           και σκληρότητα.  

 ΧΡΩΜΑ ΚΡΟΚΟΥ        -  Σκάλα προδιαγραφής ROCHEN
o
 10-13.  

 ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΓΟΥ       - Καθαρό διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα.  

 ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ          -  Ορατός στην ωοσκόπηση χωρίς εμφανή 
                                            περίμετρο.  

 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ          -Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 mm& 
                                           αμετακίνητος.  
 
 
 

                                                                    ΠΡΟΪΟΝ  : ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ 

Απαιτήσεις 

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Κατάσταση συσκευασίας 

Φρέσκα αυγά, χωρίς ραγίσματα, σπασίματα, 
λερώματα στο κέλυφος, σε χάρτινη θήκη των 30 τεμ. 
ή άλλη ανάλογη συσκευασία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Νοσοκομείου 
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 Κατηγορία Αυγού Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

 Κατάσταση καθαρότητας 
υλικού 

Χωρίς ξένα σώματα 

 Σήμανση ΑΩΚ: ΕL….. 

 Χώρα παραγωγής EL = Eλλάδα 

 Κωδ. Παραγωγού Να αναγράφεται επάνω στο αυγό  

 Κατηγορία Βάρους M (53-63 gr.),  

 Θερμοκρασία παραλαβής ΕΩΣ 18
ο
C 

 Κέλυφος Φυσιολογικό, καθαρό, άθικτο 

 Χρώμα κελύφους Σκούρο καφέ ή λευκό  

 Χρώμα Κρόκου Σκάλα προδιαγραφής RocheN. 10-13 

 Λεύκωμα Αυγού (Ασπράδι) 

Καθαρό, διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή 
κηλίδες αίματος κατά την θραύση του, το αυγό 
κινούμενο επί δαπέδου επιφάνειας, παραμένει 
επίκυρτον και δεν εξαπλώνεται. 

 Κρόκος αυγού 

Ορατός με μορφή σκιάς στην ωοσκόπηση χωρίς 
εμφανή περίμετρο, μη απομακρυνόμενος αισθητά από 
το κέντρο του αυγού σε περίπτωση περιστροφής 

 Αεροθάλαμος Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλιοστά 

 Οσμή Χωρίς ξένες οσμές 

 Εμφάνιση σε ασπράδι/κρόκο Συμπαγής, διαυγής με ευχάριστο άρωμα 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ
Σ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Salmonellα spp, /25g AΠΟΥΣΙΑ 

Κολοβακτηρίδια COLI, 
σταφυλόκοκκοι  AUREUS, 
Μύκητες & ζύμες, Ε.Coli:   

ΣΕ 1 g. ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

0= ΒΙΟ, 1=ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, 2=ΑΧΥΡΩΝΑ, 3=ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

28 ημέρες από την ωοτοκία. Η ελάχιστη διατηρησιµότητα λογίζεται βάσει της ηµεροµηνίας 
µέχρι την οποία τα αυγά της κατηγορίας Α ή τα πλυµένα αυγά διατηρούν τα 
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τουΚανονισμού  (ΕΚ)  
αριθ.  2295/2003  όταν είναι σωστά αποθηκευµένα. Η ελάχιστη διατηρησιµότητα 
καθορίζεται σε 28 µέρες κατ' ανώτατο όριο µετά την ηµέρα ωοτοκίας. Όταν, σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ), αναγράφεται η διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, η 
ελάχιστη διατηρησιµότητα καθορίζεται αρχής γενοµένης από την ηµέρα έναρξης της 
ωοτοκίας. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Σε δροσερό κλιματιζόμενο χώρο (θερμ. από: 8  έως: 18
ο
C) 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Θερμοκρασία:  από:8  έως: 18
ο
C, Υγρασία: 60-75% 

 
    Για την σφράγιση των κελυφών των αυγών,  να χρησιμοποιούνται μόνο ο ι χρωστικές 

του Παραρτήματος 1 του άρθρου 35 του Κ.Τ.Π.  

 
   Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  

 

   1.Αδεια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία  και  σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής  και άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής , εφόσον υπάρχει .   
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2.  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή,  

αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και εμπορία των προϊόντων.  

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μ ικροβιολογ ικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

   Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:   

1ον  Άδεια λειτουργ ίας της Πτηνοτροφικής Μονάδας (Παραγωγού)  .  

2
ο ν

Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της ασφάλειας των 

τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα 

έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

    3. Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

το προϊόν σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του δ ιαγωνισμού.    

   Ο προμηθευτής υποχρεούται  να παραδίδε ι  τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομείου,  όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα της 

ζητείτα ι σχετ ικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

Τα είδη και ο ι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παρ αγγελ ία, η οποία θα 

δίδεται   48 ώρες πριν την παράδοση .   

      Η μεταφορά θα γ ίνετα ι με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι 

τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
1.   Κ.Τ.Π.   Άρθρο 87.  

2.   Κανονισμός  1907/1990/ΕΚ.  

3.   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2295/2003  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2003 

περί καθορισμού των λεπτομερε ιών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

1907/90 του Συμβουλ ίου σχετ ικά µε ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας γ ια τα 

αυγά και των τροποποιήσεων αυτών.   

4.   Κανονισμός  853/2004.   

5.   Κανονισμός 1907/1990 ΕΟΚ του Συμβουλ ίου περί  προδιαγραφών εμπορίας 

αυγών.   

6.   Κανονισμός 2073/2005 περί  μ ικροβιολογ ικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.  
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7.   Κανονισμός 1234/2007.  

8.   Κανονισμός 589/2008 που θεσπίζονται  μέτρα γ ια την εφαρμογή του Κανονισμού 

1234/2007.   

9.   Κανονισμός (ΕΚ)  αριθ. 2052/2003 του Συμβουλίου που τροποποιε ί  τον 

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.  1907/90 σχετ ικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας 

γ ια τα αυγά.  

10.  Κανονισμός 1274/91 περί  λεπτομερών κανόνων γ ια την εφαρμογή του 

Κανονισμού ΕΟΚ 1907/90 σχετ ικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας γ ια τα 

αυγά.  

11.  Κανονισμός 2221/1992 ΕΟΚ της Επιτροπής.  

12.  Κανονισμός  2617/1993.  

13.  Κανονισμός  3300/1993.  

14.  Κανονισμός 5050/1998.  

15.  Οδηγία  ΕΚ/  2000/13   Επισήμανση τροφίμων.  

16.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  557/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2007 γ ια τον 

καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1028/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τ ις  προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.  

17.  Κανονισμός 237/90 και  όλων των τροποποιήσεών του.  

18.  Κανονισμός 1881/06 και  όλων των τροποποιήσεών του.   

19.  Κανονισμος (ΕΚ) αριθ.  1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 

για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατάξεων 

για ορισμένα γεωργικά προϊόν τα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).  

20.  Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011.  

21.  Οδηγία 2002/4 περί εγγραφής στα μητρώα των μονάδων ωοπαραγωγής.  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)   

4.ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ    
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Γενικά .  Τα παραδιδόμενα ζυμαρικά να ε ίναι Α ποιότητας όπως αυτά ορίζονται κα ι 

περιγράφονται στο άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντ ικειμένων 

Κοινής Χρήσεως και  να παρασκευάζονται  από σιμ ιγδάλ ι πλούσιο σε γλουτένη και 

νερό, χωρίς ζύμη, ξηραινόµενα εντός ε ιδ ικών ξηραντήρων θαλάμων µε ελαφρά 

θέρμανση (χωρίς ψήσιμο)  και κάτω από υγιε ινές συνθήκες.  

       Το σιμ ιγδάλ ι από το οποίο θα παραχθούν τα ζυμαρικά   πρέπει  να παρουσιάζει τα 

παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστ ικά (Άρθρ ο 105 και 108 του Κ.Τ.Π) :  

 (1)  Υγρασία: Κατ'  ανώτατο όριο 13,5%.  

 (2)  Γλουτένη υγρή:  Τουλάχιστον 26%.  

 (3)  Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,8%.  

 (4)  Πίτουρα: Ανώτατο όριο 0,8%.  

 (5)  Οξύτητα σε θε ι ικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,07%.  

 (6)  Υπόλειµµα σε τετραχλωράνθρακα:  Ανώτατ ο όριο 0,015%.  

 (7)  Κοσκιν ιζόμμενο µε κόσκ ινο από ύφασμα μεταξωτό, Γερμανικού   αριθμού 72 ή 

Ελβετ ικού αριθμού 8, δηλ. από βρογχίδες       1156/cm
2
,  πρέπει  να µη δ ιέρχεται από 

αυτό σε ποσοστό ανώτερο του 8%.  

(8) Το χρησιµοποιούµενο νερό πρέπει να ε ίναι  π όσιµο.  

    

  H Επεξεργασία Πρώτων Υλών και τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθούνται κατά 

την παραγωγική δ ιαδικασία είνα ι τα ακόλουθα: Tεχνολογ ία Ζυμαρικών  

    Κοσκίν ισμα:  Το σιμιγδάλ ι πρέπει να κοσκ ιν ίζετα ι µε κόσκ ινα αντ ίστοιχα της 

αλευροποιήσεως και  σύμφωνα µε τους όρους   αλευροποιήσεως γ ια να 

απομακρυνθούν από αυτό ανεπιθύμητα παράσιτα και  λο ιπές ξένες ύλες.    

     Ανατάραξη: Αυτή ακολουθεί το κοσκ ίν ισμα και διενεργείτ α ι µε μηχάνημα  ENTO 

LETER ή άλλο παρεμφερές και αποσκοπεί στην πλέον αποτελεσματ ική εξόντωση των 

εντόμων σε οποιοδήποτε β ιολογ ικό στάδιο και εάν ευρίσκονται (ωάρια, προνύμφες,  

νύμφες ,  κλπ.) .   

    Μηχανική Κατεργασία : Αυτή λαμβάνε ι χώρα µε αυτόματα μηχανήματα ή ημιαυτόματα 

χωρίς παρεμβολή εργατικών χεριών, ιδ ίως κατά το πρώτο στάδιο και μέχρι 

πρεσαρίσματος. Κατά τη δ ιαδικασία πίεσης της ζύμης πρέπει  να παρεμβάλλεται 

μηχάνημα κενού αέρος γ ια τη μορφοποίηση του προϊόντος.  

     Ξήρανση:  Μετά την έξοδό του από τα αντ ίστοιχα μηχανήματα, το σχηματοποιημένο 

προϊόν φέρεται προς ξήρανση σε κατάλληλα ξηραντήρια στα οποία πρέπει να 

παραμείνε ι επί ικανό χρόνο και υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας –  υγρασίας,  

έτσι ώστε το τελικό προϊόν να αποκτήσει τα επιθυμητά φυσικά χαρακτηριστ ικά 

(υγρασία, χρώμα, κλπ.) .  

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ  
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Οι οργανοληπτ ικοί χαρακτήρες  των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει  να ε ίνα ι  άμεμπτοι  

και να μην παρέχουν ενδε ίξε ις χρησιμοποίησης με ιονεκτ ικών πρώτων υλών ή ατελούς 

επεξεργασίας.  

 Συγκεκριμένα τα παραγόμενα  ζυμαρικά να έχουν τα παρακάτω  Φυσικοχημικά  

Χαρακτηριστ ικά σύμφωνα με το Άρθρο 115 του Κ.Τ.Π.  :  

  1.  Κατά το βρασμό με νερό πρέπει:   

  Να διογκώνονται τουλάχιστον κατά το διπλάσιο του όγκου τους .   

  Να μη διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5%.  

  Να μην εμφανίζουν πολτώδη μορφή (χυλώνουν).   

 2. Το υγρό μετά το βρασμό (ζωμός),  πρέπει να ε ίνα ι  δ ιαυγές, χωρίς δυσάρεστη οσμή 

ή δυνατή όξ ινη γεύση. Ο θολός ζωμός ε ίνα ι  ένδε ιξη κατώτερης ποιότητας 

ζυμαρικών ή πεπαλαιωμένων.   

  3. Το χρώμα και γενικά η εμφά νιση των ζυμαρικών να ε ίναι  φυσική χωρίς  τεχνική  

χρώση η προσθήκη συντηρητικών.   

.  

  4.Η Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105
ο
 C πρέπει να ε ίνα ι (κατά την παραλαβή 

του προϊόντος)  όπως παρακάτω:  Από 16 Ιουνίου έως και  15 Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους, κατ '  ανώτατο όριο 12,5%.  Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι κα ι 15 Ιουνίου κατ '  

ανώτατο όριο 13,5%.  

  5.  Η Οξύτητα όχ ι  πάνω των 10 βαθμών, ή 0,9% σε γαλακτ ικό οξύ.  

  6.  Η Τέφρα:  Ανώτατο όριο 0,9%.  

  7.Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητ ικών μέ σων 

και  η παρουσία γενικά κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας  

  8.Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε άλλης αμυλώδους ουσίας, εκτός από σιμ ιγδάλ ι  

προερχόμενο από σκληρό σιτάρι.  

  9.  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θρυμμάτων  ζυμαρικών .   

 10.Πρέπει  να ε ίνα ι  απαλλαγμένα  από ζώντα ή νεκρά παράσιτα (προνύμφες,  νυμφικές 

μορφές ή τέλε ια έντομα) και  γενικά να µην φέρουν ίχνη προσβολής από αυτά.     

Για τ ις χυλοπίτες με αυγά   θα πρέπει να περιέχονται δύο πλήρη αυγά σε νωπή ή 

συντηρημένη κατάσταση ανά κ ιλό παραγομένου προϊόντος . (Άρθρο 115 § 13.α Κ.Τ.Π)  

Στα ζυμαρικά με γάλα  επιτρέπεται η προσθήκη γάλακτος δ ιαφόρων κατηγοριών,  σε 

ποσότητα  υπολογ ισμένης σε ξηρή μάζα πλήρους γάλακτος και αναγομένη σε ένα Κιλό 

ετο ίμου ζυμαρικού δεν πρέπει να  ε ίναι   κατώτερη των 20 gr.  (Άρθρο 115 §  14 Κ.Τ.Π)  

Τα νωπά ζυμαρικά από σιμ ιγδάλ ι ή σιμ ιγδάλι κα ι αλεύρι  πρέπει  να πληρούν κατά 

περίπτωση,  όλους τους όρους του άρθρου 115, με εξαίρεση την υγρασία η οποία 

ορίζεται το μέγ ιστο 50%. Η προσθήκη προσθέτων  επιτρέπεται,  αφού θα πληρούν τους 

όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π.  

Τα ζυμαρικά με λαχανικά  πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 115 του 

Κ.Τ.Π.  και ε ιδικά δε:   
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 Η τέφρα επί ξηρού δεν πρέπει να υπερβαίνε ι το 1,3% με επιτρεπόμενη ανοχή μέχρι  

1,4%. 

  Η χρώση ζυμαρικών που προκαλε ίτα ι από την προσθήκη  σε αυτά κατονομαζόμενων 

και επιτρεπόμενων υλών, όπως ε ίνα ι τα αυγά και τα λαχανικά. δεν θεωρείτα ι τεχνητός 

χρωματ ισμός.   

 Τα γεμιστά ζυμαρικά ή νωπά γεμιστά ζυμαρικά , δ ιαφόρων σχημάτων  τα οποία 

αποτελούνται από περίβλημα θα πρέπε ι να ε ίνα ι  σύμφωνα και να πληρούν τους όρους 

και  τ ις  δ ιατάξε ις  του άρθρου  115 του Κ.Τ.Π. .  

 Η γέμιση μπορεί να περιέχε ι δ ιάφορες βρώσιμες ύλες, αρτύματα, μπαχαρικά,  αλάτ ι,  

εκχύλ ισμα μαγ ιάς και φυσικές αρωματ ικές ύλες.   Στη γέμιση επιτρέπεται  η προθήκη 

προσθέτων στις απολύτως αναγκαίες ποσότητες γ ια την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος, εφόσον πληρούν τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του άρθρου 33 

του Κ.Τ.Π..  Ενδέχεται να περιέχονται Σορβικά σε μέγ ιστο ποσοστό 1000mg/Kg, 

συντηρητ ικά και  αντ ιοξειδωτ ικά σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Ι ,   του 

άρθρου 33 του Κ.Τ.Π. καθώς και η προσθήκη γλουταμιν ικών πρέπει να ε ίνα ι τους 

όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ  του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π..     

 

Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά πρέπει  να ε ίναι  των παρακάτω κατηγοριών και  φέρουν 

ενδε ικτ ικώς τους παρακάτω κωδικούς :  

CPV              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

15850000- 9  Μη μαγε ιρεμένα ζυμαρικά  

Ταλιατέλες  

Πένες  

Αστράκ ι ,  πεπονάκ ι ,  σουσαμάκι,  κουσκουσέ  

Χυλοπίτες με αυγά  

Χυλοπιτάκ ι χωρίς αυγά   

Μακαρόνια Νο 3  

Μακαρόνια Νο 6  

Μακαρόνια Νο 10  

Φιδές Τριμμένος  

Φιδές Φωλιά  

Βίδες  

Κριθαράκι Μέτριο  

Μακαρονάκ ι κοφτό μέτριο  

1585000-1      Διάφορα χρωματ ιστά ζυμαρικά από σιμ ιγδάλι   

                       (με προσθήκη φυσικών χρωστικών από  

                       λαχανικά: ντομάτα, καρότο,  σπανάκι ,  παντζάρι   

                       κ.λ.π.)   

15851200-0      Μαγε ιρεμένα ζυμαρικά και κουσκούς   
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15851220-6      Παραγεμισμένα ζυμαρικά  

15851230-9      Λαζάνια  

15851250-5      Κουσκούς  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -  ΣΗΜΑΝΣΗ  

   Τα παραδιδόμενα ε ίδη, θα ε ίνα ι συσκευασμένα σε πρώτη συσκευασία του ½ Kgr σε 

φιλμ και  σε δεύτερη συσκευασία σε χαρτοκ ιβώτ ια των 6 ή 12 Kgr.  

    Τα μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να μεταφέρουν καρκινογόνες ή τοξ ικές ουσίες 

(π.χ . βαρέα μέταλλα, μονομερή κ τλ. )  και δεν δύναται να αλλοιώνουν τους 

οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες των ζυμαρικών, πρέπει δε να πληρούν τους όρους του 

άρθρου 21 του Κ.Τ.Π.  έκδοση 2009 και να ικανοποιούν τ ις  απαιτήσεις του ΕΚ 89/109,  

του Κανονισμού 1935/2004/ΕΚ, του Κανονισμού 2023/2006,  κ αθώς και την Οδηγ ία 

2007/42/ΕΚ της Επιτροπής.  

   Τα χαρτοκ ιβώτ ια να είνα ι κατασκευασμένα από χαρτόνι με τα εξής χαρακτηριστ ικά:  

(1) Χαρτόνι  κυματοε ιδές.  

(2) Βάρος χαρτονιού:  670 gr /m
2  

τουλάχιστον.  

(3) Αντοχή κατά mullen:  Τουλάχιστον 190lb/ in
2
 

(4) Αντοχή σε κάμψη:  Χαρτόνι  διαστάσεων 30 x 30 cm καµπτόµενο µε το χέρι κατά 

γωνία 180
ο
,  δεν πρέπει να παρουσιάζε ι ρωγμές ή θραύσεις στα σημεία κάμψης και στ ις 

δύο επιφάνε ιες.   

        Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξε ις  (εργοστάσιο 

παραγωγής, περιγραφή ε ίδους, ημερομηνία παραγωγής –  λήξης  κ .λ.π.)   

Συγκεκριμένα θα πρέπει  να αναγράφονται:  

  Ονομασία (περιγραφή)  του προϊόντος .  

  Καθαρή ποσότητα .  

  Χρονολογ ία ελάχ ιστης δ ιατηρησιμότητας .  

  Όνομα ή εμπορική επωνυμία και δ ιεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκ ευαστή .  

  Χώρα προέλευσης .  

  Αριθμός παρτίδας .  (Οδηγ ία 89/396) .  

 

 H δε σήμανση να ε ίνα ι σύμφωνη με τ ις  δ ιατάξε ις  σήμανσης τροφίμων:  

 •   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής .   

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγ ίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγ ία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου .   
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•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου, της 

10ης Νοεμβρίου 2003,  γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων .  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ  σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδε ίξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά με την παροχή πληροφοριώ ν γ ια 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 και  (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και  

την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγ ίας 90/496/ΕΟΚ του 

Συμβουλ ίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής,  της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου,  των οδηγ ιών της Επιτροπής 

2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  608/2004 της Επιτροπής .  

 

    Ή ημερομηνία παράδοσης των ζυμαρικών θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της 

διατηρησιμότητας των. (Προϊόν πρόσφατης παραγωγής  και διαχείρισης της αποθήκευσης).     

 

Οι συμμετέχοντες στον δ ιαγωνισμό υποχρεούνται  να καταθέτουν δε ίγματα των 

προσφερόμενων προϊόντων,  επί ποινή αποκλεισ μού.  

 

      Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  

  1.  Άδεια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και  άδε ια λε ιτουργ ίας 

του υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  ( Υ∆ Αιβ/8577/8-9-1983 ΦΕΚ 

526/Τ.Β./24.9.83 &  Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-2012 ‘ Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.) 

2.  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις  απαιτήσεις  του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι  χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς  γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  

επεξεργασία, αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και  εμπορία  των προϊόντων .   

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μ ικροβιολογ ικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι .  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει :   

1
ο ν

 Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχείρ ισης της ασφάλειας των 

τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 
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θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς 

γ ια την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων .  

2ον  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή  

με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του δ ιαγωνισμού .    

3ον  Η μεταφορά θα γ ίνετα ι με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι 

τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου .  

  Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να ε ίνα ι  εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από  τ ις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.(Ο δηγός 

Υγ ιε ινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Ν
ο
 9)  

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1 .Κ.Τ.Π  ΑΡΘΡΟ 21 ,  24 ,  115 και ο ι παραπομπές του .  

2 .ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 14/89 .  

3 .ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 .  

4 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  γ ια την  ιχνηλασιμότητα των τροφίμων .   

5 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004  Κανονισμός Υγ ιε ινής Τροφίμων: Θέτει  γενικούς κανόνες 

υγ ιε ινής και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 

παραγωγής τροφίμων,  από το χωράφι ή το στάβλο μέχρι τον τελ ικό καταναλ ωτή.  

6 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετ ικά με τα μικροβιολογ ικά κριτήρια των τροφίμων.  

7 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 

για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ε ιδ ικών διατάξεων για 

ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») .  

8 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 γ ια την τροποποίησης του Παραρτήματος Ι Ι  του 

Κανονισμού (ΕΚ)  αριθμό. 852/2004 .  

9 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΕΚ 89/109 .  

10 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1935/2004/ΕΚ .  

11 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτ ική παραγωγής 

υλ ικών και  αντ ικειμένων που προορίζονται  να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.  

12 .  Οδηγ ία 2007/42/ΕΚ .  

13 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου γ ια 

τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και γ ια την τροποποίηση 

της Οδηγ ίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου.  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  
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3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος )  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

 

   
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
                          
 
Τα χορηγούμενα ε ίδη θα πρέπει να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του 

Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133 ,  τ ις  ισχύουσες  κοινοτ ικές και  υγε ιονομικές δ ιατάξε ις.    

   

  ΓΕΝΙΚΑ  

   Τα χρησιμοποιούμενα τρόφιμα φυτ ικής προέλευσης από  τα οποία θα 

παρασκευάζονται,  πρέπει να ε ίνα ι φρέσκα νωπά πρώτης κατηγορίας και κατά 

προτίμηση Ελληνικής παραγωγής.  

 Σε κάθε κουτ ί πρέπει  να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή με ανεξ ίτηλη μελάνη σε 

χάρτινη τα ιν ία που περιβάλλε ι το σώμα του κουτ ιού, ο ι παρακ άτω ενδε ίξε ις ανάλογα με 

το περιεχόμενο και  σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τ ις  

ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξε ις  τα εξής :  

(1) Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής.   

(2) Η κατηγορία και  το ε ίδος του Τροφίμου .   

(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.  

(4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατ ικών του υγρού πληρώσεως .    

(5) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και  η δ ιεύθυνση ή η έδρα της επιχε ιρήσεως.  

(6) "Ανάλωση κατά προτ ίμηση πριν από το τέλος ……….." ,  η ο ποία να αναγράφεται με 

ανεξ ίτηλους χαρακτήρες,  πάνω στο μέταλλο   και να συμπληρώνεται σύμφωνα µε την 

παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τ ις ισχύουσες 

Αγορανομικές Διατάξεις.   

(7) Κωδικός παρτ ίδας (Οδηγ ία 89/396).  

(8) Η χώρα παρασκευής .  

       

 Οι χάρτινες τα ινίες πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτ ικό και καλής ποιότητας 

χαρτί .  Η κόλλα που χρησιμοποιε ίται  γ ια την επικόλληση των ταιν ιών, πρέπει  να ε ίναι  

αρίστης ποιότητας και  η εργασία επικολλήσεως επιμελημένη, γ ια να εξασφαλίζετα ι  η 

μακροχρόνια δ ιατήρηση των τα ιν ιών στα κουτιά.  
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  Στα χαρτοκ ιβώτ ια πρέπει να γράφονται έκτυπα και στ ις  δύο κατακόρυφες 

μεγαλύτερες πλευρές, στην Ελληνική, ο ι παρακάτω ενδε ίξε ις :   

1.  Η περιγραφή  του προϊόντος .  

2.  Το καθαρό βάρος.  

3.  Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και  η δ ιεύθυνση ή η έδρα της επιχε ιρήσεως.   

4.  Η χώρα προέλευσης.  

    5.   Η  ημερομηνία και  το έτος παραγωγής.    

    6.  "Ανάλωση κατά προτ ίμηση πριν από ……………..".   

    7.   Κωδικός παρτ ίδας.  

    8.  Ο αριθμός των κουτ ιών και το βάρος του περιεχομένου κάθε κο υτ ιού.  

    Οι περιέκτες πρέπει  να πληρούν όλους τους όρους του Κ.Τ.Π.  σχετ ικά με τη 

συσκευασία Άρθρο 9,  την επισήμανση Άρθρο 21 τη συντήρηση και την μεταφορά του 

προϊόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του οδηγού Υγ ιε ινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Ν
ο
 9  και 

τ ις ισχύουσες δ ιατάξεις σήμανσης τροφίμων .  

•   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,  την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής .   

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής γι α την τροποποίηση της οδηγ ίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγ ία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου .  

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων .  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετ ικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών γ ια 

τα  τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ)  αριθ. 1924/2006 και  (ΕΚ) 

αριθ.  1925/2006 και την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής,  της 

οδηγ ίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 

της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου, των 

οδηγ ιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  

608/2004 της Επιτροπής .  
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  Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι συσκευασμένα  (σύμφω να µε τα καθοριζόμενα από τον 

Κώδικα Τροφίμων, Άρθρα 9,  22 και 28)    σε κυλ ινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά 

χωρητ ικότητας ανάλογα µε το ζητούμενο προϊόν.  

    Τα λευκοσιδηρά κουτ ιά πρέπει  να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και 

ανθεκτ ικότητα, να µην παρουσιάζουν δ ιαρροές, δ ιατρήσεις, δ ιαβρώσεις, οξειδώσεις και 

γενικά ανωμαλίες ο ι  οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υγιε ινή κατάσταση και  

συντήρηση του περιεχομένου.  

 Πρέπει να μην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις άκρων , μυτ ίασμα στις ραφές, 

σκούριασμα, δ ιόγκωση τα  δε κουτ ιά να συσκευάζονται σε χαρτοκ ιβώτ ια. Γενικά τα 

χρησιμοποιούμενα κουτ ιά να εξασφαλίζουν, απόλυτη στεγανότητα, δυνατότητα 

μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτε ρη συμπεριφορά έναντ ι του περιεχομένου.   

  Οι κορμοί των κουτ ιών και τα πώματα να έχουν κατασκευαστε ί από καινούργ ιο 

λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19mm και 0,20mm αντ ίστοιχα, ηλεκτρολυτ ικά 

επικασσιτερωμένο (βάρος ηλεκτρολυτ ικού επιστρώματος 2,8 gr /m
2
 τουλάχιστον 

εσωτερικά και  5,6 gr/m
2
 εξωτερικά) .  

 Τα λευκοσιδηρά κουτ ιά συσκευασίας είνα ι δυνατόν να ε ίνα ι ' 's tackable' '  (γ ια εύκολη 

τοποθέτηση του ενός πάνω στο άλλο) , χωρίς οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση τεχνικών 

παραμέτρων. Σχήμα κυλ ινδρικό Μέγεθος –  διαστάσεις ανάλογα του  βάρους του 

περιεχομένου.   

 Οι συσκευασίες του ενός (1) Kgr  να έχουν  πώματα του τύπου easy open για εύκολο 

και  λε ιτουργ ικό άνοιγμα.  

  Τα χαρτοκ ιβώτ ια πρέπει να ε ίνα ι καινούρια, κατασκευασμένα από καλής ποιότητας 

χαρτί .  Πρέπει να είνα ι α πό κυματοε ιδές χαρτόνι αντοχής κατά MULLEN τουλάχιστον 

190 lb/ in
2
.  Ο ι δ ιαστάσεις των χαρτοκ ιβωτ ίων πρέπει να ε ίναι τέτο ιες, ώστε να ε ίνα ι 

δυνατή η συσκευασία του προϊόντος χωρίς να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ κουτ ιών 

και  το ιχωμάτων χαρτοκιβωτ ίων.  

Επισημαίνεται ότι υποχρεωτικά θα αναγράφεται η Εμπορική ονομασία και  

συσκευασία των ειδών.  

   

Η ημερομηνία παράδοσης όλων των προϊόντων θα είναι το πρώτο τέταρτο του 

χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητας του  

 

   Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δε ίγματος ε ίνα ι απαραίτητη, με ποινή 

αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γ ίνε ι  και η παραλαβή του ε ίδους  μετά την 

κατακύρωση του δ ιαγωνισμού .  

 

 

CPV                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

15897200-4         ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
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15331460-9         ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

 

Α] ΚΟΜΠΟΣΤΑ  ροδάκινο μ ισό  (συμπύρηνο ροδάκ ινο,  Prunus pers ika )  ή μείγμα 

(κοκτέιλ)  φρούτων και κομπόστα ροδάκ ινο (συμπύρηνο ροδάκ ινο, Prunus pers ika) 

μισό,  σε ελαφρύ σιρόπι .  

  Τα φρούτα που χρησιμοποιούνται γ ια την παρασκευή των κομποστών πρέπει να 

πληρούν όλους τους όρους γ ια τα νωπά τρόφιμα φυτ ικής προέλευσης που αναφέρονται 

στο Κεφάλαιο «Διάφορα τρόφιμα  φυτικής προέλευσης» του Κ.Τ.Π  άρθρα 118,119 

122, 133.  

    Τα φρούτα γ ια την παρασκευή των  θα  πρέπει  να ε ίνα ι  απολύτως  υγ ιή, ώριμα, µε 

κανονικούς μακροσκοπικούς και  οργανοληπτικούς χαρακτήρες και  να πληρούν όλους 

τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π.  και  τον Κανονισμό (ΕΕ)  αριθ.  543/2011.  

1.  Να ε ίναι  πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι) .   

2.  Να ευρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης.  

3.   Να ε ίναι απαλλαγμένοι πρακτ ικώς από χώματα,  λάσπη,  ρύπανση και  γενικά από 

κάθε ξένη ανόργανη ή οργανική ύλη.   

4.  Γενικά πρέπει να ε ίνα ι  καλής ποιότητας.  

5.   Να προέρχονται από φρούτα (τα ροδάκ ινα)  που η δ ιάμετρος της ισημερινής 

γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 67 έως 73 mm (τεμάχ ια ήμισυ ανά συσκευασία 

20-24).   

Τα συστατ ικά να είνα ι φρούτο, νερό, ζάχαρη,  μέσο όξυνσης (ρυθμιστής οξύτητας).  Η 

στερεή φάση πρέπει να έχε ι συνεκτ ική  και  τρυφερή υφή, χωρίς ελαττώματα και  

κηλ ίδες. Το υγρό πληρώσεως να ε ίνα ι δ ιαυγές και απαλλαγμένο από αιωρούμενες  

ξένες ύλες.  

 Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος Ι  του άρθρου 33 του Κ.Τ.:  

Ασκορβικά Ε300, Ε301, Ε302, Κιτρ ικά Ε330, Ε331, Ε332, Ε 333, πηκτ ίνη Ε440 (εκτός 

από κομπόστες μήλου)  και χλωριούχο ασβέστ ιο Ε509.  

  Τα φρούτα που θα περιέχονται στο με ίγμα (κοκτε ίλ)  γ ια την παρασκευή των  θα 

πρέπει να είνα ι απολύτως υγ ιή, ώριμα, µε κανονικούς μακροσκοπικούς και 

οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες και  να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του 

Κ.Τ.Π. .  Να ε ίναι πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι) .  Η σύνθεση να περιέχει πέντε 

τουλάχιστον φρούτα κατά προτ ίμηση ροδάκινο, ανανά,  μήλο, κεράσι, σταφύλι .    

Επιτρεπόμενα όρια δ ιαλυτών στερεών br ix  14% έως 16%  

 Κομπόστα ροδάκ ινο  με με ιωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, επιτρέπεται  

να περιέχουν γλυκαντικά (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, Ε959, Ε961, Ε962),  

σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος του άρθρου 68 του Κ.Τ .Π..    

 H ημερομηνία δ ιατηρισημότητας να αναγράφεται στη συσκευασία και  όχι  στην 

επικολλημένη ετ ικέτα.  
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  Οι προσφερόμενες συσκευασίες να ε ίναι των τριών (3) και του ενός (1) Kgr   μικτού  

βάρους, καθαρού βάρους των 2,600 και 0,820 περίπου Kgr αντ ίστοιχα και το οποίον 

θα αναγράφεται  μαζ ί με το στραγγ ισμένο 1,500 gr και  470 gr  περίπου.  

 

  Β] ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ  

   

 1. Τοματοπολτός μ.β 5 Kgr .  Καθαρό βάρος 4,500 Kgr ή άλλη ανάλογη 

συσκευασία  ,  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και  διαχε ιρ ιστ ικές απαιτήσεις του 

Νοσοκομείου.   

    Για την παρασκευή  του τοματοπολτού θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί  νωποί 

καρποί τομάτας, οι οποίο ι πρέπει να ε ίνα ι  απολύτως υγ ιε ίς ,  ώριμοι,  µε κανονικούς 

μακροσκοπικούς και  οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους 

του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π δηλαδή:  

1.  Να ε ίναι  πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι) .  

2.   Να ευρίσκονται  στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης.  

3.   Να ε ίναι απαλλαγμένοι πρακτ ικώς από χώματα,  λάσπη,  ρύπανση και  γενικά από 

κάθε ξένη ανόργανη ή οργανική ύλη.  

4.   Να μην ε ίνα ι  χρωματ ισμένοι  τεχνητά με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία 

ή µε την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου.  

5.  Να μην έχουν προσβληθεί από παράσιτα ή να εμφανίζουν αλλοιώσεις στη 

σύσταση και τους οργανοληπτ ικούς του ς χαρακτήρες.   

6.  Να μην προέρχονται από φυτά που έχουν ραντ ισθε ί με φυτοφάρμακα όπως 

παραθείο, μαλαθείο, αρσενικούχα ή μολυβδούχα σκευάσματα κλπ, και  που να 

έχουν συλλεγε ί  πριν από τον καθοριζόμενο χρόνο που ορίζετα ι από το Υπουργε ίο 

Γεωργίας ή να παρουσιάζουν κατάλοιπα τέτο ιων ουσιών, που ε ίνα ι  επικ ίνδυνες 

γ ια τη δημόσια υγε ία.  

 Ο τοματοπολτός (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π.) ,  μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει :  

1.  Nα έχει  πολτώδη και  ομοιογενή σύσταση,  χρώμα ανοικτό ερυθρό μέχρι  

ερυθρόφαιο χωρίς κηλ ίδες βαθύτερου χρώματος, με υφή α ισθητά συνεκτ ική, 

οσμή και  γεύση ευχάριστη,  χαρακτηριστ ική του είδους.  

2.   Nα ε ίνα ι απαλλαγμένο από σπόρους, τεμάχ ια τομάτας και γενικότερα ξένες 

προς το προϊόν ύλες.  

3.   Οι οργανοληπτ ικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει  να ε ίναι  άψογοι ,  χωρίς 

να παρέχουν ενδε ίξε ις  γ ια ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων 

πρώτων υλών. Δεν θα πρέπει  να έχε ι γ ίνε ι   τεχνητός χρωματισμός του  με 

οποιαδήποτε μέθοδο ή ουσία.  

4.  Nα ε ίνα ι  πρόσφατης παραγωγής από τομάτες τελευταίας εσοδείας.   

5.  Nα ε ίνα ι  δ ιπλής ή τρ ιπλής συμπύκνωσης με στερεά συστατ ικά προερχόμενα 

αποκλειστ ικά από το χυμό τομάτας, τουλάχιστον 28% ή 36% αντ ίστοιχα. 
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Επιτρέπεται  η προσθήκη μαγειρ ικού άλατος.  Η περιεκτ ικότητα σε χλωριούχα, 

εκφρασμένα σε χλωριούχο νάτριο, μπορεί  να ανέρχεται σε ανώτατο ποσοστό 

3%. 

     Ο  τοματοπολτός να ε ίναι   συσκευασμένος (Α) συσκευασία  και  να παραδίδεται σε 

λευκοσιδηρά κουτ ιά,  σχήματος κυλ ινδρικού  5 Kgr ,  καθαρού  βάρους 4,500 Kgr 

περίπου  ή άλλη ανάλογη ,  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και δ ιαχε ιρ ιστικές απαιτήσεις  του 

Νοσοκομείου  .  Τα κουτ ιά θα συσκευάζονται (Β συσκευασία) σε χαρτοκιβώτ ια των 

τεσσάρων (4) ή 12 ή 24 κουτ ιών  κατά χαρτοκ ιβώτ ιο. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα 

υλ ικά συσκευασίας και  ο τρόπος κατασκευής των κουτ ιών πρέπει να ε ίνα ι σύμφωνα µε 

τα δ ιεθνώς παραδεκτά γ ια την επίτευξη άρτ ιων κουτ ιών δηλαδή πρέπει να 

εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη 

συμπεριφορά ως προς το περιεχόμενο.   

 Επί της συσκευασίας θα  πρέπει να αναγράφονται  στα Ελληνικά έκτυπα ή με ανεξ ίτηλη 

μελάνη στην χάρτ ινη ταιν ία που περιβάλλε ι  το σώμα του κουτ ιού τα εξής:  

1) Η ημερομηνία και  το έτος παρασκευής.   

(2) Η κατηγορία και  το ε ίδος του Τροφίμου .   

(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.  

(4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατ ικών από το χυμό της τομάτας µε τη 

φράση "Περιεχόμενα συστατ ικά από το χυμό της τομάτας …………………….%".  

 (5)  Βενζοϊκό νάτριο…………….%.   

(6)  Το όνομα και  η εμπορική επωνυμία και  η δ ιεύθυνση ή η έδρα της επιχε ιρή σεως.  

(7) "Ανάλωση κατά προτ ίμηση πριν από το τέλος ……….." ,  η οποία να αναγράφεται με 

ανεξ ίτηλους χαρακτήρες ,   πάνω στο μέταλλο   και να συμπληρώνεται σύμφωνα µε την 

παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τ ις ισχύουσες 

Αγορανομικές Διατάξεις.   

(8)  Κωδικός παρτ ίδας.  

(9)  Η χώρα παρασκευής .    

(10) Η περιεκτ ικότητα σε χλωριούχα .  

 

  

2.  Ντοματάκια αποφλοιωμένα ολόκληρα ή τεμαχίων 3 Kgr (καθαρό βάρος 2,500 gr) ή 

του ενός(1) Kgr    

  

     Tα παραπάνω προϊόντα (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π) να προέρχονται από καρπούς 

τομάτας με ομοιόμορφο ερυθρωπό χρώμα της ώριμης ντομάτας με υγρή φάση,  

απαλλαγμένη από ξένες ύλες,  χωρίς καρυκεύματα.      

  Να ε ίναι  πρόσφατης εσοδείας, καθαρά και τρυφερά, φυσιολογ ικού χώματος, κανονικά 

ανεπτυγμένα.  
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 -  Να μην έχουν ανώμαλη οσμή, να µην περιέχουν ξένες ύλες και να µην παρουσιάζουν 

φαινόμενα σήψεως ή ευρωτίασης.   

-  Να είναι απαλλαγμένα από παράσιτα και  έντομα.   

-  Να μην περιέχουν υπολε ίμματα φυτοφαρμάκων.  

 -  Δεν θα πρέπει να έχε ι γ ίνε ι τεχνητός χρωματισμός του με οποιαδήποτε μέθοδο ή 

ουσία .  

  Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς το επί το ίς % περιεχόμενο σε 

ντοματάκια (60%) περίπου ,  το υγρό πληρώσεως (χυμός ντομάτας 40%) περίπου καθώς 

και ο ρυθμιστής οξύτητας.  Τα προϊόντα πρέπει να είνα ι συσκευασμένα σε κυλ ινδρικά 

λευκοσιδηρά κουτιά χωρητ ικότητας 3 Kgr ,  καθαρού βάρους 2550gr περίπου και  

στραγγ ισμένου 1500 gr περίπου ή του ενός Kgr, καθαρού βάρους 800 gr περίπου και 

στραγγ ισμένου 480 gr περίπου.  Τα  κουτ ιά να είνα ι  σκευαζόμενα σε χαρτοκ ιβώτ ια των 

6 τεμαχ ίων και 24 ή 12 τεμάχια αντ ίστοιχα. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα κουτ ιά να 

εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη 

συμπεριφορά έναντ ι του περιεχομένου.  

 

         3  ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  τεμαχισμένα  

   Μανιτάρια κονσέρβα (Άρθρο123 του Κ.Τ.Π.)  ε ίνα ι  το προϊόν που παρασκευάζεται  

από νωπά μανιτάρια,  ολόκληρα ή τεμαχ ισμένα καλλ ιεργουμένων ποικ ιλ ιών του γένους 

AGARICUS η PSALLIOTA μέσα σε νερό ή χυμό των μανιταριών,  έχε ι υποστεί  

κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να εξασφαλιστε ί  η προστασία του από 

αλλοιώσεις και ε ίνα ι συσκευασμένο σε κλε ιστούς περιέκτες.  Προαιρετ ικά μπορεί  να 

προστεθε ί αλάτι ,  ξύδι,  μπαχαρικά, αρτύματα και  ασκορβικό οξύ ως αντ ιοξε ιδωτ ικό.  

  Δεν επιτρέπεται η προσθήκ η χρωστικών ουσιών.  

  Το προσφερόμενο ε ίδος να ε ίνα ι  μανιτάρια κομμένα σε λευκοσιδηρά κουτ ιά του ενός 

(1) Kgr μικτού βάρους, καθαρού βάρους των 800 gr περίπου και στραγγ ισμένου 460 gr  

περίπου.  

       .  

 

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη και μεγέθη έχουν  υπολογ ισθε ί σύμφωνα με 

τα μεριδολόγ ια -ποσοτολόγ ια που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία γ ια τ ις  ανάγκες των 

σιτ ιζομένων .  

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  

 

   1 .Αδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και  σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων  έχει  την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής, κα ι άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  
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 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000 )] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις  του 

προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία, 

αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και εμπορία  των προϊόντων.   

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζε ι  τα αποτελέσματα των μικροβιολογ ικών και χημικών 

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε 

φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει  να επισυνά ψει :   

       1
ο ν

  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

      2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο  προμηθευτή  με 

τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του δ ιαγωνισμού .    

     3  Η μεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)  θα γ ίνετα ι με καθαρά και  

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου.  

    Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ι ς κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς.  

  Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομείου,  όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα της 

ζητείτα ι σχετ ικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους .  

 Τα είδη και ο ι ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία θα 

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότ ητα του τροφίμου, πριν την 

παράδοση.  

 

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1. Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγ. 13 περί ενδε ίξεως αναγνώρισης παρτ ίδας προϊόντος 

και  της οδηγ ίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλ ίου γ ια την γενική ασφάλεια των 

τροφίμων.  

2. Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133 .    

3. Αγορανομική Διάταξη 14/89.  





 

113 

 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/202 Γενικές Αρχές γ ια την Ασφάλεια των τροφίμων.   

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 γ ια την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.  

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής  Τροφίμων.  

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Γ ια τον έλεγχο των τροφίμων.  

8. Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί  αναγκαίων συμπληρωματ ικών μέτρων εφαρμογής 

των Καν.178/2002, 852/2004,  853/2004, και 882/2004 και  την εναρμόνιση της 

Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ.  

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 

επισήμανση γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετ ικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, και  γ ια την  τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/18/ΕΚ .  

10. ΟΔΗΓΙΑ  2000/13/ΕΚ γ ια προσέγγιση των κρατών μελών σχετ ικά με την 

επισήμανση,  την παρουσίαση και  την δ ιαφήμιση των τροφίμων.  

11. ΟΔΗΓΙΑ  2003/89/ΕΚ γ ια την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά 

την αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.    

12. Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείο υ Γεωργίας (γαιώδεις  

προσμίξε ις,  χαλ ίκ ια, στελέχη φυτών) .  

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά με τους ισχυρισμούς επί  

θεμάτων διατροφής και υγε ίας που διατυπώνονται  γ ια τα τρόφιμα.  

14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 

2006 σχετ ικά µε την ορθή πρακτ ική παραγωγής υλικών και αντ ικε ιμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιμα.  

15. ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 /  ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  13ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τ ις  ενδε ίξε ις ή τα σήματα 

που  την  αναγνώριση της παρτ ίδας  στην οποία  ανήκε ι  ένα τρόφιμα.  

16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής γ ια ορισμένα 

προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ)  αριθ.853/2004,  854/2004,  88 2/2004,  γ ια 

την παρέκκλ ιση από τον κανονισμό 852/2004 και γ ια τροποποίηση των 

κανονισμών 853/2004 και  854/2004.   

17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατ ικών διατάξεων σχετικά με 

την εφαρμογή του Ευρωπαïκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου (Ε.Κ.)  

853/2004, 882/2004,  και  γ ια την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και  

854/2004.  

18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλ ίου γ ια την θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των γεωργικών αγορών και ε ιδ ικών διατάξεων γ ια ορισμένα γεωργικά 

προϊόντα(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) .   





 

114 

 

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μ ικροβιολογ ικά κριτήρια 

των τροφίμων.    

20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδε ίξεων 

και  των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  των τροφίμων.  

21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτρο πής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά 

με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

510/2006 του Συμβουλ ίου γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδε ίξεων και  

των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  των τροφίμων.   

22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια γ ια συγκεκριμένους 

ρυπαντές και  τ ις  όποιες τροποποιήσεις αυτού.  

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 γ ια τη θέσπιση ενια ίας 

δ ιαδικασίας έγκρισης γ ια τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και  τ ις  

αρωματ ικές ύλες τροφίμων.  

24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου γ ια τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και  

γ ια την τροποποίηση της Οδηγ ίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ί ου.  

25. ΟΔΗΓΙΑ  90/642/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 

περιεκτ ικοτήτων γ ια τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε 

ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης,  συμπεριλαμβανομένων των 

οπωροκηπευτικών και τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής.  

26. ΟΔΗΓΙΑ  89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχε ι  

αυτή τροποποιηθε ί .   

27. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)  και  Φ.Ε.Κ Β΄ 

630/2007.   

28.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ. 543/2011  της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 γ ια τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  

1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομε ίς  των οπωροκηπευτ ικών και  

των μεταποιημένων οπωροκηπευτ ικών.  

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  
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8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9. ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος ) 

 

 

                                    ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ   
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Μ ΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ  

 

   1 .  Το ελαιόλαδο θα πρέπει να ε ίνα ι αρίστης ποιότητας και να  πληροί τους όρους του 

Κ.Τ.Π (άρθρα 70, 71,  73, 75) και τα παραρτήματα Ι  κα ι Ι Ι ,  καθώς και τ ις ισχύουσες 

Υγε ιονομικές και Κοινοτικές Διατάξε ις .  

  2. Τα μαγε ιρ ικά λάδια (ηλ ιέλαιο –  αραβοσιτέλαιο )  θα πρέπει να ε ίνα ι σύμφωνα µε τ ις 

δ ιατάξε ις του Κεφαλαίου VI I I ,  του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και του 

Παρατήματος Ι  και  Ι Ι  ως προς τα προβλεπόμενα γ ια την κατηγορία αυτή.  

 

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ 

      CPV                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ     

     15411110-6         Ελαιόλαδο  

     15411200-4        Μαγειρικό λάδι   

 

        ΓΕΝΙΚΑ  

     Το ελαιόλαδο θα πρέπει να ε ίνα ι extra παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
( 1 )

 και να έχε ι  

παραχθεί απευθείας από ελ ιές και  μόνο με μηχανικές μεθόδους.  

    Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγ ισης,  σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχε ι από τ ις  

οργανοληπτ ικές του ιδ ιότητες γενικά ενδε ίξε ις  χρησιμοποίησης κατά την παραγωγή του,  

ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας του.   

 

1.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:  Ως "Παρθένο Ελαιόλαδο Εξαιρετ ικό" θεωρείτα ι  σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 2568/91 της ΕΟΚ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ.  1234/2007, και το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  1
α
 το ελαιόλαδο που παράγεται  από  καρπούς ελ ιάς και που ε ίνα ι:   

  1.Υγ ιε ίς,  απαλλαγμένοι από ξένες ύλες, εντομοκτόνα, σκουλήκ ια, έντομα κλπ. καλά 

πλυμένοι  κα ι καθαροί .   

 2. Η παραγωγή του ελαιόλαδου από τους καρπούς της ελ ιάς να γ ίνετα ι σε ελαιοτριβε ία 

που λε ιτουργούν µε άδεια της αρμόδιας κρατ ικής αρχής.  

 3. Γ ια την παραγωγή του να χρησιμοποιούνται αποκλε ιστ ικά και  µόνο μηχανικά μέσα 

χωρίς οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από την πλύση με νερό, την καθίζηση, τη 

φυγοκέντριση και τη δ ιήθηση.  

  4. Να μην εμφανίζε ι  οσμή ή γεύση τάγγ ισης, σήψης, ευρωτίασης και να µην παρ έχε ι 

από τ ις οργανοληπτ ικές του ιδ ιότητες γενικά, ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την 

παρασκευή του ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης.  

Επίσης να μην εμφανίζει  γεύση όξινη, πικρή, μπαγιάτ ικη,  ευρωτιώδη ή µε οποιοδήποτε 
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τρόπο προκαλούσα απέχθεια.  Να ε ίνα ι στην πράξη απαλλαγμένο από σάπωνα, να µην 

περιέχε ι ξένες προς αυτό ουσίες γενικά,  ούτε μούργα.  

 5. Να μην περιέχε ι βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα, ως και υπολε ίμματα διαλυτ ικών μέσων.  

Να µην περιέχε ι οποιαδήποτε συντηρητ ικά μέσα.  Να μην  περιέχει  τοξ ικές ουσίες 

(εντομοκτόνα, κλπ) των οποίων η περιεκτ ικότητα να ε ίνα ι μεγαλύτερη του 0,001%.   

 6. Να ε ίνα ι αυτούσιο και όχι από ανάμιξή του, με άλλα λάδια που προέρχονται από 

άλλους καρπούς ή µε λάδια ζωικής προέλευσης,  σπορέλαια και ελαιόλαδα ακατάλληλα 

για βρώση, ή ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί από την ανασύνθεση λιπαρών οξέων 

πυρηνέλαιου με γλυκερίνη.  

  7.Πρέπει να ε ίνα ι δ ιαυγές στη θερμοκρασία των 20
ο
 C και  να έχε ι τη φυσική 

χαρακτηριστ ική ιδ ιάζουσα οσμή και  γεύση του παρθένου ελαιόλαδου.   

  Απαγορεύεται ο χρωματ ισμός του με οποιαδήποτε χρωστική ή άλλη ουσία που μπορεί 

να προκαλέσει έμμεσα τεχνητό χρωματ ισμό. Το χρώμα του να ε ίναι αργυρόχρουν έως 

αχυροκ ίτρ ινο, εν ίοτε  και  πρασινοκ ίτρ ινο.   

 Το παραδιδόμενο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έ χε ι τα παρακάτω 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι Ι  του Άρθρου 71
( 1 )   

του 

Κ.Τ.Π.  και του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ.  2568/91  

  ΟΞΥΤΗΤΑ 0,2 -0,8% 

  Κ270 ≤ 0,20 

  Κ232 ≤ 2,5 

  ΔΚ  ≤  0,001 

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg)  ≤ 20  

  ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ > 0 και  ενδιάμεση τ ιμή 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ=0  

  ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2  

  ΚΗΡΟΙ ≤ 250  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000  

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no 
2 0  

14677 -14705 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (mg KOH/g ελαιολάδου 184 -196)  

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΩΔΙΟΥ (Wijs) 75-94.  

  ΣΙΔΗΡΟΣ 5 mg/Kg 

  ΜΟΛΥΒΔΟΣ 0,1 mg/Kg 

  ΑΡΣΕΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg 

  ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ  %: 1,3 µέγ ιστο  

  ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO –  PCDD/F-TEQ/gr λίπους  

  ∆ΙΑΦΟΡΑ ECN42 -HPLC ΚΑΙ ECN42 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙ -  ΣΜΟΣ :  0 ,2 µέγιστο.  

  Περιεκτ ικότητα σε οξέα:  

  (α)  Μυριστ ικό %: 0,05 μέγ ιστο.  (β) Λινολεν ικό %: 0 ,9 μέγ ιστο.  

  (γ)   Αραχιδ ικό %: 0,6 μέγ ιστο. (δ)  Εικοσαν ικό %: 0,4 μέγ ιστο.  
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  (ε)  Βεχεν ικό %: 0,2 μέγ ιστο.  (στ)  Λιγνοκηρικό %: 0,2 μέγ ιστο.  

       (ζ)  Σύνολο των t rans ισομερών του ελαϊκού οξέος %: 0,05     μέγ ιστο.    

       (η)  Σύνολο των t rans ισοµερών του λ ινελαϊκού οξέος + των trans ισοµερών του 

λινολεν ικού οξέος %: 0,05 μέγ ιστο  

  Υγρασία και  πτητ ικές ουσίες στους 105
ο
C (µε τη μέθοδο της ξυλόλης) : < 0,1%.  

  Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό α ιθέρα ουσίες:  < 0,1%.  

   

 Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστ ικά υπόκε ιντα ι σε αυτόματη τροποποίηση,  

ανάλογα µε τ ις εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετ ικού Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ.  

2568/91 και  του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 29/2012 τ ο ελαιόλαδο θα πρέπει  vα παραδίδεται  

συσκευασμένο σε δοχε ία των 5 λ ίτρων των (4,460 περίπου Kgr ) ,  απόλυτα καινούργ ια και  

εντελώς αμεταχείρ ιστα, αεροστεγώς κλε ισμένα και του αυτού καθαρού βάρους. Η 

συσκευασία θα πρέπει να δ ιασφαλίζε ι το αμετάβλητο της σύστα σης από την επίδραση 

του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος, καθώς και  το αμετάβλητο των 

επιγραφών του όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και  ο ι  

συσκευασίες αυτές θα είνα ι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που θα καταστρέφεται  

μετά  την πρώτη χρήση του.  

Το παραδιδόμενο προϊόν θα είνα ι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά ή πλαστ ικά HDP ή HDPE 

των 5 l i t  ή άλλης ανάλογης συσκευασίας  ,  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και  δ ιαχε ιρ ιστ ικές 

απαιτήσεις  του Νοσοκομείου.   

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα με χαρακτήρες 

ευανάγνωστους, ανεξ ίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδίου μεγέθους και χρώματος 

μεταξύ τους και ευδιάκριτους σε σχέση με το μέγεθος της ετ ικέτας, ώστε να 

ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο στο οποίο ε ίναι τυπωμένες και να διακρίνονται σαφώς 

από το σύνολο των άλλων γραπτών ενδε ίξεων και σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν 

στη σήμανση, οι εξής πληροφορίες   ΕΦΕΤ (ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ: 

 

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ  

1.  η ονομασία πώλησης -  εξαιρετ ικά παρθένο ελαιόλαδο,  

2.  η ποιοτ ική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές 

και μόνο με μηχανικές μεθόδους»,  

3.  ο προσδιορισμός της καταγωγής,  

4.  η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 l i t ) ,   

5.  το Όνομα ή η Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού ή συσκευαστή,  

6.  η ημερομηνία ελάχ ιστης δ ιατηρησιμότητάς του,   
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7.  ο αριθμός παρτ ίδας τυποποίησης,   

8.  οι συνθήκες δ ιατήρησης,   

9.  ο αλφαριθμητ ικός κώδικας έγκρισης.   

 

   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ  

Μεταξύ των προαιρετ ικών ενδε ίξεων που δύνανται να αναγράφονται  στη σήμανση ενός 

ελαίου πρέπει ,  όπου εφαρμόζονται ,  να πληρούν τ ις ακόλουθες υποχρεώσεις :  

 α)  η ένδε ιξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο γ ια τα παρθένα 

ελαιόλαδα ή τα εξαιρετ ικά παρθένα ελαιόλαδα που λ αμβάνονται σε λ ιγότερο από 27°C 

κατά την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιοπολτού, με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής 

με υδραυλ ικά πιεστήρια  

 β) η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται  μόνο γ ια τα παρθένα 

ελαιόλαδα ή γ ια τα εξαιρετ ικά παρθένα ελαιόλαδα  που λαμβάνονται σε λ ιγότερους από 

27°C με δ ιήθηση ή με φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού,  

 γ) ο ι ενδε ίξεις των οργανοληπτ ικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη γεύση/ή 

στην οσμή να αναγράφονται (γ ια το εξαιρετ ικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο) μόνον 

αν βασίζονται στα αποτελέσματα αναλυτ ικής μεθόδου, η οποία προβλέπεται από τον 

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2568/91,   

δ) η ένδε ιξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας μπορεί να αναγράφεται  μόνον αν 

συνοδεύεται από την ένδε ιξη, με χαρακτήρες του ιδ ίου μεγέθους και στο ίδ ι ο οπτ ικό 

πεδίο, του δείκτη υπεροξειδ ίων, της περιεκτ ικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης 

στο υπεριώδες φως,  που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.  

2568/91.  

 

Οι υποχρεωτικές ενδε ίξε ις  που αφορούν:   

 •  Την ονομασία πώλησης.   

 •  Τον προσδιορισμό της καταγωγής.  

•  Τον αλφαριθμητ ικό κωδικό έγκρισης (μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα).   

 •  Την καθαρή ποσότητα.  

 •Την ημερομηνία ελάχιστης δ ιατηρησιμότητας η οποία πρέπει  να αναγράφεται στην 

κύρια ετ ικέτα. Ως κύρια ετ ικέτα νοε ίτα ι αυτή που  συσχετ ίζετα ι με το κύριο οπτ ικό πεδίο. 

«Κύριο οπτ ικό πεδίο» θεωρείτα ι  το οπτικό πεδίο της συσκευασίας το οποίο ε ίνα ι το πιο 

πιθανό να δε ι ο καταναλωτής με την πρώτη ματ ιά, κατά το χρόνο της αγοράς, και το 

οποίο δ ίνε ι την δυνατότητα στον καταναλωτή να αναγ νωρίζει  αμέσως ένα προϊόν όσον 

αφορά το χαρακτήρα ή τη φύση του και κατά περίπτωση,  την εμπορική του ονομασία.  

 Τα δοχε ία των 5 λ ίτρων θα παραδίδονται  συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) μέσα σε 

ανθεκτ ικά χαρτοκ ιβώτ ια κατάλληλα κλε ισμένα και  ασφαλισμένα.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  πέντε (5)  

λ ίτρων    

 

ΒΑΣΗ:  Διαστάσεις  115Χ147mm   

ΥΨΟΣ :  332  

ΠΑΧΟΣ :  0,25 ΜΜ  

ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ :  GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Ανοχή + 0,35)   

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ :  Τ3     

ΒΑΡΟΣ  ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ :  400+ 4%  

ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΦΗ :  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (SOUDRONIC)  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΡΑΦΗΣ :  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΚΡΩΝ :  ΛΕΥΚΗ (Φυσικό χρώµα επικασσιτέρωσης,  

ΌΧΙ Χρυσοβερνικωµένη ή Λιθογραμμένη ή ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ή 

ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ)  

ΠΩΜΑ:  ΜΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΙΑ  

ΑΔΕΙΑΣΜΑ  ΤΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  

 

1.  Το υλ ικό και  η κατασκευή των δοχε ίων να είνα ι αρίστης ποιότητας ώστε:     

  α. Να εξασφαλίζετα ι  η συντήρηση του ελαιόλαδου για τον χρόνο διατηρησιμότητας 

τουλάχιστον.   

  β. Το περιεχόμενο ελαιόλαδο να µη προσβάλλε ι το δοχε ίο ούτε να προσβάλλεται απ’  

αυτό.  

 2. Πλευρικές συγκολλήσεις  -  προσαρμογή  πωμάτων σύμφωνα µε τον Κώδικα Τροφίμων 

(γ ια τα λευκοσιδηρά).   

3.  Τα πώματα να ε ίνα ι ανάλογων διαστάσεων, ώστε να µην δυσχεραίνεται η στοίβαξη.  

 

 Τα χαρακτηριστ ικά των χαρτοκ ιβωτ ίων συσκευασίας των δοχε ίων των πέντε (5) λ ίτρων 

ή άλλης ανάλογης συσκευασίας  ε ίνα ι  τα  εξής:  

  Τα χαρτοκ ιβώτ ια πρέπει να είνα ι κα ινούργια από καλή ποιότητα χαρτονιού.  Βάρος 

χαρτονιού τουλάχιστον 670 g/m
2
.   

 Αντοχή χαρτον ιού κατά mul len 190 lb/ in
2
.   

 Οι διαστάσεις των χαρτοκ ιβωτ ίων πρέπει  να ε ίνα ι τέτο ιες ώστε να ε ίνα ι δυνατή η 

συσκευασία τεσσάρων (4) δοχε ίων πέντε λ ίτρων ή άλλης συσκευασίας ,  χωρίς να 

παραμένε ι κενός χώρος μεταξύ των  δοχε ίων και των το ιχωμάτων των χαρτοκ ιβωτ ίων.  

   Τα χαρτοκ ιβώτ ια πρέπει να ασφαλίζονται κα ι να προσδένονται καλά, ώστε να 

αντέχουν στ ις μεταφορές  κα ι  στ ις εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασμα. Γ ια την 

ασφάλιση -  περίσφιξη των χαρτοκ ιβωτ ίων να χρησιμοποιούνται αυτοκόλλητες τα ιν ίες γ ια 

την συγκόλληση τους.   
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       2. ΗΛΙΕΛΑΙΟ    

 Το ηλιέλαιο(Άρθρο73
( 1 )

 Β (Ειδ ικές Διατάξε ις)  ε ίνα ι το έλαιο που λαμβάνεται  από τα 

σπέρματα του ηλ ίανθου (Hel ianthus annuus L),  με μηχανική διαδικασία .      Να είναι Α 

ποιότητας και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73
( 1 )

 του Κ.Τ.Π.,  παρθένο, δ ιαυγές ,  

με ξανθωπό χρώμα και ελαφρά γλυκ ιά γεύση, πλούσιο σε πολυακόρεστα  λ ιπαρά 

οξέα  και ελεύθερο από τοξ ικές ουσίες του οποίου η οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό 

οξύ, να ε ίνα ι στο μέγ ιστο 2%.  

Να έχε ι  οσμή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος, απαλλαγμένο από ξένες 

οσμές και τάγγ ιση.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το Άρθρο 73
( 1 )

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & Ι Ι  

του Κ.Τ.Π     

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  225
ο
C 

ΟΞΥΤΗΤΑ: max 2  

ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10  

ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1  

ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05  

ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg  

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)  max 1,5  

ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1  

ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)  max 0,1  

ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)  max 0,1  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,467 -1,469 

ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ 110 -143 

ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr  188 -194 

ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 15  

ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ  

ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ  

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %  

C 14:0 Μυριστικό < 0,5  

C 16:0 Παλμιτικό 3 - 10  

C 16:1 Παλμιτελαικό < 1,0 

 C 17:0 Μαργαρικό –  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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C 17:1 Μαργαρελαικό -  

C 18:0 Στεατικό 1 – 10  

C 18:1 Ελαικό 14 – 35  

C 18:2 Λινελαικό 55 – 75 

 C 18:3 Λινολενικό < 0,3  

C 20:0 Αραχιδικό < 1,5  

C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5 

C 22:0 Βεχενικό < 1, 0 C  

22:1 Ερουκικό < 0, 5 C 

 24:0 Λιγνοκηρικό < 0,5  

C 24:1 Νερβονικό < 0,5 

 

3.  ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ  

Το αραβοσιτέλαιο (Άρθρο73
( 1 )

 Β (Ειδ ικές Διατάξε ις)  ε ίνα ι το έλαιο που λαμβάνεται  από 

τα φύτρα του αραβοσίτου (Zea mays L) με μηχανική δ ιαδικασία . Να είναι  Α ποιότητας  

και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73(1) του Κ.Τ.&Π., παρθένο, δ ιαυγές, με 

ξανθωπό χρώμα και ελαφρά γλυκ ιά γεύση,  πλούσιο σε πολυακόρεστα  λιπαρά οξέα  και 

ελεύθερο από τοξ ικές ουσίες του  οποίου η οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ να ε ίνα ι 

στο μέγ ιστο 2%.  

Να έχε ι οσμή και  γεύση την χαρακτηριστ ική του προϊόντος απαλλαγμένο από ξένες 

οσμές και τάγγ ιση.  

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το Άρθρο 73
( 1 )

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & Ι Ι  

του Κ.Τ.Π    

 

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  230
ο
C 

ΟΞΥΤΗΤΑ: max 2  

ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10  

ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1  

ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05  

ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg  

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)  max 1,5  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1  

ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)  max 0,1  

ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)  max 0,1  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,465 -1,468 

ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ  103-128 

ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr  187 -195 

ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 28  

ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ  

ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ  

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %  

C 14:0 Μυριστικό < 0,3  

C 16:0 Παλμιτικό  9-14  

C 16:1 Παλμιτελαικό < 0,5 

 C 18:0 Στεατικό 0,5-4,0  

C 18:1 Ελαικό 24-42 

C 18:2 Λινελαικό 34-62 

 C 18:3 Λινολενικό < 2,0  

C 20:0 Αραχιδικό < 1,0  

C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5 

C 22:0 Βεχενικό < 0,5 C  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

  Η συσκευασία των μαγε ιρικών ελαίων να ε ίνα ι θα ε ίνα ι πλαστ ικά δοχε ία HDP ή HDPE 

των 5 l i t  ή άλλης ανάλογης συσκευασίας  ,  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και διαχε ιρ ιστ ικές 

απαιτήσεις  του Νοσοκομείου  

Τα χαρακτηριστικά των χαρτοκ ιβωτ ίων συσκευασίας των δοχε ίων των πέντε (5) λ ίτρων ή 

άλλης ανάλογης συσκευασίας  ε ίνα ι τα  εξής:  

  Τα χαρτοκ ιβώτ ια πρέπει να είνα ι κα ινούργια από καλή ποιότητα  χαρτονιού.  Βάρος 

χαρτονιού τουλάχιστον 670 g/m
2
.   

 Αντοχή χαρτονιού κατά mul len 190 lb/ in
2
.   

 Οι διαστάσεις των χαρτοκ ιβωτ ίων πρέπει  να ε ίνα ι τέτο ιες ώστε να ε ίνα ι δυνατή η 

συσκευασία τεσσάρων (4) δοχε ίων πέντε λ ίτρων ή άλλης συσκευασίας ,  χωρίς να 

παραμένε ι κενός χώρος μεταξύ των  δοχε ίων και των το ιχωμάτων των χαρτοκ ιβωτ ίων.  
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   Τα χαρτοκ ιβώτ ια πρέπει  να ασφαλίζονται  κα ι να προσδένονται καλά, ώστε να 

αντέχουν στ ις μεταφορές  και  στ ις εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασμα. Γ ια την 

ασφάλιση -  περίσφιξη των χαρτοκ ιβωτ ίων να χρησιμοποιούνται αυτοκόλλητες τα ιν ίες 

γ ια την συγκόλληση τους.  

 

H ημερομηνία παράδοσης των ελαιόλαδων  και μαγε ιρ ικών ελαίων να ε ίνα ι το πρώτο 

τέταρτο του συνολ ικού χρόνου της δ ιατηρησιμότητάς του  .  

 

  Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων, επί 

ποινή αποκλεισμού.      

 

 

   Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  

 

   1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  

2 . Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας των 

τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει  χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή, αποθήκευση, 

δ ιακ ίνηση και εμπορία  των προϊόντων.  

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μικροβιολογ ικών και χημικών 

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε 

φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει  να επισυνάψει :   

       1
ο ν

  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

       2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

τα προϊόντα  εφόσον του ανατεθε ί η σχετ ική προμήθεια.    

     3
ο ν

 Η μεταφορά θα γίνετα ι με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι 

τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

      Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους 
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Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται  να παραδίδει  τα τρόφιμα  ως προς το είδος και την 

ποσότητα,  σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του Νοσοκομείου,  όπως επίσης και  να 

παρέχε ι στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα της ζητε ίτα ι 

σχετικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

    Τα είδη και ο ι ποσότητες  θα παραδίδονται  μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία 

θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου,   πριν την 

παράδοση.   

 

 

 (1) .  

  Από  αναλύσεις  που έχουν γ ίνε ι  στην  Φαρμακευτ ική Σχολή  Αθηνών γ ια την 

χαρτογράφηση του ελληνικού ελαιόλαδου  προκύπτε ι  ότ ι  ελαιόλαδα της πατρίδας μας 

υπερέχουν σημαντ ικότατα σε υγε ιοπροστατευτ ικές ουσίες έναντ ι  των ελαιόλαδων 

ανταγωνιστριών χωρών.  

  Σύμφωνα με τη μελέτη, που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2015 στ ις ΗΠΑ και  που 

χρηματοδότησαν η ετα ιρε ία Gaea και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, το ελληνικό ποιοτ ικό 

εξαιρετ ικό παρθένο ελαιόλαδο,  με πλούσια περιεκτ ικότητα σε ελαιοκανθάλη, αποτελεί  

«ασπίδα» γ ια το καρδιαγγε ιακό σύστημα και πλεονεκτε ί  έναντ ι ελαιόλαδων άλλων 

χωρών με τα οποία συγκρίθηκε στην έρευνα.  

Η ουσία ελαιοκανθάλη «προδίδεται» από την πιπεράτη α ίσθηση που αφήνε ι το λάδι  

στον λαιμό και  αποδεικνύε ι  την υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου.  Η αντ ιφλεγμονώδης 

ιδιότητά της ε ίχε  δ ιαπιστωθεί  σε εργαστηριακό επίπεδο, ήδη από το 2005.  

Οι δ ιαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν στην πρώτη κλ ιν ική έρευνα που έγ ινε γ ια τον 

σκοπό αυτόν στο Πανεπιστήμιο Davis των ΗΠΑ και στο Ερευνητ ικό Κέντρο Διατροφής 

του υπουργε ίου Υγε ίας των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα έδε ιξαν ότι λε ιτουργε ί σαν 

φάρμακο, καθώς αποτρέπει τη δημιουργ ία θρόμβων με αποτέλεσμα να θωρακίζε ι την 

καρδιά και  να μειώνε ι  τον κ ίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος και  εγκεφαλικών.  

Mansour AB, Gargouri B, Melliou E, Magiatis P, Bouaziz M., «Oil Quality parameters and Quantitative 

Measurement of Major Secoiridoid Derivatives in Neb Jmel olive oil from various Tunisian origins using 

qNMR» . J Sci Food Agric. 2016 Feb 3.  

 

Karkoula E, Skantzari A, Melliou E, Magiatis P., <<Quantitative measurement of major secoiridoid 

derivatives in olive oil using qNMR. Proof  of the artificial formation  of aldehydic oleuropein and 

ligstroside aglycon isomers.>> J Agric Food Chem. 2014 Jan 22;62(3):600-7.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26841137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26841137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26841137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384036
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Sacchi R, Paduano A, Savarese M, Vitaglione P, Fogliano V. <<Extra virgin olive oil>>: from composition 

to “molecular gastronomy”.  

 

Vázquez-Araújo L, Adhikari K, Chambers E, Chambers DH, Carbonell-Barrachina AA.<< Cross-cultural 

perception of six commercial olive oil>>s: a study with Spanish and US consumers. Food Sci Technol Int 

2015;21(6):454-66. 

 

 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

        Κ.Τ.&Π.  Άρθρα (70,  71, 73,75)  και  παραρτήματα Ι  κα ι  Ι Ι .   

    1    Κανονισμός 29/2012 Εκτελεστ ικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής 

της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιόλαδου.    

    2   Κανονισμός 1335/2013 Εκτελεστ ικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1335/2013 της 

Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστ ικού 

κανονισμού (ΕΕ)  αριθ.  29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιόλαδου.  

    3   Κανονισμός 1019/2002 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1019/2002 της Επιτροπής της 13ης 

Ιουνίου 2002 γ ια τ ις  προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου (αντ ικαταστάθηκε από τον 

Κανονισμό 29/2012) &   ΚΥΑ  255610 /2003.  

    4   Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου της 27ης Δεκεμβρίου 2013 γ ια τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 

γεωργικών και  την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.92/72, (ΕΟΚ) αριθ.234/79,  

(ΕΚ) αριθ.  1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλ ίου ΚΥΑ 323902/200 9   

Συμπληρωματ ικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για 

τ ις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου (ΦΕΚ 026/Β΄ -18.09.2009)  Απόφαση αριθ.  

Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β΄ /31.07. 2014) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακ ίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ .Ε.Π.Π.Υ.) .  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.  

     5   Κανονισμός 2568/91 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης 

Ιουλ ίου 1991 σχετ ικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και  

των πυρηνέλαιων καθώς και με τ ις  μεθόδους προσδιορισμού ως έχει τροποποιηθε ί (Έχει  

τροποποιηθε ί από τους Κανονισμούς. 3682/91/ΕΟΚ, 1429/92/ΕΟΚ, 1683/92/ΕΟΚ, 

1996/92/ΕΟΚ, 3288/92/ΕΟΚ, 183/93/ΕΟΚ, 620/93/ΕΟΚ, 177/94/ΕΟΚ, 2632/94/ΕΟΚ, 

656/95/ΕΟΚ, 2527/95/ΕΟΚ, 2472/97/ΕΟΚ. 282/98/ΕΟΚ, 2248/9 8/ΕΚ, 379/1999/ΕΚ, 

455/2001/ΕΚ, 2042/2001/ΕΚ, 796/2002/ΕΚ, 1989/2003/ΕΚ, 702/2007/ΕΚ, 640/2008/ΕΚ).        

      6   Κανονισμός 299/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 299/2013 της  

Επιτροπής της 26ης Μαρτ ίου 2013 γ ια την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.  

2568/1991 σχετ ικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστ ικών των ελαιόλαδων και  των 

πυρηνέλαιων καθώς και  με τ ις μεθόδους προσδιορισμού.  
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      7   Κανονισμός 1348/2013 Εκτελεστ ικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2013 της 

Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2013 γ ι α την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.  

2568/1991 σχετ ικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστ ικών των ελαιόλαδων και  των 

πυρηνέλαιων καθώς και  με τ ις μεθόδους προσδιορισμού.  

 

    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ   

  1   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβο υλ ίου και του 

Συμβουλ ίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 ,  σχετ ικά με την παροχή πληροφοριών γ ια τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές.    

   2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του 

Συμβουλ ίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά με τους ισχυρισμο ύς επί θεμάτων 

διατροφής και  υγε ίας που διατυπώνονται γ ια τα τρόφιμα.  

   2.α .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 

2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ε ιδ ικών διατάξεων 

για ορισμένα γεωργικά προϊόντα . 

   3  Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής .   

   4   Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/101/ΕΚ 

όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το 

εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται  με την οδηγ ία 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου .   

 5    Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου, της 10
η ς

 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων .  

 6   Οδηγία 2008/5/ΕΚ  σχετ ικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδε ίξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

 7  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά με την παροχή πληροφοριών γ ια τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και  

την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής,  της οδηγ ίας 90/496/ΕΟΚ του 

Συμβουλ ίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου, των οδηγ ιών της Επιτροπής 

2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανο νισμού (ΕΚ)  αριθ.  608/2004 της Επιτροπής .  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  
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2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)   

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

                           
 
        Τα χορηγούμενα ε ίδη να ε ίναι  Α ποιότητας και  να πληρούν  τους όρους του 

ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 61, 

62, 62
α
) ,   παραγωγής κατά προτ ίμηση χώρας Ε.Ε. .   

  Να έχουν ζωηρό φυσιολογ ικό χρώμα χαρακτηριστικό του ε ίδους.  

  Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης 

ουσίας.  

  Να ε ίναι  καθαρισμένα και  να ε ίνα ι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων.  

  Να έχουν υποστε ί βαθιά κατάψυξη σύμφωνα με τ ις κε ίμενες δ ιατάξε ις  και  να μην 

έχουν υποστεί  επανακατάψυξη.  

  Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες των νωπών 

λαχανικών από τα οποία προέρχονται.  

  Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχ ια 

δηλαδή να μην ε ίνα ι  κολλημένα μεταξύ τους)  χαρακτηριστ ικό που σημαίνε ι τη 

δ ιακοπή της  ψυκτικής αλυσίδας.  

  Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγε ιονομικών  και  κο ινοτ ικών 

οδηγ ιών περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών.  

  Η αποθήκευση και  η μεταφορά να έχε ι γ ίνε ι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον 

Κ.Τ.& Π. άρθρα 61,62,62
α
 92 & 93 και τον οδηγό Υγ ιε ινής  του Ε.Φ.Ε.Τ.  Ν

ο
 9 .  

  Η συσκευασία και  η επισήμανση να έχε ι  γ ίνε ι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

τον Κ.Τ.& Π.  άάρθρα  9 ,11 & 62
α
  και  τ ις  εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις ,  η δε 

σήμανση να ε ίνα ι σύμφωνη με τ ις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:    

•   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και     του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση,  την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής .   

•   Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ 

όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το  
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εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγ ία 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλ ίου .  

•   Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων .  

  Oδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμ ανση ορισμένων τροφίμων, 

υποχρεωτικών ενδε ίξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου και  Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 .  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 και  (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 

και  την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής,  της οδηγίας 

90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγ ίας 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου,  των οδηγιών της 

Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  608/2004 της 

Επιτροπής .  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψυγμένη μορφή, συσκευασμένα σε δύο συσκευασίες. 

Η (Α) πρώτη συσκευασία θα ε ίνα ι  από  πλαστικό φύλλο ,  κατάλληλη γ ια τρόφιμα, 

σύμφωνα με τα άρθρα  26 ,  26α & 27 του  Κ.Τ.& Π. και εντός χαρτοκ ιβωτ ίου (Β)  

συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) των 10 Kgr ή άλλης  ανάλογης συσκευασίας   

σύμφωνα με τ ις συνθήκες και δ ιαχε ιρ ιστ ικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου  .  Επί της 

συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς στην Ελληνική Γλώσσα οι απαραίτητες 

ενδε ίξε ις ,  όπως :  

  η περιγραφή του ε ίδους  (ονομασία προϊόντος και ποικ ιλ ία) ,  

  το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ,   

  η ετα ιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.) ,   

  η ετα ιρεία δ ιακ ίνησης,   

  η ημερομηνία συσκευασίας και  λήξης , κα ι   

  οι συνθήκες συντήρησης .  

 

   Tα εργαστήρια τυποποίησης θα πρέπει να έχουν ι σχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  

εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι  χορηγηθεί από τον 

ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παρασκευή, 

αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και εμπορία  των προϊόντων .   

 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν δε ίγματα των προσφερόμενων 

προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού . 
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H ημερομηνία παράδοσης θα είναι  το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της 

διατηρησιμότητάς τους .  

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ 

      CPV                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ     

15331170-9            ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

 

1.  ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ  

2.  ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ (πάτος)  

3.  ΣΠΑΝΑΚΙ πακέτα –  πλακέτα των 2500 gr   

4.  ΜΠΑΜΙΕΣ  μικρού μεγέθους  

5.  ΚΑΡΟΤΑ ολόκληρα BABY 

6.  ΑΡΑΚΑΣ μεγάλος  

7.  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ στρογγυλά, πλατ ιά   

8.  ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΡΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΕΣ  

9.  ΜΠΡΟΚΟΛΑ  

                

Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  

    1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και  σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει  την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής ,  και άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  

    Η επιχε ίρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσε ι και την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006  όλες ο ι επιχε ιρήσεις 

τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό.  852/2004 Αναγκαία 

συμπληρωματ ικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου και εναρμόνιση της Οδηγ ίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή των τροφίμων .  

2.  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  

επεξεργασία, αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και  εμπορία  των προϊόντων .   

   Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μικροβι ολογ ικών και  

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  
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  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει  να επισυνάψει  :   

       1
ο ν

 Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων .  

     2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του δ ιαγωνισμού.    

     3
ο ν

 Η μεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) θα γ ίνετα ι με καθαρά και  

απολυμασμένα ισοθερμικά οχήματα -ψυγεία τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία -

18
ο
 C μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τ ις  οδηγίες 

89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ, Κανονισμό (ΕΚ)  αριθ. 37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12
η ς

 Ιανουαρίου 2005 σχετ ικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα 

μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθείας κατάψυξης  

και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Τα οχήματα μεταφοράς    θα φέρουν 

καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται με το 

προϊόν.  (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9).  

     Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδ εται από τ ις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς.   

    Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομείου,  όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα της 

ζητείτα ι σχετ ικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

    Τα είδη και ο ι ποσότητες θα παραδίδονται  μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία 

θα δίδεται  24 ή 48 ώρες, πριν την παράδοση.    

 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (Άρθρα 61 ,  62, 62
α
) .  

2.  Κανονισμός 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

Νομοθεσίας γ ια τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των 

τροφίμων και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής γ ια την Ασφάλεια των τροφίμων.   

3.  Κανονισμός 852/2004 -  Κανονισμός Υγ ιε ινής Τροφίμων -  προς αντ ικατάσταση της 

93/43 οδηγ ίας (ΕΟΚ).  

4.  Κανονισμός 882/2004 Κανονισμός γ ια την δ ιεξαγωγή του επίσημου ελέγχου των 

τροφίμων.   
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5.  Κ.Υ.Α 15523/31 -08-2006 Περί  Αναγκαίων συμπληρωματ ικών μέτρων εφαρμογής 

των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004 ,  853/2004,  854/2004 και  882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου και  εναρμόνιση της Οδηγίας 

2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

6.  Κανονισμός 2073/2005 και 1441/2007 σχετ ικά με τα μ ικροβιολογ ικά κριτήρια 

των τροφίμων.  

7.  Αγορανομική Διάταξη 14/89, την Οδηγ ία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση,  την 

παρουσίαση και  την δ ιαφήμιση των τροφίμων και τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής 

από τ ις  Οδηγ ίες 2007/68/ΕΚ, 2008 /5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/  Ε.Κ της 

Επιτροπής, 2002/86/  Ε.Κ της Επιτροπής και  της Οδηγ ίας 2003/89/Ε.Κ του 

Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου,  γ ια την τροποποίηση της Οδηγ ίας 

2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.  

8.  Κανονισμός 1924/2006 σχετ ικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και 

Υγε ίας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.  

9.  Κανονισμός 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τα υλ ικά και αντ ικε ίμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγ ιών 80/590/ ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.  

10.  Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετ ικά με την ορθή πρακτ ική 

παραγωγής υλικών και  αντ ικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα.  

11.  Κανονισμό (ΕΚ)  αριθ.  37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 12
η ς

  Ιανουαρίου 2005 .  

12.  Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. γ ια την προσέγγ ιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται  στα τρόφιμα τα οποία 

προορίζονται γ ια ανθρώπινη δ ιατροφή και όπως έχε ι  αυτή τροποποιηθε ί(94/34/ΕΚ, 

292/97) .  

13.  Κανονισμός  1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

τα γενετ ικώς τροποποιημένα τρόφιμα.  

14.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του 

Συμβουλ ίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα κα ι την 

επισήμανση γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετ ικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, και  γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/18/ΕΚ.  

15.  Κανονισμός 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια γ ια συ γκεκριμένους ρυπαντές 

και  τ ις  όποιες τροποποιήσεις αυτού.   

16.  Κανονισμός 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου 

γ ια τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και γ ια την 

τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου.   
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17.  Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 

περιεκτ ικοτήτων γ ια τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα 

προϊόντα φυτικής προέλευσης,  συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτ ικών και  τ ις  

όποιες τροποποιήσεις  αυτής.   

18.  Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετ ικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και  όπως έχε ι  αυτή 

τροποποιηθε ί .  

19.  Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)  και  Φ.ΕΚ Β΄  

630/2007.  

20.  Κανονισμός 178/2002  (εφαρμογή του άρθρου 18 )  γ ια την ιχνηλασιμότητα των 

τροφίμων όπως και  η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ.  13 περί  

ενδε ίξεως αναγνώρισης παρτ ίδας προϊόντος και  της οδηγ ίας 92/59 Ε.Ο.Κ του 

Συμβουλ ίου γ ια την γενική ασφάλεια των τροφίμων.  

21.  ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις Κοινοτ ικής 

Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου.  

22.  Κανονισμός  852/2004, και  ΚΥΑ 15523/8 -2006 Κωδικός Αριθμός Έγκρισης των 

Ψυκτ ικών Εγκαταστάσεών.  

23.  ΚΥΑ 15523/31 -08-2006 άρθρο 4 και 5  ,  κα ι   άρθρου 6 του Καν.  852/2004 περί   

αδε ιοδότησης των επιχειρήσεων  και  έγκρισης αυτών.  

24.  ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματ ικά μέτρα γ ια την εφαρμογή   του ΚΑΝ (ΕΚ) του 

1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ.  σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των 

προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών 

οπωροκηπευτικών.  

25.  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  543/2011  της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1234/2007 του 

Συμβουλ ίου όσον αφορά τους τομε ίς των οπωροκηπευτ ικών και  των μεταποιημένων 

οπωροκηπευτικών.  

26.  Κανονισμός (ΕΕ)  αριθ.  1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του 

Συμβουλ ίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 

αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 

922/72,  (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ)  αριθ. 1037/2001 και  (ΕΚ) α ριθ.  1234/2007 του 

Συμβουλ ίου.  

27.  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ. 499/2014  της Επιτροπής της 11ης Μαρτ ίου 2014 γ ια τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.  1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ)  αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομε ίς  των οπωροκηπευτ ικών 

και  των μεταποιημένων οπωροκηπευτ ικών.  
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄:«ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ» 

ΑΡΤΟΣ ΑΡΤΙΔΙΑ &  ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΤΟΥ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

      

 Τα  χορηγούμενα είδη, να είνα ι πρώτης (Α΄)  ποιότητας, να έχουν παραχθεί με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 111, 112, 113 και 114 του  ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ & 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, σύμφωνα  με τ ις ισχύουσες κτηνιατρικές και 

υγε ιονομικές δ ιατάξε ις και να πληρούν τα αναφερόμενα και οριζόμενα στο Ν 

3526/2007 -  ΦΕΚ 24/Α' /9.2.2007 «Παραγωγή και δ ιάθεση προϊόντων αρτοποι ίας 

και συναφείς  διατάξε ις» και Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008 «Καθορισμός 

δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και  

δ ιαδικασίας αδε ιοδότησης» σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ.  

11 του άρθρου 20 του Ν3526/2007 «Παραγωγή και δ ιάθεση προϊόντων αρτοποι ίας 

και  συναφείς  δ ιατάξε ις».  

 

ΓΕΝΙΚΑ  

  «Άρτος» (χωρίς άλλη ένδε ιξη) :  (Άρθρο 111 Κ.Τ.Π.)  Το προϊόν αρτοποι ίας που 

παρασκευάζεται με ψήσιμο μέσα σε ειδ ικούς κλιβάνους, υπό καθορισμένες συνθήκες 

μάζας,  η οποία αποτελείτα ι από αλεύρι σ ίτου,  νερό, ζύμη και μ ικρή ποσότητα αλατ ιού. 

Αν γ ια την παρασκευή του άρτου χρησιμοποιούνται άλευρα σίτου ή με ίγμα αλεύρων 

άλλων δημητριακών προϊόντων εκτός του σίτου, ο παρασκευαζόμενος άρτος φέρε ι την 

ονομασία των αντ ίστοιχων δημητριακών προϊόντων.  

 Ο άρτος δ ιακρίνεται  σε:  

αα)  λευκό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ.  70% , από μαλακό σίτο και 

δ ιατ ίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος λευκός τ.  70%»,  

ββ )  μαύρο άρτο, που παρασκευάζεται  από άλευρα τ .  90%, με πρόσθετη ξηρά γλουτένη 
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σε αναλογ ία 3% από μαλακό σίτο και δ ιατ ίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία 

«άρτος μαύρος τ .  90%»,  

 γγ)  σύμμεικτο άρτο, που παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας 

Μ, από σκληρό σίτο και άλευρα τ.  70%, από μαλακό σίτο και διατ ίθεται στην 

κατανάλωση με την ονομασία «άρτος σύμμεικτος».  

«Φρέσκος άρτος» ή «Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα»: Ο άρτος ή το αρτοπαρασκεύασμα 

που πληρούν τ ις ακόλουθες προϋποθέσεις :  

 αα)  πωλούνται στον τελ ικό καταναλωτή εντός ε ίκοσι τεσσάρων ωρών από την 

ολοκλήρωση της δ ιαδικασίας παραγωγής τους,  

ββ )  παράγονται με συνεχή διαδικασία, από την χρήση των πρώτων υλώ ν τους μέχρι  

την τελ ική έψηση,  χωρίς να μεσολαβεί  δ ιακοπή της γ ια τη συντήρησή τους.  

Απαγορεύεται  η χρήση Νόμος 3526/2007 Άρθρο 10 § 1(α,β,γ)  του όρου 

«φρέσκος άρτος» και «φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα»:  

α) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα που προορίζονται γ ια πώληση,  

μετά την πάροδο ε ίκοσι τεσσάρων ωρών από την ολοκλήρωση της δ ιαδικασίας 

παραγωγής τους, ανεξάρτητα από τ ις μεθόδους συντή ρησης τους,  

β) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα που πωλούνται μετά την 

ολοκλήρωση της  έψησης, του μερικώς ψημένου, του δ ιατηρημένου ή 

κατεψυγμένου άρτου ή του αρτοπαρασκευάσματος ή του αρτοσκευάσματος,  

ανεξάρτητα από τ ις  μεθόδους συντήρησης τους,  

γ) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα, που παράγονται με 

την  έψηση  ενδιαμέσων προϊόντων αρτοποι ίας, ανεξάρτητα από τ ις μεθόδους 

συντήρησης τους,  

 

 «Αρτοσκεύασμα»:  Άρθρο 112 του Κ.Τ.Π. Το προϊόν αρτοποι ίας το οποίο 

παρασκευάζεται  κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν της παρασκευής του άρτου, με απλό ή 

δ ιπλό κλ ιβανισμό, δ ιαφέρε ι,  όμως, από τον άρτο  ως προς την μακροσκοπική υφή και 

τους οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες του.  

 «Απλά αρτοσκευάσματα»: Άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. Τα προϊόντα αρτοποιίας τα οποία 

μπορεί να αντ ικαταστήσουν τον άρτο, όπως φρυγανιές, αρτ ίδ ια, φραντζολάκια, 

κουλούρια, παξιμάδια,  ο δ ιπυρίτης  άρτος, ο ι πίττες γ ια σουβλάκ ια.  

 «Διάφορα αρτοσκευάσματα»: Άρθρο 114 του Κ.Τ.Π. Τα κάθε μορφής και φύσης 

αρτοσκευάσματα που παρασκευάζονται κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο παρασκευής 

του άρτου, διαφέρουν όμως χαρακτηριστικά από αυτόν ως προς τους μακροσκο πικούς 

και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, λόγω της προσθήκης σε αυτά, πέραν των 

πρώτων υλών που επιτρέπονται  γ ια την παρασκευή του άρτου και άλλων πρώτων 

υλών που επιτρέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών  (Υπουργική απόφαση 
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1100/1987, ΦΕΚ Β΄788), όπως γάλα, γ ιαούρτ ι,  βούτυρο, τυροκομικά προϊ όντα, αυγά, 

λ ιπαρές ύλες, γλυκαντ ικές ύλες, προϊόντα τομάτας, ελ ιές,  αρτυματ ικές  ύλες και 

προϊόντα αλλαντοποι ίας .  

«Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής»: Άρθρο 114 του Κ.Τ.Π Τα προϊόντα 

αρτοποιίας, όπως παξιμάδια,  κουλούρια, φρυγανιές και  άλλα βουτήματα 

ζαχαροπλαστ ικής, που περιέχουν υποχρεωτικά λ ιπαρές ύλες και μ ια τουλάχιστον από 

τ ις φυσικές γλυκαντ ικές ύλες που προσδίδε ι σε αυτά γλυκ ιά ή γλυκ ίζουσα γεύση .  

«Αρτοπαρασκεύασμα»:  Άρθρο 114 του Κ.Τ.Π Το προϊόν αρτοποι ίας που 

παρασκευάζεται από άλευρα ενός δημητριακού ή προσμείξε ις  αλεύρων διαφόρων 

δημητριακών, εφόσον ο τρόπος παρασκευής του δεν συμπίπτε ι με τον τρόπο 

παρασκευής των ε ιδών άρτου και το οποίο διατ ίθεται στην κατανάλωση με την 

ονομασία «αρτοπαρασκεύασμα». Αρτοπαρασκεύασμα αποτελε ί η λαγάνα της Καθαρής 

Δευτέρας.  

 

ΕΙΔΙΚΑ  

  O άρτος  σύμφωνα με το Άρθρο 111 του Κ.Τ.Π πρέπει:   

1. Υποχρεωτικά να παρασκευάζονται κα ι να δ ιατ ίθενται στην κατανάλωση από τύπους 

και  κατηγορίες αλεύρου που αναφέρονται   στο άρθρο 104 του Κ.Τ.Π. .   

2.  Οι αρτοποιο ί υπoxρεoύνται πριν από τη ζύμωση της αρτoμάζας να κοσκ ιν ίζουν με 

επιμέλε ια τα xρησιμoπoιoύμενα άλευρα, έτσι  ώστε o παρασκευαζόμενος άρτος και 

τα αρτοπαρασκευάσματα  να ε ίνα ι παντελώς απαλλαγμένες από oπoιαδήπoτε ξένα 

σώματα, π.χ . σxoιν ιά,  κόκκους, πέτρες, παράσιτα, έντομα ή άλλα αντ ικε ίμενα. Tα 

xρησιμoπoιoύμενα γ ια σκοπό αυτό κόσκ ινα πρέπει να ε ίνα ι από γαλβανισμένο 

συρμάτινο πλέγμα No 9,  No 12,  No 14,  No 16.  

3. Οι μακροσκοπικοί κα ι οργανοληπτ ικοί χαρακτήρες του άρτου και τ ων 

αρτοσκευασμάτων να είνα ι καλοί και να μην υπάρχουν ενδε ίξε ις χρησιμοποίησης 

με ιονεκτ ικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών, να ε ίναι  απαλλαγμένα 

από οποιαδήποτε ξένα σωματ ίδ ια και να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε 

αλλοίωση.   

   Να ε ίναι  άριστης πο ιότητας και  φρέσκα, από αγνά υλ ικά και σύμφωνα με τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

  Να είναι καλά ζυμωμένοι και κανονικά (ομοιόμορφα) ψημένοι,  ομοιογενές στην κόρα 

και στην ψίχα, με φλόγωμα (κόρα) κανονικά σε όλη την επιφάνε ια τους (όχ ι σκληρή 

κόρα) . 
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   Οι οργανοληπτικοί  χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί των 

προϊόντων, να έχουν παρασκευαστεί το περισσότερο πριν από τέσσερες (4) ώρες 

και λ ιγότερο πριν από (2) ώρες για να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο.  

Στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας πρέπει  να αναγράφονται  ο ι  παρακάτω ενδε ίξε ις  

Ν 3526/2007 -  ΦΕΚ 24/Α' /9.2.2007  «Παραγωγή και δ ιάθεση προϊόντων αρτοποι ίας και  

συναφείς  διατάξε ις  :   

1.  Το όνομα της επιχε ίρησης .  

2.  Η διεύθυνση του αρτοποιε ίου .  

3.  Το ε ίδος ψωμιού ή προϊόντος αρτοποι ίας .   

4.  Το καθαρό βάρος .  

5.  Η ημερομηνία παρασκευής και  λήξεως,  ο ι  οποίες θα πρέπει να αναγράφονται 

στη συσκευασία του προϊόντος με ανεξ ίτηλη σφραγίδα .   

Τα μεταφορικά οχήματα και ο ι περιέκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να ε ίνα ι καθαρά 

και απολυμασμένα, ώστε τα προϊόντα που μεταφέρονται να προφυλάσσονται με αυτόν 

τον τρόπο από πιθανές μολύνσεις . Γ ια την μεταφορά του άρτου και των προϊόντων 

αρτοποιίας, ο ι επιχε ιρήσεις φέρουν την ευθύνη σχετ ικά με την τήρηση των συνθηκών 

μεταφοράς.  

    1. Η μεταφορά, η δ ιανομή και η δ ιάθεση των  προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται με 

οχήματα που διαθέτουν κατάλληλο αμάξωμα, κλε ιστό από όλες τ ις πλευρές και  

χρησιμοποιούνται αποκλειστ ικά και μόνο γ ια τη μετα φορά των προϊόντων αυτών.   

   2 .  Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποι ίας ε ίτε σε ατομική ,  είτε σε μαζ ική 

συσκευασία, όταν μεταφέρονται προς πώληση από το χώρο παραγωγής τους σε 

πρατήρια άρτου, σε ξενοδοχε ία, σε νοσοκομεία και σε λοιπά ιδρύματα, σε τόπους 

ομαδικής σίτ ισης, σε εστ ιατόρια, ταβέρνες και σε κάθε άλλο τόπο προο ρισμού,  

τοποθετούντα ι  μέσα σε κλε ιστά κ ιβώτ ια, που ε ίνα ι κατασκευασμένα από υλ ικό το 

οποίο ε ίνα ι κατάλληλο γ ια επαφή με τρόφιμα. Απαγορεύεται η μεταφορά των 

προϊόντων αρτοποιίας με άλλο τρόπο.  

    3. Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων αρτοποι ίας με οχήματα που δεν 

χρησιμοποιούνται αποκλειστ ικά γ ια την μεταφορά των προϊόντων αυτών, εφόσον τα 

προϊόντα αυτά τοποθετούνται σε ε ιδ ικά ξύλινα κ ιβώτ ια, που έχουν εσωτερική 

επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή σε μεταλλικά ή πλαστ ικά κ ιβώτ ια, με επαρκή 

χωρητ ικότητα, τα οποία κλε ίνουν ερμ ητ ικά και χρησιμοποιούνται αποκλε ιστ ικά γ ια τον 

σκοπό της μεταφοράς αυτής και  ε ίνα ι κατάλληλα γ ια επαφή με τρόφιμα. Ομοίως,  

επιτρέπεται με τα οχήματα που αναφέρονται  στο προ ηγούμενο εδάφιο,  η δ ιακ ίνηση και  

η μεταφορά, προς πώληση προϊόντων αρτοποιίας, τα  οποία δ ιατ ίθενται στον 
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καταναλωτή σε αεροστεγή συσκευασία, το υλ ικό της οποίας προβλέπεται από τον 

Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών.  

   Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο,  προϊόντων αρτοποι ίας με 

οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά αντ ικείμενα ή τοξικές ύλε ς ή υγρά, τα οποία 

μπορούν να επηρεάσουν, με ο ιοδήποτε τρόπο, την ποι ότητα και την υγ ιε ινή των 

προϊόντων αυτών.  

     4. Επί των συσκευασιών να υπάρχουν ο ι  απαραίτητες ενδε ίξε ις     η δε σήμανση να 

είνα ι σύμφωνη με τ ις  δ ιατάξε ις σήμανσης τροφίμων :     

•   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής .   

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/101/ΕΚ 

όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται 

το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται  με την οδηγ ία 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου .  

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων .  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετ ικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδε ίξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγ ία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου .  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά με την παροχή 

πληροφοριών γ ια τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση των 

κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ)  αριθ.  1925/2006 και  την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ 

της Επιτροπής, της οδηγ ίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ 

της Επιτροπής, της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 

Συμβουλ ίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 

κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  608/2004 της Επιτροπής .  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

     CPV                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

  15811000-1                                               ΑΡΤΟΣ  

  15810000-9                                     ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ   

 15812000-1            ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  
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   1.Άρτος:  Η παρασκευή του  άρτου πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τ ις  

δ ιατάξε ις του Άρθρου 111 του Κ.Τ.Π. το  νερό δε που θα xρησιμoπoιε ίτα ι ,  πρέπει να 

είνα ι πόσιμο.  

  Άρτος τύπου 70% (Φρατζόλα) : Το προϊόν θα παρασκευάζεται από αλεύρι σ ιταριού 

τύπου 70%, νερό,  ζύμη,  και  μ ικρή ποσότητα αλατ ιού (το ποσοστό του 

προστ ιθεμένου άλατος δεν πρέπει  να ε ίνα ι ανώτερο από 1% επί  του αλεύρου και να 

πληροί τους όρους του μαγε ιρ ικού άλατος),  χωρίς προσθετ ικές ύλες, καθαρού  

βάρους 750 gr ,  συσκευασμένες σε χάρτ ινες σακούλες κατά λληλες γ ια τρόφιμα,  

κλεισμένες με συνδετ ική μηχανή ή σε διαφανές σελοφάν.  

 Άρτος τύπου 55% (Φρατζόλα) : Το προϊόν θα παρασκευάζεται από αλεύρι σ ιταριού 

τύπου 55%, νερό,  ζύμη,  και  μ ικρή ποσότητα αλατ ιού (το ποσοστό του 

προστ ιθεμένου άλατος δεν πρέπει  να ε ίνα ι  ανώτερο από 1% επί  του αλεύρου και να 

πληροί τους όρους του μαγε ιρ ικού άλατος),  χωρίς προσθετ ικές ύλες, καθαρού  

βάρους 750 gr ,  συσκευασμένες σε χάρτ ινες σακούλες κατάλληλες γ ια τρόφιμα 

κλεισμένες με συνδετ ική μηχανή ή σε διαφανές σελοφάν.  

2. Ατομικά αρτίδια :   Η παρασκευή των αρτ ιδίων πρέπει να πληροί όλους τους όρους 

και τ ις διατάξε ις του Άρθρου 112,113 του Κ.Τ.Π.,  το  νερό δε που θα xρησιμoπoιε ίτα ι,  

πρέπει  να ε ίναι  πόσιμο.   

1.  Αρτ ίδ ια τύπου 70 %: στρογγυλά ή φραντζολάκι,  καθαρού βάρους 60 ή 30 gr .   Το 

προϊόν θα παρασκευάζεται  από αλεύρι σ ιταριού τύπου 70% , νερό, ζύμη, και  

μικρή ποσότητα αλατιού (το ποσοστό  του προστ ιθεμένου άλατος δεν πρέπει να 

είνα ι ανώτερο από 1% επί  του αλεύρου και  να πληροί τους όρους του μαγε ιρ ικού 

άλατος) χωρίς προσθετικές ύλες, συσκευασμένα σε αεροστεγε ίς  ατομικές 

κλεισμένες συσκευασίες από διαφανές σελοφάν .  

2.  Αρτ ίδ ια τύπου 70 %: στρογγυλά ή φραντζολάκι,  καθαρού βάρους 60 ή 30 gr .  Το 

προϊόν θα παρασκευάζεται  από αλεύρι σ ιταριού τύπου 70%, νερό,  ζύμη  χωρίς 

προσθήκη άλατος,  χωρίς προσθετ ικές ύλες, συσκευασμένα σε αεροστεγε ίς  

ατομικές κλεισμένες  συσκευασίες από διαφανές σελοφάν .  

3.  Αρτ ίδ ια τύπου 55 %: στρογγυλά ή φραντζολάκι,  καθαρού βάρους 60 ή 30 gr .  Το 

προϊόν θα παρασκευάζεται  από αλεύρι σ ιταριού τύπου 55%, νερό,  ζύμη και μ ικρή 

ποσότητα αλατ ιού (το ποσοστό  του προστ ιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είνα ι 

ανώτερο από 1% επί του αλεύρου και  να πληροί  τους όρους του μαγειρ ικού 

άλατος),  χωρίς προσθετ ικές ύλες,  συσκευασμένα  σε αεροστεγείς ατομικές 

κλεισμένες συσκευασίες από διαφανές σελ οφάν.  
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4.  Αρτ ίδ ια τύπου 55 %: στρογγυλά ή φραντζολάκι,  καθαρού βάρους 60 ή 30 gr .  Το 

προϊόν θα παρασκευάζεται  από αλεύρι σ ιταριού τύπου 55%, νερό,  ζύμη χωρίς 

προσθήκη άλατος,  χωρίς προσθετ ικές ύλες, συσκευασμένα σε αεροστεγε ίς  

ατομικές κλεισμένες  συσκευασίες από διαφανές σελοφάν .   

5.  Αρτ ίδ ια τύπου 90%: στρογγυλά ή φραντζολάκ ι,  καθαρού βάρους 60 ή 30 gr .  Το 

προϊόν θα παρασκευάζεται  από αλεύρι τύπου 90% και  προσθήκη ξηράς 

γλουτένης ,  νερό, ζύμη και  μ ικρή ποσότητα αλατ ιού (το ποσοστό  του 

προστ ιθεμένου άλατος δεν πρέπει  να ε ίνα ι ανώτερο από 1% επί  του αλεύρου και 

να πληροί τους όρους του μαγε ιρ ικού άλατος),  χωρίς προσθετικές ύλες,  

συσκευασμένα  σε αεροστεγε ίς  ατομικές κλε ισμένες συσκευασίες  από διαφανές 

σελοφάν.  

3.  Ψωμί του τοστ :  σε συσκευασία των 480 –  1000 gr  παρασκευασμένο από αλεύρι 

τύπου 55%  νερό,  ζύμη και  μ ικρή ποσότητα αλατ ιού (το ποσοστό  του προστιθεμένου 

άλατος δεν πρέπει να είνα ι ανώτερο από 1% επί του αλεύρου και να πληροί τους 

όρους του μαγε ιρικού άλατος),  χωρίς προσθετ ικές ύλες, συσκευασμένο αεροστε γώς σε 

φέτες σε δ ιπλή συσκευασία από   δ ιαφανές σελοφάν.  

4.    Λαγάνα πολυτελείας (Άρθρο 113 του Κ.Τ.Π.)  ,   άνω των 750 γραμμαρίων 

περίπου, κλασσικό σχήμα λαγάνας, παρασκευασμένη με το παραδοσιακό τρόπο,  από  

αλεύρι  τύπου 70%, αλεύρι κ ίτρ ινο ψιλό, νερό, μαγ ιά 2% επί του αλεύρου, αλάτ ι έως 

2% επί  του αλεύρου, μαστ ίχα περίπου 0,5 επί το ις χ ιλ ίο ις ,  σουσάμι προαιρετ ικά και  

μαυροσήσαμο .  

    Η παρασκευή των παραπάνω ε ιδών να γ ίνετα ι αυθημερόν ,  η δε συσκευασία να 

πραγματοποιε ίτα ι  αφού έχουν αποκτήσει  τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.   

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  

 Επί των συσκευασιών των ανάλατων προϊόντων να υπάρχει δ ιακριτ ική σήμανση που 

θα τα ξεχωρίζε ι από τα υπόλοιπα .      

 

 5 .   Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής (  Άρθρο 114 του Κ.Τ.Π.)  

1. ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με τον 

παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλ ικά ,  να ε ίναι καλά ψημένοι κα ι  να έχουν την 

κανονική και  νόμιμη υγρασία τους. Τα υλ ικά παρασκευής πρέπει να ε ίνα ι άριστης 

ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τ ις αγορανομικές δ ιατάξε ις .  Πρέπει να 

παρασκευάζονται όχ ι νωρίτερα από μ ία μέρα πριν την παράδοσή τους .  

2.  ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρέπει  να έχουν παρασκευασθεί  με τον 

παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλ ικά, να ε ίνα ι καλά ψημένα και  να έχουν την 
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κανονική και  νόμιμη υγρασία τους. Τα υλ ικά παρασκευής πρέπει να ε ίνα ι άριστης 

ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τ ις αγ ορανομικές δ ιατάξε ις .  Πρέπει να 

παρασκευάζονται όχ ι νωρίτερα από μ ία μέρα πριν την παράδοσή τους.  

3.   ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ: Τα πασχαλινά κουλουράκια πρέπει να έχουν παρασκευασθεί  

με τον παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλ ικά ,  να ε ίνα ι καλά ψημένα και να έχουν 

την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλ ικά παρασκευής πρέπει να ε ίναι  

άριστης ποιότητας και  φρέσκα, σύμφωνα με τ ις αγορανομικές δ ιατάξε ις .  Πρέπει  

να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μ ία μέρα πριν την παράδοσή τους.  

4.  ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ: Τα τσουρέκ ια πρέπει  να έχουν παρ ασκευασθεί με τον 

παραδοσιακό τρόπο από  αγνά υλ ικά, να ε ίναι καλά ψημένα και να έχουν την 

κανονική και  νόμιμη υγρασία τους. Τα υλ ικά παρασκευής πρέπει να ε ίνα ι άριστης 

ποιότητας και φρέσκα, σύμφωνα με τ ις αγορανομικές δ ιατάξε ις .  Πρέπει να 

παρασκευάζονται όχ ι νωρίτερα από μ ία μέρα πριν την παράδοσή τους.  

5.    ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ: Η Βασιλόπιτα πρέπει να έχει παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό 

τρόπο από αγνά υλ ικά,  να ε ίνα ι καλά ψημένη και να έχε ι την κανονική και νόμιμη 

υγρασία της. Τα υλ ικά παρασκευής πρέπει να ε ίνα ι άριστης ποιότητας και  

φρέσκα, σύμφωνα με τ ις αγορανομικές δ ιατάξε ις.  Πρέπει να παρασκευάζεται όχ ι  

νωρίτερα από μ ία μέρα πριν την παράδοσή της.  

Οι Βασιλόπιτες και τα Τσουρέκ ια πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά λ ιπαρές ύλες 

και  μ ια από τ ις  φυσικές γλυκαντικές ύλες.  Απαραίτητα συστατ ικά γ ια την 

παρασκευή τους είνα ι  γάλα, βούτυρο, αυγά, λ ιπαρές ύλες, γλυκαντ ικές ύλες,  

μαγ ιά και αλεύρι.  Το βάρος τους να ε ίνα ι  1.000 –  2000  gr .  καθαρό γ ια τ ις 

βασιλόπιτες και τα τσουρέκ ια (πλεξούδες) ,  γ ια τ ις ατομικές βασιλόπιτες και γ ια 

τα ατομικά τσουρέκ ια το βάρος να ε ίνα ι   100 -120 gr  περίπου.  

 

Οι συμμετέχοντες γ ια όλα τα παραπάνω προϊόντα υποχρεούνται   να καταθέτουν 

δε ίγματα των προσφερόμενων προϊόντων,  επί ποινή αποκλε ισμού .  

Η ώρα παράδοσης αυστηρώς οριζόμενη θα είνα ι η  07.00 π.μ.   

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  

 

  1 .  Άδεια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει  την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  
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2 .   Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  

επεξεργασία, αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και  εμπορία των προϊόντων.   

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μ ικροβιολογ ικών και χημικών 

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε 

φορά που αυτό ζητε ίτα ι .  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει :   

       1
ο ν

  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

       2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση  του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  έλαβε  

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του δ ιαγωνισμού.    

.    

      3
ο ν

 Η μεταφορά θα γίνετα ι με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου .  

    Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις  κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς,  η οποία εκδίδεται  από τ ις  κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  

  Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα  με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομείου,  όπως επίσης και 

να παρέχε ι στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα του 

ζητείτα ι σχετ ικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

Τα είδη και ο ι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία θα 

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την 

παράδοση.   

 

    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.Π.  άρθρα 111,112,113, 114 .  
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2.  Αγορανομική Διάταξη 14/89 .  

3 .   ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 .  

4 .  ΝΟΜΟΣ 3526/2007 -  ΦΕΚ 24/Α' /9.2.2007  Παραγωγή και δ ιάθεση προϊόντων 

αρτοποιίας και  συναφείς  διατάξε ις .   

5 .   Α. ο ικ.  4730/209/Φ.17.1/2008 .  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 γ ια την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων .   

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004  Κανονισμός Υγ ιε ινής Τροφίμων: Θέτε ι γενικούς κανόνες 

υγ ιε ινής και  ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται  σε όλα τα στάδια της 

αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, από το χωράφι ή το στάβλο μέχρι τον τελ ικό 

καταναλωτή. Με τον κανονισμό αυτό ο «παρ αγωγός τροφίμων» -  όπως ορίζετα ι 

στο κε ίμενο, φέρε ι την πλήρη ευθύνη γ ια την ασφάλεια των τροφίμων που 

παράγε ι,  διακ ινε ί ,  δ ιαθέτε ι .  

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήματος Ι Ι  του 

Κανονισμού (ΕΚ)  αριθμό. 852/2004 .  

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετ ικά με τα μ ικροβιολογ ικά   κριτήρια των 

τροφίμων .  

10.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του 

Συμβουλ ίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 

επισήμανση γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασ ιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετ ικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, και  γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/18/ΕΚ .  

11.  Κανονισμός 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια γ ια συγκεκριμένους ρυπαντές και  

τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτού.  

12.  Κανονισμός 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου 

γ ια τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και γ ια την 

τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου.   

13.  Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτ άτων 

περιεκτ ικοτήτων γ ια τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε 

ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης ,  συμπεριλαμβανομένων των 

οπωροκηπευτικών και τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής.  

14 .  Οδηγ ία 89/107/ΕΟΚ. σχετ ικά με τα πρόσθετα των τροφίμων  

       και όπως έχε ι  αυτή τροποποιηθεί .   

15.  Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)  και  ΦΕΚ Β΄  

630/2007.  

   16 .  Κανονισμός 178/2002  (εφαρμογή του άρθρου 18 )  γ ια την ιχνηλασιμότητα των 

τροφίμων της και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί  
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ενδε ίξεως αναγνώρισης παρτ ίδας προϊόντος και της οδηγ ίας 92/59 Ε.Ο.Κ του 

Συμβουλ ίου γ ια την γενική ασφάλεια των τροφίμων.  

17 .  ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)  σύμφωνα με τ ις       απαιτήσεις Κοινοτ ικής 

Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου .  

18 .   Κανονισμός  1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και                    του 

Συμβουλ ίου σχετ ικά με τα υλ ικά και αντ ικε ίμενα που προορίζονται  να έρθουν 

σε επαφή με τα τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγ ιών 80/590/ ΕΟΚ και  

89/109/ΕΟΚ.     

 19 .   Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετ ικά με την ορθή  πρακτ ική 

παραγωγής υλ ικών και  αντ ικε ιμένων που προορίζονται  να έλθουν σε επαφή με 

τα τρόφιμα.  

                  

     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)   

 

 

                        ΟΜΑΔΑ Γ΄: «ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

 

ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
        
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ  
 
        CPV                                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ  
 
       15331101-8                        Νωπά  ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
                
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
 
      Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είνα ι <<Α>>   Κατηγορίας και να 

ανταποκρίνονται στ ις  προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως 

καθορίζονται από τ ις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π (Άρθρο 119), των ισχυόντων 
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Κανονισμών και  Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτ ικού ελέγχου νωπών 

οπωρολαχανικών),  Κανονισμό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 257543/31.07.03,  ΦΕΚ 

1122/08/08/03 περί  υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και επισήμανσης) των 

νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται,  εξάγονται ,  διακ ινούνται ή πωλούνται  

στ ις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χω ρών της Ε.Ε, τ ις ισχύουσες 

Αγορανομικές Διατάξε ις (Αγορανομική Διάταξη 14/89 Άρθρο 3 και  Άρθρο 67β) περί 

λήψης ε ιδικών μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, 

κατά την εμπορία και δ ιακ ίνησή τους από τη βάση παραγωγής μέχρι  την τελ ική 

κατανάλωσή τους, να πληρούν τ ις απαιτήσεις των  Κανονισμών [Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ.  543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 γ ια τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής, του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 1234/2007 του Συμβουλ ίου όσον 

αφορά τους τομε ίς των οπωροκηπευτ ικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτ ικών,   

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για 

τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 

2201/96 και (ΕΚ)  αριθ.  1182/2007 του Συμβουλ ίου στον τ ομέα των 

οπωροκηπευτικών] .  
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ΓΕΝΙΚΑ  

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να ε ίνα ι    φρέσκα (  το ανώτερο τριών ημερών –  γ ια 

τα οπωρολαχανικά  εποχής) , να ανταποκρίνονται στ ις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)  

αριθ.  543/2011 ώστε να ε ίνα ι :   

-  ακέραια,  

-  υγ ιή (αποκλε ίονται  προϊόντα που είνα ι προσβεβλημένα από σήψη ή αλλοιώσεις  που 

τα καθιστούν ακατάλληλα γ ια κατανάλωση) ,  

-  καθαρά,  ουσιαστ ικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη,  

 -  απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να μην 

εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτ ικών χαρακτηριστ ικών,  

-  απαλλαγμένα από μη φυσιολογ ική εξωτερική υγρασία,  

-  απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης,  

-  απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό,  

-  απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/  κα ι  ξένη γεύση,  

 -  απαλλαγμένα υπολε ιμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων όπως ε ίνα ι 

τα ακόλουθα: οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριομένα και  υδρογονάνθρακες.  

 -  Τα προϊόντα πρέπει να είνα ι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχ ι  υπερβολ ικά, κα ι ο ι 

καρποί  να βρίσκονται  σε ικανοποιητ ικό στάδιο ωρίμανσης και να μην ε ίνα ι  υπερώριμοι.   

    Τα προϊόντα πρέπει  να βρίσκονται  σε κατάσταση τέτο ια,  ώστε να τους επιτρέπει:  

-  να αντέχουν τη μεταφορά και  τον εν γένε ι χειρ ισμό,  

-  να φθάνουν σε ικανοποιητ ική κατάσταση στ ον τόπο προορισμού.  

  και να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους κατά την 

μεταφορά και αποθήκευση.  

 

       Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει  να ε ίνα ι σε δ ιατεταγμένα στρώματα με 

ομοιογενές περιεχόμενο και  ποτέ χύμα και  θα πρέπει  να τηρούνται ο ι ε ιδ ικές 

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 Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

     Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να ε ίνα ι ομοιογενές, να περιέχε ι 

προϊόντα της ίδ ιας καταγωγής, ποικ ιλ ίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του ιδ ίου 

βαθμού ανάπτυξης και  ωρίμανσης.  

    

Κάθε συσκευασία  πρέπει να φέρε ι εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδ ια πλευρά με 

ευανάγνωστους,  ανεξίτηλους και ευδιάκριτους   χαρακτήρες τ ις ακόλουθες ενδε ίξε ις:   

Α. Ταυτοποίηση:  Όνομα και δ ιεύθυνση του συσκευαστή και/ή του αποστολέα.   

Η ένδε ιξη αυτή μπορεί  να αντ ικαθίστατα ι :   
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—  για όλες τ ις συσκευασίες εκτός από τ ις προσυσκευασίες, από τον κωδικό του 

συσκευαστή και/ή του αποστολέα που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστε ί από επίσημη 

υπηρεσία,  συνοδευόμενο από την ένδειξη «συσκευαστής και /ή αποστολέας» (ή 

ισοδύναμη συντομογραφία) ,   

—  γ ια τ ις προσυσκευασίες και μόνο,  από το όνομα και τη δ ιεύθυνση του πωλητή που 

είνα ι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, συνοδευόμενα από την ένδε ιξη 

«συσκευασμένο γ ια:» ή ισοδύναμη ένδε ιξη. Στην περίπτωση αυτή,  η ετ ικέτα πρέπει να 

περιέχε ι κα ι έναν κωδικό που αντ ιστοιχε ί στον συσκευαστή και /ή στον αποστολέα.  Ο 

πωλητής παρέχε ι στ ις  υπηρεσίες ελέγχου όλες τ ις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 

με τη σημασία του κωδικού αυτού.  

Β. Φύση του προϊόντος  —  Κοινή ονομασία του ε ίδους, αν το προϊόν δεν είνα ι ορατό  

εξωτερικά.  

—  Ονομασία της ποικ ιλ ίας .    

Γ. Καταγωγή του προϊόντος  —  Χώρα καταγωγής και ενδεχομένως, περιοχή 

παραγωγής ή εθνική ή περιφερε ιακή ή τοπική ονομασία.   

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά  —  Ποιοτ ική Κατηγορία.  

—  Μέγεθος εκφραζόμενο ως:  

—  Ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος (σε mm) ή  —  κωδικό( -ούς) μεγέθους που 

ακολουθείται ,  προαιρετ ικά,  από το ελάχιστο ή μέγ ιστο μέγεθος ή τον αριθμό  

Ε.  Αριθμός παρτίδας   

 

Όταν ο ι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, ο ι ενδε ίξε ις  πρέπει να αναγράφονται 

σε ευδιάκριτο σημείο σε δύο τουλάχιστον πλευρές της παλέτας.  

     Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να ε ίνα ι κατά προτίμηση  χάρτ ινες,  καθαρές, 

απαλλαγμένες από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία, ώστε να εξασφαλίζετα ι η 

μεταφορά και η δ ιακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση.   

 Τα υλ ικά παρασκευής των χαρτονιών, που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του 

χαρτοκ ιβωτ ίου πρέπει  να ε ίνα ι κα ινούρια, καθαρά και από υλ ικό τέτο ιο, ώστε να μην 

είνα ι δυνατόν να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν και  

κατάλληλα για να έρθουν σε  επαφή με τρόφιμα. Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδ ίως 

χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδε ίξε ις ,  επιτρέπεται με την 

προϋπόθεση ότ ι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετ ικέτας έχε ι γ ίνε ι με μελάνι ή κόλλα που 

να μην ε ίνα ι  τοξ ικά.  

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) Αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15
η ς

 Νοεμβρίου 2005 περί  

μικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα.  

.   

2.  Salmonel la spp. απουσία στα 25 gr .  
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3.  Singel la απουσία στα 25 gr .  

4.  E.  Coli  0157:Η 7 απουσία στα 25 gr .   

 

 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

                                           ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 

           ΑΓΓΟΥΡΙΑ    Cucumis sat ivus -Σικυός   Τα αγγούρια πρέπει ,  πλέον των γενικών 

προδιαγραφών ποιότητας, να ε ίνα ι όψεως νωπής, σφιχτά, χωρίς πικρή γεύση. Τα 

αγγούρια πρέπει να είνα ι ολόκληρα, ακέραια,  υγ ιή, απαλλαγμένα από προσβολές 

ζωικών παρασίτων,  τρωκτ ικών και ασθενε ιών,  καλά σχηματισμένα με ε παρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 

εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία,  αλλοιώσεις  από παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή  άλλες ζημιές .  Τα αγγούρια πρέπει να έχουν ικανοποιητ ική 

ανάπτυξη, έχοντας συγχρόνως σπόρους τρυφερούς, σχηματ ισμένα και σχεδόν ίδια. Το 

μέγεθος των προϊόντων πρέπει  να έχει  μήκος από 20 -30 cm  και δ ιάμετρο μεταξύ 4 και 

7 cm .  Η συσκευασία των αγγουριών ε ίναι υποχρεωτική σε νάιλον σακούλες ή 

χαρτοκ ιβώτ ια με οπές.  Τα αγγούρια πρέπει  να ε ίνα ι αρκετά σφικτά κατά τη συσκευασία 

πού πρέπει να γ ίνεται με τρόπο άνετο ώστε να αποφευχθεί  κάθε ζημιά κατά τη 

μεταφορά. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ουσία ή /κα ι 

οσμή. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτο ια που να 

τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχε ίρ ιση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό σε ικανοποιητ ική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στ ις 

εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.  

 

         ΚΑΡΟΤΑ  Δαύκος  (Daucus )  της οικογένε ιας των  Σελ ινοε ιδών  Τα καρότα πρέπει  

να ε ίνα ι υγ ιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχ ουν προσβληθεί από σήψη η από 

αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση) ,  να 

είνα ι καθαρά δηλαδή να είνα ι πρακτικά απαλλαγμένα από ορατά ξένα σώματα, να ε ίνα ι 

σφικτά,  να ε ίνα ι πρακτ ικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, ν α ε ίνα ι  

πρακτ ικά απαλλαγμένα από ζημίες που προέρχονται από επιβλαβείς οργανισμούς, να 

μη φέρουν γραμμώσεις, να µην έχουν σποροποιηθε ί,  να µη διακλαδίζονται κα ι να ε ίνα ι  

απαλλαγμένα από δευτερεύουσες ρίζες, να ε ίνα ι απαλλαγμένα από μη κανονική 

εξωτερική υγρασία, δηλαδή να ε ίναι επαρκώς στεγνά μετά από το πλύσιμο, να ε ίναι 

απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και  γεύση, να ε ίναι  ακέραια, φρέσκα, να παρουσιάζουν 

τα τυπικά χαρακτηριστ ικά της ποικ ιλ ίας. Το  μέγεθος να ε ίνα ι 15 -25 mm κατά διάμετρο 

ή 80-120 gr κατά βάρος.  Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας ή παρτ ίδας πρέπει 

να ε ίνα ι ομοιογενές και να περιέχε ι μόνο καρότα της ίδ ιας καταγωγής, ποικ ιλ ίας,  

ποιότητας, παρουσίασης και μεγέθους. Το ορατό μέρος τον περιεχομένου του μέσου 

συσκευασίας ή της παρτίδας πρέπει να ε ίν αι αντ ιπροσωπευτ ικό του συνόλου. Τα 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
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φύλλα πρέπει να ε ίνα ι βγαλμένα ή κομμένα κοντά στο λαιμό χωρίς να βλάπτεται η 

ρ ίζα. Τα καρότα να ε ίναι  συσκευασμένα σε νάιλον σακούλες και σε μικρές συσκευασίες 

των 10  ή 20 Kgr  τοποθετημένα σε πολλαπλά στρώματα, δ ιατετα γμένα μέσα στη 

συσκευασία. Τα καρότα πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζετα ι  

η κατάλληλη προστασία τους.  

 

        ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  Κολοκυνθοειδών (Cucurbi taceae)  Τα κολοκυθάκ ια πρέπει να  

είνα ι εφοδιασμένα με μ ίσχο (που ε ίνα ι  δυνατό να έχε ι υποστε ί  ελαφρά φθορά) και  

άνθος, να είνα ι νωπής εμφανίσεως, συνεκτ ικά, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που 

έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστε ί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να 

καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση) και απαλλαγμένα από κοιλότητες και σχ ισμές. 

Τέλος, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητ ικό βαθμό, χωρίς όμως οι σπόροι να 

έχουν καταστε ί συνεκτ ικοί .  Τα κολοκυθάκ ια πρέπει να ε ίναι ολόκληρα, ακέραια, υγ ιή,  

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασ ίτων, τρωκτ ικών, εντόμων και ασθενε ιών, 

καλά σχηματ ισμένα,  με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα, προϊόντα 

επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα) , χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 

αλλοιώσεις από παγετό ή/και  ήλ ιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. 

Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Το μήκος 

γ ια τα κολοκυθάκ ια να ε ίνα ι από 50 -150 mm (κολοκυθάκια χονδρά για ειδικές 

παρασκευές,  μετά από ε ιδική παραγγελία του Νοσοκομείου)  και  το μήκος μετριέτα ι  

από το σημείο συμβολής με το μ ίσχο μέχρι το άκρο της στεφάνης του οπώρας. Τα 

προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτο ια που να τους 

επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχ ε ίρ ιση, ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στ ις  

εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού.  

 

         ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ Βρασική η λαχανώδης  ποικ. ΜΠΡΟΚΟΛΑ (Brassica oleracea) Τα 

κουνουπίδια και  τα μπρόκολα πρέπει να ε ίνα ι  χρώματος λευκού έως μωβ 

αποκλεισμένης κάθε άλλης απόχρωσης, οι ανθοφόρες κεφαλές αυτών πρέπει να ε ίνα ι  

όψεως νωπής, συνεκτ ικές με τα άνθη σφικτά, απαλλαγμένες από ελαττώματα όπως 

κηλ ίδες, εξογκώματα φύλλων στ ο κέντρο και κάθε ε ίδους προσβολές. Τα προϊόντα 

πρέπει να ε ίνα ι ολόκληρα, ακέραια, υγ ιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 

παρασίτων, τρωκτ ικών, εντόμων και ασθενε ιών, καλά σχηματ ισμένα με επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλο ιπα λ ιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 

εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία,  αλλοιώσεις  από παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από 

κάθε ξένη γεύση ή/και  ορμή. Εάν τα προϊόντα παρουσιάζονται "με φύλλα" ή "µε φύλλα 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
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κομμένα στο στεφάνι",  τα φύλλα πρέπει να ε ίνα ι νωπής όψεως. Η ελάχ ιστη δ ιάμετρος 

της ισημερινής τομής να ε ίνα ι περίπου στα 150 mm .  Τα προϊόντα πρέπει να 

παρουσιάζουν ανάπτυξη και  κατ άσταση τέτο ια που να τους επιτρέπει  να αντέχουν στη 

μεταφορά και τη μεταχείρ ιση ώστε να φτάνουν σε ικανοποιητ ική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται στ ις  εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. Επιπλέον, τα 

προϊόντα πρέπει ε ίνα ι καλά σφιγμένα εντός της συσ κευασίας, αλλά ο ι ανθοφόρες 

κεφαλές δεν πρέπει να καταστρέφονται από υπερβολ ικές πιέσε ις .  

 

      ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ  κρόμμυον  ή  Άλλιον το κοινό  Οι βολβοί πρέπει να ε ίνα ι σκληροί 

και αρκετά ξεροί γ ια τη προβλεπόμενη χρήση, ο ι δύο δε πρώτοι  εξωτερικοί χ ιτώνες,  

καθώς και το στέλεχος, πρέπει να ε ίνα ι εντελώς αποξηραμένοι.  Οι βολβοί  πρέπει να 

είνα ι σφικτοί κα ι ανθεκτικοί,  χωρίς φύτρα, απαλλαγμένοι απ ό εξογκώματα που έχουν 

προκληθεί από ανώμαλη βλαστική ανάπτυξη και πρακτ ικά απαλλαγμένοι από ριζ ικό 

θύσανο. Τα κρεμμύδια πρέπει  να ε ίνα ι ολόκληρα,  ακέραια, υγ ιή, απαλλαγμένα από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματ ισμένα με επαρκή ανάπτυξη,  περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 

κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε  

άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 

ήλ ιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είνα ι 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Η ελάχ ιστη διάμετρος της ισημερινής 

τομής να 50 -70 mm .  Τα κρεμμύδια πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση 

τέτο ια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μετα φορά και στη μεταχε ίρ ιση ώστε να 

φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητ ική κατάσταση και να ανταποκρίνονται 

πλήρως στ ις  εμπορικές απαιτήσεις  του τύπου προορισμού.   

 

        ΛΑΧΑΝΑ Κράμβη η λαχανώδης  Τα λάχανα πρέπει να ε ίνα ι νωπά, σφικτά, χωρίς 

σκασίματα και χωρίς εκβλαστήματα και κανονικής εξωτερικής υγρασίας. Αποκλε ίονται 

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 ε ίναι λεία. Τα φύλλα των λάχανων 

πρέπει  να ε ίνα ι  καλά προσκολλημένα (εκτός από ορισμένα φύλλα προστασίας) .  Τα 

λάχανα πρέπει να ε ίνα ι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές  ζωικών 

παρασίτων, τρωκτ ικών, εντόμων και ασθενε ιών, καλά σχηματ ισμένα με επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 

εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία,  αλλοιώσεις  από παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από 

κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να ε ίνα ι καλής ποιότητας. Το κατά μονάδα 

καθαρό βάρος δεν πρέπει να ε ίνα ι κατώτερο των 1.000gr .  Τα προϊόντα πρέπει να 
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παρουσιάζουν ανάπτυξη και  κατάσταση τέτο ια που να τους επιτρέπει  να αντέχουν στη 

μεταφορά και στη μεταχε ίρ ιση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τούς σε ικανοποιητ ική 

κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στ ις εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου 

προορισμού.  

            

     Μ ΑΡΟΥΛΙΑ   (Lactuca sat iva ,  Λακτούκη η ήμερος)  

     ΚΑΤΣΑΡΑ  ΑΝΤΙΔΙΑ  Lactuca sat iva var .  longifo l ia  Lam   

     ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΔΙΑ Lactuca sat iva var.  cr ispa L   

 Τα προϊόντα πρέπει  να ε ίνα ι:   

ακέραια, υγ ιή (αποκλε ίονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή φέρουν 

αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα γ ια κατανάλωση) , καθαρά και περιποιημένα,  

δηλαδή ουσιαστ ικά απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτε άλλη ουσία και  

απαλλαγμένα από ορατές ξένες  ουσίες,  φρέσκα, ουσιαστ ικά απαλλαγμένα από 

επιβλαβείς οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται από επιβλαβείς  

οργανισμούς, συμπαγή, μη προχωρημένης ανάπτυξης , απαλλαγμένα από εξωτερική μη 

φυσιολογ ική υγρασία,   απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση.  

Όσον αφορά τα μαρούλια,  επιτρέπεται  λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας κατά τη 

δ ιάρκε ια της βλάστησης να έχουν αποκτήσει κοκκ ινωπό 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 

είνα ι συμμετρική.  

Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη. Επίσης, η κατάσταση και η 

ανάπτυξη των προϊόντων πρέπει  να τους επιτ ρέπουν:   

να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένε ι χειρ ισμό, και να φθάνουν σε ικανοποιητ ική 

κατάσταση στον τόπο προορισμού. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι όψεως νωπής, καθαρά 

και  περιποιημένα (δηλαδή σχεδόν απαλλαγμένα από φύλλα µε χώμα, ασπρόχωμα ή 

άµµο και ανθοφόρες) .  Η ανάπτυξή τους πρέπει να ε ίνα ι κανονική ανάλογα µε την 

περίοδο παραγωγής και εμπορίας, κα ι σε καμία περίπτωση να µην ε ίνα ι υπερβολ ικά 

προχωρημένη, να ε ίνα ι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 

παρασίτων, τρωκτ ικών, εντόμων  και ασθενε ιών, καλά σχηματ ισμένα με επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 

εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία,  αλλοιώσεις  από παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές .  Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένα από 

κάθε ξένη γεύση ή/και  οσμή.  Γενικά,  πρέπει  να ε ίνα ι  καλής ποιότητας.  Τα κεφαλωτά 

μαρούλ ια πρέπει  να έχουν μ ία μόνο καρδιά καλά σχηματ ισμένη. Ωστόσο, τα κεφαλω τά 

μαρούλ ια που καλλιεργούνται  υπό κάλυψη ε ίναι  αποδεκτό να έχουν μ ικρή καρδιά.   

Τα μαρούλ ια τύπου ρωμάνα πρέπει να έχουν καρδιά, η οποία επιτρέπεται να ε ίναι 

μικρή.   
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Το κεντρικό μέρος των κατσαρών αντ ιδ ιών και  των πλατύφυλλων αντ ιδ ιών πρέπει να 

είνα ι χρώματος κ ίτρ ινου.  Οι ρ ίζες πρέπει  να κόβονται  στ ις  βάσεις των τελευταίων 

φύλλων και η τομή, κατά την αποστολή, πρέπει να ε ίνα ι λε ία. Τα μαρούλ ια πρέπει να 

είνα ι καλά σχηματ ισμένα, σφικτά, όχ ι σχ ισμένα και απαλλαγμένα από ελαττώματα πού 

βλάπτουν την β ιωσιμότητά τους.  Το κατά μονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει να είνα ι 

κατώτερο των 200 gr  και  ανώτερο των 350 gr  περίπου.    

  Τα κ ιβώτ ια πρέπει  να ε ίνα ι απαλλαγμένα κατά τη συσκευασία από κάθε ξένο σώμα, 

κυρίως φύλλα αποκολλημένα από το σώμα του φυτού και  τεμάχ ια στελέχ ους.  

 

            ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ  Solanum melongena Στρύχνον η μελιτζάνα  Οι μελ ιτζάνες 

πρέπει  να ε ίνα ι  συνεκτικές, να µην έχουν προσβληθεί  από σήψη ή να έχουν υποστεί  

αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλες προς βρώση, να ε ίνα ι 

εφοδιασμένες με κάλυκα και μ ίσχο (που είνα ι δυνατό να έχουν υποστε ί ελαφρά 

φθορά) , να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητ ικό βαθμό (χωρίς εν τούτοις η σάρκα τους 

να ε ίνα ι ινώδης ή ξυλώδης, χωρίς ο ι σπόροι να έχουν αναπτυχθεί σε υπερβολ ικό 

βαθμό), να ε ίνα ι νωπής εμφάνισης αλλά απαλ λαγμένες από κάθε εξωτερική υγρασία 

πέραν της φυσιολογ ικής και γενικά κάθε αλλοίωση. Οι μελ ιτζάνες πρέπει  να ε ίνα ι 

ολόκληρες, ακέραιες,  υγ ιε ίς,  απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών παράσιτων, 

τρωκτ ικών, εντόμων και ασθενε ιών, καλά σχηματ ισμένες µε επαρκή ανάπ τυξη,  

περιποιημένες, καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 

εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία,  αλλοιώσεις  από παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από 

κάθε ξένη γεύση ή/και  οσμή. Η ελάχ ιστη δ ιάμετρος της ισημερινής τομής να ε ίνα ι 60 

mm .  Τα προϊόντα πρέπει  να παρουσιάζουν  ανάπτυξη και  κατάσταση τέτο ια που να 

τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχε ίρ ιση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στ ις  

εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου προορισμού.  

  Ποικ ιλ ίες που θα προσφέρονται  ε ίναι :  

     1 ΦΛΑΣΚΕΣ  ωοειδείς και  με μακριούς καρπούς, βάρους 150 περίπου gr ,  χρώματος 

σκούρου μοβ.  

     2 .  ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ  Λεωνιδ ίου  (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) , με μακρύς 

καρπούς, βάρους 120 -150 gr ,  μωβ χρώματος.  

 

       ΠΑΤΑΤΕΣ  Στρύχνον το κονδυλόρριζον ,  Solanum tuberosum  Οι πατάτες πρέπει 

να ε ίνα ι ολόκληρες ακέραιες, υγ ιε ίς,  απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών παρασίτων,  

τρωκτ ικών, εντόμων και ασθενε ιών, καλά σχηματ ισμένες με επαρκή ανάπτυξη,  

περιποιημένες, καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
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εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία,  αλλοιώσεις  από παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Οι πατάτες πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένες από κάθε 

ξένη γεύση και οσμή.  Να ε ίνα ι  σφικτές και συνεκτ ικές χωρίς αλλοιώσεις,  απαλλαγμένες 

από καφέ εσωτερικές κηλ ίδες  πρακτ ικά απαλλαγμένες από πρασίνισμα (μέχρι το 1/8 

της επιφάνε ιας) που να αφαιρε ίται με το καθάρισμα  και σε ποσοστό που να μην 

υπερβαίνε ι το 1% του συνολ ικού βάρους της συσκ ευασίας.  Η επιδερμίδα να 

παρουσιάζε ι λε ία και συνεχή υφή ενώ το χρώμα της να ε ίναι  κ ίτρ ινο. Οι πατάτες θα 

είνα ι εξωτερικά  καθαρισμένες από χώματα .  

   Το μέγεθος του κονδύλου να κυμαίνεται από 35 έως 65 mm ,  (μέτριες)  με σχήμα 

στρογγυλό έως μακρόστενο, με μ ικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου καρυδιού σε 

ποσοστά μέχρι δέκα το ις  εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα.  

    Το περιεχόμενο της κάθε συσκευασίας πρέπει να περιλαμβάνε ι πατάτες της ίδ ιας 

προέλευσης ,  ποικ ιλ ίας, ποιότητας και μεγέθους .    Οι πατάτες πρέπει να 

παρουσιάζουν τον ίδ ιο βαθμό ωριμότητας  κα ι  να έχουν τον ίδ ιο χρωματ ισμό 

επιδερμίδας. Τα μέσα συσκευασίας πρέπει  να εξασφαλίζουν την προστασία και  τον 

αερισμό  του προϊόντος, να ε ίναι  κα ινούργ ια καθαρά και  από υλ ικό που δεν προκαλε ί  

εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στους κονδύλους.  

  Η συσκευασία να ε ίναι σε δ ικτυωτούς σάκους των  25 Kgr .  Τα προϊόντα πρέπει να 

παρουσιάζουν ανάπτυξη και  κατάσταση τέτο ια που να τους επιτρέπει  να αντέχουν στη 

μεταφορά και στη μεταχε ίρ ιση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητ ική 

κατάσταση.  

 

  ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Σύμφωνα µε το Π.∆.365/2002 και τον Καν.(ΕΕ) 543/2011 είνα ι υποχρεωτική η σήμανση 

του προϊόντος, επί  της συσκευασίας της παραγόμενης στην Ελλάδα ή ε ισαγόμενης από 

Τρίτες Χώρες και δ ιακινούμενης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατάτας,  

από τον παραγωγό έως και  το στάδιο της λ ιανικής πώλησης .  

 Κατά τη δ ιακ ίνηση πατάτας εμπορίου από τα συσκευαστήρια στην ετ ικέτα σήμανσης 

υποχρεωτικά πρέπει  να αναγράφονται τα παρακάτω:  

1.  ο αριθμός από το μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτ ικών (Κωδικός 

αριθμός GR από τη βάση ΜΕΝΟ του Υπ.Α.Α.Τ) ,  

2.   ο αριθμός Φυτοϋγε ιονοµικού Μητρώου (Α.Μ.)  του παραγωγού και του συσκευαστή,   

3.  το ε ίδος,  

4.   η χώρα καταγωγής και  η περιοχή,  

5.  η ποικ ιλ ία,  

6.  η ποιοτ ική κατηγορία,  

7.   ο αριθμός παρτ ίδας (LOT),  

8.   το βάρος, και  

9.   η ένδε ιξη <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ>.  
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Υπόδειγµα ετικέτας ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ  ΠΑΤΑΤΑΣ   

1.  ΕΙ∆ΟΣ:                                      ΠΑΤΑΤΑ   

2.  ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:  

3.  ΠΕΡΙΟΧΗ: ή Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙ Α ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ:  

4.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ:  

5.  O ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ και  

     Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ  και  

 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:  

6.  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  

7.  ΠΟΙΚΙΛΙΑ:   

8.  ΒΑΡΟΣ:  

   

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ  

 

Κάθε παραγωγός, δ ιακινητής,  συσκευαστής πατάτας, οφείλε ι να είνα ι εγγεγραμμένος 

στο Φυτοϋγε ιονοµικό Μητρώο που τηρε ίται στ ις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Οικονομίας.    

 Τα συσκευαστήρια που ανασκευάζουν πατάτα φαγητού προερχόμενη από άλλες χώρε ς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να αναγράφουν επί της νέας συσκευασίας 

όλες τ ις πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα της ετ ικέτας.    

 

        ΠΙΠΕΡΙΕΣ  Καψικόν (Capsicum )  Οι πιπεριές πρέπει να ε ίνα ι ολόκληρες, φρέσκ ιες,  

υγ ιε ίς,  αποκλε ίονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή από αλλοιώσεις 

που ε ίνα ι δυνατόν να τα καταστήσουν ακατάλληλα γ ια κατανάλωση, καθαρές, πρακτ ικά 

απαλλαγμένες από ορατά ξένα σώματα, καλά αναπ τυγμένες, χωρίς ελαττώματα που 

οφείλονται στον παγετό, χωρίς τραύματα που δεν έχουν επουλωθεί,  χωρίς εγκαύματα 

από τον ήλ ιο, με ποδίσκο, απαλλαγμένες από µη κανονική εξωτερική υγρασία, 

απαλλαγμένες από ξένη οσμή ή/και γεύση. Οι γλυκές πιπεριές πρέπει να ε ί να ι καλής 

ποιότητας. Πρέπει να ε ίναι  σφικτές, να έχουν το σχήμα, την ανάπτυξη και τον 

χρωματ ισμό που ε ίνα ι  κανονικοί γ ια την ποικ ιλ ία, λαμβανομένου υπόψη του σταδίου 

ωριμάνσεως, να ε ίναι  πρακτ ικά απαλλαγμένες από κηλ ίδες. Ο ποδίσκος μπορεί  να έχε ι 

υποστε ί ελαφρά βλάβη ή να έχε ι κοπεί ,  εφόσον ο κάλυκας ε ίναι άθικτος. Οι πιπεριές 

πρέπει να εμφανίζουν τέτο ια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτο ια κατάσταση ώστε να 

αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείρ ιση, και να φθάνουν υπό ικανοποιητ ικές 

συνθήκες στον τόπο προορισμού. Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας πρέπει να 

είνα ι ομοιογενές, δηλαδή να περιέχε ι γλυκές πιπεριές της ίδ ιας καταγωγής, ποικ ιλ ίας ή 

εμπορικού τύπου, ποιότητας, μεγέθους και  να βρίσκονται αισθητά στο ίδ ιο στάδιο 

ωρίμανσης και να έχουν τον ίδ ιο χρωματ ισμό. Το ορατό μέρος του περιεχομένου του 
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μέσου συσκευασίας πρέπει να ε ίναι αντ ιπροσωπευτ ικό του συνόλου. Οι γλυκές 

πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτο ιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζετα ι η 

προστασία του προϊόντος .Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να ε ίναι α παλλαγμένα από 

κάθε ξένο σώμα. Οι πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκ ιβώτ ια  των  10 Kgr  

περίπου. Πιπεριές στρογγυλές,  πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους.  

 Προτε ινόμενη ποικ ιλ ία η πράσινη της Νέας Μαγνησίας με τους γλυκούς και σαρκώδεις  

καρπούς.  

  

 

      ΣΕΛΙΝΑ Σέλινον το βαρύοσμον ,  Apium graveolens  Τα σέλινα πρέπει να ε ίναι  

ακέραια, επιτρέπεται η κοπή του άνω μέρους, νωπής εμφανίσεως, υγ ιή, αποκλε ίονται  

τα προϊόντα που έχουν προστεθεί από σήψη ή έχουν υποστε ί αλλοιώσεις, σε βαθμό 

ώστε να καθίστανται ακατάλληλα γ ια κατανάλωση, χωρίς ζημιές που έχουν υποστε ί 

από παγετό,  χωρίς κούφια τμήματα, παραφυάδες και ανθοφόρους άξονες, καθαρά 

χωρίς δ ιακρινόμενες ξένες ύλες, πρακτ ικά χωρίς φθορές που έχουν προκληθεί από 

παράσιτα, πρακτικά χωρίς παράσιτα, χωρίς υπερβολική εξωτερική υγρασία, δηλαδή 

αρκετά "στεγνά" μετά από το πλύσιμο, χωρίς ξένες οσμές ή/και  γεύσεις. Τα σέλ ινα με 

ραβδώσεις  πρέπει να ε ίνα ι  καλής ποιότητας, κανονικού σχήματος και  χωρίς ίχνη 

ασθενε ιών τόσο στα φύλλα όσο και στ ις κύριες νευρώσεις.  Οι κύριες νευρώσεις δεν 

πρέπει  να ε ίνα ι ούτε τσακ ισμένες ούτε ινώδεις,  να µην έχουν συνθλ ιβε ί ή σκάσει.   Η 

κύρια ρ ίζα πρέπει να ε ίνα ι καλά καθαρισμένη και να μη υπερβαίνε ι τα 5 cm μήκους. Τα 

σέλ ινα με ραβδώσεις  πρέπει να παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη, λαμβάνοντας 

υπόψη την περίοδο παραγωγής και η κατάστασή τους  να είνα ι τέτο ια ώστε να τους 

επιτρέπει να αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρ ίσεως και να φθάσουν 

στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητ ική κατάσταση. Το περιεχόμενο κάθε κ ιβωτ ίου 

πρέπει  να ε ίνα ι ομοιογενές και  να περιλαμβάνε ι  αποκλε ιστ ικά σέλ ινα με  ραβδώσεις  της 

αυτής καταγωγής,  ποιότητας, χρώματος και μεγέθους. Το διακρινόμενο τμήμα του 

περιεχομένου του κ ιβωτ ίου πρέπει να ε ίναι αντ ιπροσωπευτ ικό του συνόλου. Η 

παρουσίαση του σέλ ινου να γ ίνεται  με δεσμίδες στο μέσο συσκευασίας και ο αριθμός 

των τεμαχ ίων που τ ις απαρτ ίζουν πρέπει  να ε ίνα ι σταθερός γ ια κάθε κ ιβώτ ιο. Τα 

σέλ ινα µε ραβδώσεις πρέπει  να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζετα ι η 

επαρκής προστασία του προϊόντος.  

 

         ΣΚΟΡΔΑ All ium sat ivum ,  Άλλιον το ήμερον )  Τα σκόρδα πρέπει να ε ίνα ι 

ολόκληρα, ακέραια, υγ ιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτ ικών,  

εντόμων και ασθενε ιών, καλά σχηματ ισμένα µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, 

καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  

προϊόντα επεξεργασίας κ αι κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 

υγρασία, αλλοιώσεις  από παγετό ή/και  ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 
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ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή,  

Γενικά, πρέπει  να ε ίναι  καλής ποιότητας. Τ α σκόρδα πρέπει να ε ίνα ι χωρίς φύτρα 

ορατά εξωτερικά. Η ελάχ ιστη δ ιάμετρος της ισημερινής τομής να ε ίνα ι 30 mm. 

Επιπλέον, τα σκόρδα πρέπει να συσκευάζονται σε πλεξ ίδες  των 24 βολβών (ξερά 

σκόρδα) και πρέπει  να ε ίνα ι πλεγμένα με τον ίδ ιο τούς βλαστό και δε μένα με σπάγκο ή 

και  σε μ ικρότερη συσκευασία. Η κοπή δε των βλαστών πρέπει να ε ίναι  καθαρή. Τα 

προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτο ια που να τους 

επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και  στη μεταχε ίρ ιση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στ ις  

εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.  

 

         ΝΤΟΜΑΤΕΣ  Στρύχνον το λυκοπερσικόν  Οι τομάτες πρέπει να είνα ι του 

εμπορικού τύπου ¨στρογγυλές΄ ΄  νωπές, να μην έχουν σαπίσε ι ή υποστεί άλλες  

αλλοιώσεις τέτο ιες που να τ ις καθιστούν ακατάλληλες γ ια κατανάλωση, να ε ίναι  

επαρκώς συνεκτικές, απαλλαγμένες από μη επουλωμένα σπασίματα και από εμφανείς 

πράσινους χρωματ ισμούς στη ζώνη που βρίσκεται στη βάση του ποδίσκου. Οι τομάτες 

πρέπει να ε ίνα ι ολόκληρες, ακέραιες, υγ ιε ίς,  απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών 

παρασίτων,  τρωκτ ικών,  εντόμων και ασθενε ιών, καλά σχηματ ισμένες, με επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένες,  καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα λ ιπασμάτων 

ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα) , χωρίς 

εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία,  αλλοιώσεις  από παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή.  

Γενικά, πρέπει να είνα ι καλής ποιότητας.  Ο  καρπός, να είνα ι σφαιρ ικός ή μακρόστενος, 

εδώδιμος, ώριμος ζουμερός και να έχε ι έντονο  κόκκ ινο  χρώμα απαλλαγμένος από 

σκασίματα. Το  μέγεθος της δ ιαμέτρου της ισημερινής τομής να ε ίνα ι 30 –  40  mm  

Κωδικών 3 και 4, βάρους 150 -250 gr ανά τεμάχιο περίπου. Τα προϊόντα πρέπει να 

παρουσιάζουν ανάπτυξη και   κατάσταση τέτο ια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 

μεταφορά και στη μεταχε ίρ ιση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητ ική 

κατάσταση και να ανταποκρίνονται  πλήρως στ ις εμπο ρικές απαιτήσεις τού τόπου 

προορισμού. Επιπλέον,  απαγορεύεται η τοποθέτηση σφραγίδας ή ετ ικέτας πάνω στ ις 

ίδιες  τ ις  τομάτες .  

     

ΜΥΡΩΔΙΚΑ (ΑΝΙΘΟ, ΜΑΪΝΤΑΝΟ, ΔΥΟΣΜΟ)  

Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι:   

ακέραια, υγ ιή, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί  από σήψη ή 

αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα γ ια κατανάλωση, καθαρά και περιποιημένα,  

δηλαδή ουσιαστ ικά απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτε άλλη ουσία και  

απαλλαγμένα από ορατές ξένες ουσίες,  φρέσκα, ουσιαστ ικά απαλλαγμένα από 

επιβλαβείς οργανισμούς, ουσιαστ ικά απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται από 
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επιβλαβείς οργανισμούς,  συμπαγή,   μη προχωρημένης ανάπτυξης,  απαλλαγμένα από 

εξωτερική μη φυσιολογική υγρασία,  απαλλαγμένα από ξένη οσμή και /ή ξένη γεύση.  

    Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στη βάση τ ων τελευταίων φύλλων και η τομή πρέπει να 

είνα ι συμμετρική.  

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

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

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

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ χλωρά πράσινα, φρέσκα, καθαρισμένα από περιττά μέρη, σε δέμα των 

1000 gr.  

ΠΡΑΣΑ Πράσο φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριμο και  πράσινο.  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΟΡΤΑ φρέσκα, καθαρισμένα .  

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ Παντζάρια  φρέσκα, αρίστης ποιότητας,  μετρίου μεγέθους .  

ΣΠΑΝΑΚΙ Σπανάκι  φρέσκο .  αρίστης ποιότητας, καθαρισμένο ώριμο και πράσινο .  

  .  

                                          ΦΡΟΥΤΑ: 

 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  Act inid ia chinensis  Planch.  Τα ακτιν ίδ ια πρέπει να ε ίνα ι:   

ακέραια (αλλά χωρίς ποδίσκο), υγ ιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί  

από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), καθαρά,  

ουσιαστ ικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, ουσιαστ ικά απαλλαγμένα από 

επιβλαβείς οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές οι οποίες προκαλούνται από 

επιβλαβείς οργανισμούς που προσβάλλουν τη σάρκα, αρκετά συνεκτ ικά (ούτε μαλακά, 

ούτε μαραμένα, ούτε υδαρή),  καλά σχηματ ισμένα, αποκλε ίονται ο ι δ ιπλοί ή πολλαπλοί 

καρποί,  απαλλαγμένα από εξωτερική μη φυσιολ ογ ική υγρασία,  απαλλαγμένα από ξένη 

οσμή και /ή ξένη γεύση.  

Τα ακτιν ίδ ια πρέπει να εμφανίζουν τέτο ια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτο ια 

κατάσταση ώστε:   

να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένε ι χειρ ισμό, και να φθάνουν σε ικανοποιητ ική 

κατάσταση στον τόπο προορισμού.  

Τα ακτ ιν ίδ ια πρέπει  να ε ίνα ι επαρκώς ανεπτυγμένα και σε ικανοποιητικό στάδιο 

ωρίμασης.  

 Οι καρποί πρέπει στο στάδιο της συσκευασίας να έχουν βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 

6,2° Br ix ή 15 % μέσης περιεκτ ικότητας σε ξηρή ουσία .  

Τα ακτ ινίδ ια πρέπε ι να ε ίναι  καλής ποιότητας και να έχουν τα χαρακτηριστ ικά της 

ποικ ιλ ίας.  

Πρέπει να ε ίνα ι  σφριγηλά και  η σάρκα τους πρέπει  να ε ίναι  τελε ίως υγ ιής.   

Οι καρποί μπορούν ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με 

την προϋπόθεση ότ ι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη 

δ ιατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:   
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ελαφρό ελάττωμα σχήματος (αλλά χωρίς εξογκώματα και δυσμορφίες),  ελαφρά 

ελαττώματα χρωματ ισμού,  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού,  υπό τον όρο ότ ι η ολ ική 

επιφάνειά τους δεν υπερβαίνε ι 1 cm,  μικρό «στ ίγμα του Hayward» που εμφανίζει  μ ια 

επιμήκη γραμμή και δεν προεξέχε ι.   

Η αναλογ ία της ελάχ ιστης διαμέτρου προς τη μέγ ιστη δ ιάμετρο του καρπού μετρούμενη 

στην ισημερινή τομή πρέπει  να ε ίνα ι 0,7 cm ή μεγαλύτερη .  

Το ελάχ ιστο βάρος  να είνα ι 70 g r  περίπου.   

  

           ΑΧΛΑΔΙΑ Απία  (Pyrus )  Οι καρποί πρέπει  να έχουν συλλεγε ί επιμελώς με το χέρι 

και να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα με τα 

ιδια ίτερα χαρακτηριστ ικά της ποικ ιλ ίας και η σάρκα δεν πρέπει να έχε ι υποστε ί καμία 

φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι ολόκληρα, ακέραια, υγ ιή,  απαλλαγμένα από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματ ισμένα με επαρκή ανάπτυξη,  περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 

κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε  

άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 

ήλ ιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είνα ι 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και  οσμή. Το εμφανές μέρος του περιεχομένου 

της κάθε συσκευασίας πρέπει να είνα ι  αντ ιπροσωπευτικό του συνόλου και το 

περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να ε ίνα ι μεταξύ τους ομοιογενές. Η σάρκα 

πρέπει να ε ίνα ι απολύτως υγιής. Το μέγεθος ορίζετα ι από τη μέγιστη δ ιάμετρο της 

ισημερινής τομής ή από το βάρος.  

Το ελάχ ιστο μέγεθος ε ίναι :   

α) Γ ια τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος βάσει δ ιαμέτρου:   

Μεγαλόκαρπες ποικ ιλ ίες 55 mm.  

Λοιπές ποικ ιλ ίες 50 mm.  

β) Γ ια τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος βάσει βάρους:   

Μεγαλόκαρπες ποικ ιλ ίες 110 g.    

Λοιπές ποικ ιλ ίες 100 g.  

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν βλάπτουν 

τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του,  τη δ ιατηρησιμότητά του και  την 

παρουσίασή του στη συσκευασία:   

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος,  

—  πολύ ελαφρά τραχε ίς σκωριόχροους χρωματ ισμούς,   

—ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει  να υπερβαίνουν:   

—  τα 2 cm μήκους γ ια τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος,  
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—  το 1 cm
2
 συνολ ικής επιφάνε ιας γ ια τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλ ίδα του 

φουζ ικλαδίου (Ventur ia p ir ina και V. inaequalis)  της οποίας η συνολ ική επιφάνεια δεν 

πρέπει  να υπερβαίνε ι το 0,25 cm
2
  

—  ελαφρούς μώλωπες που δεν υπερβαίνουν το 1 cm
2
 συνολ ικής επιφάνε ιας.  

Ο ποδίσκος μπορεί  να ε ίνα ι  ελαφρά κατεστραμμένος.   

Τα αχλάδια δεν πρέπει  να παρουσιάζουν λ ιθ ίαση .  

Η συσκευασία πρέπει να ε ίνα ι τέτο ια, ώστε να εξασφαλίζε ι την κατάλληλη προστασία 

του προϊόντος και  τη δ ιατήρηση των ζωτ ικών και φυσιολογ ικών λειτουργ ιώ ν του. Οι  

συσκευασίες πρέπει να ε ίνα ι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να 

φέρουν τ ις απαραίτητες σημάνσεις. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη 

και κατάσταση τέτο ια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη 

μεταχε ίρ ιση ώστε  να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητ ική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στ ις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού. Επιπλέον, 

τα φρούτα, αν  ε ίνα ι  συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ '  ανώτατο όριο, θα 

πρέπει να ε ίναι τοποθετημένα σε σκ ληρά σφαιρικά υποστηρίγματα τέτο ια ώστε να µην 

ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου στρώματος, ώστε να 

εξασφαλίζεται  η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.  

     Προτε ινόμενες ποικ ιλ ίες Κρυστάλλι και  Βουτυράτη.  

  

                       ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ  Οι καρποί πρέπει  να έχουν συλλεγε ί επιμελώς µε το χέρι  

και  να έχουν φτάσει  σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας,  φυσιολογ ική 

(άνευ τεχνητών τρόπων) σύμφωνα με τα ιδ ια ίτερα χαρακτηριστ ικά της ποικ ιλ ίας. Τα 

φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγε ί προσεκτικά με το χέρι,  να έχουν επαρκή ανάπτυξη 

και η σάρκα δεν πρέπει να έχε ι υποστε ί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι 

ολόκληρα, ακέραια, υγ ιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτ ικών,  

εντόμων και ασθενε ιών, καλά σχηματ ισμένα, με επα ρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, 

καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 

υγρασία, αλλοιώσεις  από παγετό ή/και  ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή ά λλες 

ζημιές.  Τα προϊόντα πρέπει  να ε ίνα ι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή.   

 Τα καρπούζ ια πρέπει να ε ίνα ι Α κατηγορίας και να έχουν τα χαρακτηριστ ικά της 

ποικ ιλ ίας.  

Το μήκος του μίσχου του καρπουζ ιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 cm. Γενικά, 

πρέπει να ε ίνα ι καλής ποιότητας ώριμα με έντονο κόκκ ινο εσωτερικό χρωματ ισμό. Τα 

καρπούζ ια ανά τεμάχιο να ε ίνα ι βάρους 6 -10 Kgr .  Η συσκευασία πρέπει να ε ίνα ι  

τέτο ια, ώστε να εξασφαλίζε ι την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και τη δ ιατήρηση 

των ζωτικών και  φυσ ιολογ ικών λειτουργ ιών του. Τα προϊόντα πρέπει  να παρουσιάζουν 

μια ανάπτυξη και μια κατάσταση τέτο ια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 

μεταφορά και στη μεταχε ίρ ιση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητ ική 
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κατάσταση και να ανταποκρίνονται  πλήρως στ ις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου 

προορισμού.  

 

        ΚΕΡΑΣΙΑ Τα κεράσια πρέπει να ε ίναι ολόκληρα, φρέσκα στην όψη, υγ ιή, 

αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσε ι ή έχουν υποστε ί αλλοιώσεις τέτο ιες που 

να τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, κρο υστά (ανάλογα µε την ποικ ιλ ία),  

καθαρά, σχεδόν απαλλαγμένα από εμφανείς  ξένες ουσίες, πρακτ ικά απαλλαγμένα από 

παράσιτα, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και 

γεύση, πρέπει να φέρουν τον ποδίσκο τους.  Τα προϊόντα θα πρέπει να ε ίνα ι επαρκώς 

ανεπτυγμένα και να έχουν επαρκή ωριμότητα. Η ανάπτυξη και  η κατάσταση των 

κερασιών θα πρέπει  να ε ίνα ι τέτοια ώστε να τους επιτρέπεται να αντέχουν στη 

μεταφορά και στη μεταχείρ ιση, και να φθάσουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 

προορισμού. Τα κεράσια που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να ε ίνα ι 

καλής ποιότητας, πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένα από εγκαύματα, σχισμές, μώλωπες ή 

ελαττώματα που προκαλούνται από χαλάζ ι .  Η ταξινόμηση κατά μέγεθος ορίζεται από 

τη μέγιστη διάμετρο της  ισημερινής τομής. Τα κεράσια πρέπει  να έχουν ελάχ ιστο 

μέγεθος 12 mm. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να ε ίναι  ομοιογενές και να 

περιέχε ι µόνο κεράσια της ιδίας καταγωγής,  ποικ ιλ ίας και ποιότητας. Το μέγεθος των 

καρπών πρέπει να ε ίνα ι ως επί το πλείστον ομοιογενές. Το εμφανές τμήμα του 

περιεχομένου του δέματος πρέπει να ε ίναι αντ ιπροσωπευτ ικό του συνόλου. Τα κεράσια 

πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζετα ι η κατάλληλη προστασία 

του προϊόντος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του  δέματος πρέπει να 

είνα ι κα ινούρια, καθαρά και από ύλη που να µην προκαλε ί στα προϊόντα εξωτερικές ή 

εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδ ίως χαρτιών ή σημάτων που 

περιέχουν εμπορικές ενδε ίξε ις επιτρέπεται,  µε την προϋπόθεση ότ ι τη εκτύπωση  ή η 

επίθεση της ετ ικέτας έχει γ ίνε ι µε μελάνη ή µε κόλλα που δεν ε ίνα ι τοξ ικά. Τα δέματα 

δεν πρέπει να περιέχουν ξένα σώματα.  

 

          ΜΗΛΑ Μηλέα η ήμερος ,  Οι καρποί πρέπει  να έχουν συλλεγε ί επιμελώς µε το 

χέρι κα ι να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και  κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα 

µε τα ιδ ια ίτερα χαρακτηριστικά της ποικ ιλ ίας. Τα φρούτα πρέπει  να έχουν συλλεγε ί  

προσεκτ ικά µε το χέρι,  να έχουν επαρκή ανάπτυ ξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχε ι 

υποστε ί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι ολόκληρα, ακέραια, υγ ιή,  

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτ ικών, εντόμων και ασθενε ιών, 

καλά σχηματ ισμένα,  με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα, προϊόντα 

επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα) , χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 

αλλοιώσεις από παγετό ή/και  ήλ ιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. 

Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι απαλ λαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, 
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πρέπει να ε ίνα ι καλής ποιότητας. Η διάμετρος της ισημερινής τομής καθορίζετα ι σε 70 -

85 mm (μεγέθη 70 -75,  75-85) και βάρους 170 -220 gr περίπου .  Το εμφανές μέρος του 

περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει  να ε ίνα ι αντιπροσωπευτ ικό του συνόλου 

και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να ε ίνα ι μεταξύ τους ομοιογενές. Η 

συσκευασία πρέπει να ε ίνα ι τέτο ια, ώστε να εξασφαλίζε ι την κατάλληλη προστασία του 

προϊόντος και τη δ ιατήρηση των ζωτ ικών και φυσιολογ ικών λειτουργ ιών του. Οι  

συσκευασίες πρέπει να ε ίνα ι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να 

φέρουν τ ις  απαραίτητες σημάνσεις.  Τα προϊόντα πρέπει  να παρουσιάζουν μ ια 

ανάπτυξη και μ ια κατάσταση τέτο ια πού να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά 

και στη μεταχε ίρ ιση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητ ική κατάσταση 

και  να ανταποκρίνονται πλήρως στ ις  εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού.  

Η σάρκα δεν πρέπει να έχε ι υποστε ί  φθορά.   

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, υπό τον όρο ότ ι αυτά δεν βλάπτουν 

τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του,  τη δ ιατηρησιμότητα του και  την 

παρουσίασή του στη συσκευασία:   

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρό ελάττωμα χρωματ ισμού,  —  ελαφρούς μώλωπες που δεν υπερβαίνουν το 1 

cm
2
 της συνολ ικής επιφάνε ιας και  ο ι  οποίο ι  δεν ε ίναι  αποχρωματ ισμένοι ,   

—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει  να υπερβαίνουν:   

—  τα 2 cm μήκους γ ια τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος, —  το 1 cm της συνολ ικής 

επιφάνειας γ ια τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλ ίδα του φουζ ικλαδίου 

(Ventur ia inaequal is)  της οποίας η συνολ ική επιφάνε ια δεν πρέπει  να υπερβαίνε ι το 

0,25 cm
2
,  —  πολύ ελαφρά σκωριόχρωση, όπως:   

—  καστανόχρωμες κηλίδες που δύνανται να υπερβαίνουν ελαφρώς την κοιλότητα του 

ποδίσκου ή την περιοχή γύρω από την κορυφή του καρπού αλλά δεν δύνανται να ε ίνα ι  

τραχιές, κα ι/ή  

—   λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνε ι το 1/5 της συνολικής επιφάνε ιας 

του καρπού και δεν έρχεται  σε μεγάλη αντίθεση με τον γενικό χρωματ ισμό του καρ πού, 

και /ή  

—  έντονη σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/20 της συνολ ικής επιφάνε ιας του 

καρπού, ενώ η λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση και η έντονη σκωριόχρωση μαζί δεν 

δύνανται να υπερβαίνουν το 1/5 κατ ’ ανώτατο όριο της συνολ ικής επιφάνε ιας του 

καρπού.   

Ο ποδίσκος μπορεί  να λε ίπε ι ,  με την προϋπόθεση ότ ι ο αποχωρισμός ε ίνα ι καθαρός 

και  δεν έχει  υποστε ί φθορά ο προσκείμενος φλοιός.  

Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να ε ίνα ι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ '  

ανώτατο όριο αν τα φρούτα ε ίνα ι τοποθετημένα σε σκληρά σφα ιρικά υποστηρίγματα 
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τέτο ια ώστε να μην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου 

στρώματος, κα ι έτσι να εξασφαλίζεται  η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.  

 

         ΜΠΑΝΑΝΕΣ  Οι μπανάνες πρέπει  να ε ίνα ι σε χλωρή κατάσταση, να ε ίνα ι 

ολόκληρες,  να ε ίνα ι σφριγηλές, να ε ίνα ι υγ ιε ίς,  αποκλε ίονται  τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα γ ια 

κατανάλωση, να ε ίνα ι  καθαρές,  πρακτ ικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες,  να 

είνα ι πρακτ ικά απαλλαγμένες  από παράσιτα, να ε ίνα ι πρακτ ικά μη προσβεβλημένες 

από παράσιτα, να έχουν ποδίσκο άθικτό, άκαμπτο, μη προσβεβλημένο από μύκητες 

και µη αφυδατωμένο, να τους έχε ι αφαιρεθε ί ο ύπερος, να έχε ι ομαλή διάπλαση και  

καμπυλότητα των καρπών, να ε ίνα ι πρακτ ικά απαλλα γμένες από μώλωπες, να μην 

έχουν υποστε ί  βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, να δ ιατηρούνται σε ομαλές 

συνθήκες εξωτερικής υγρασίας, να ε ίνα ι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη 

γεύση. Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν την 

αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τους στον τόπο 

προορισμού σε ικανοποιητ ική κατάσταση,  προκε ιμένου να επιτευχθε ί κατάλληλος 

βαθμός ωρίμανσης μετά τη φυσική τους ωρίμανση. Το μέγεθος καθορίζετα ι με βάσει  

του μήκους της κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο 

προσκεφαλίδ ιο έως το άκρο τον καρπού και  του πάχους μ ιας εγκάρσιας τομής του 

καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως προς το δ ιαμήκη 

άξονα. Το ελάχ ιστο μήκος κ ι  ο ελάχ ιστος βαθμός να ε ίνα ι   αντ ιστοίχως σε 14 cm και 27 

mm. Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να είνα ι ομοιογενές και να περιλαμβάνε ι 

μόνο μπανάνες ιδ ίας προελεύσεως, ποικ ιλ ίας ή/και εμπορικού τύπου και ποιότητας. Το 

εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να ε ίναι αντι προσωπευτ ικό τον 

συνόλου.   

 

           ΠΕΠΟΝΙΑ Τα πεπόνια πρέπει να έχουν σχήμα και χρώμα χαρακτηριστ ικό της 

ποικ ιλ ίας (γ ίνετα ι δεκτός ένας ωχρός χρωματ ισμός τον φλοιού στα σημείο όπου ο 

καρπός βρισκόταν σε επαφή µε το έδαφος κατά τη διάρκε ια της ανάπτυξης ) και να 

είνα ι νωπής εμφάνισης. Πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από σκασίματα και μώλωπες 

(ελαφριές ρωγμές γύρω από το ποδίσκο, μήκους μ ικρότερου των 2 mm που όμως δεν 

αγγίζουν τη σάρκα) . Το μήκος του ποδίσκου των καρπών του ανήκουν στ ις ποικ ιλ ίες 

που δεν αποσπώνται τη στ ιγμή της ωρίμανσης δεν θα υπερβαίνε ι τα 3 mm .  Οι τύποι 

πεπονιών που προτε ίνονται ε ίναι :  Ελληνικά τύπου Αργούς, Αμερικάνικου τύπου, 

στρογγυλά.  Τα προϊόντα πρέπει να είνα ι ολόκληρα, ακέραια,  υγιή, απαλλαγμένα από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματ ισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 

κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε  

άλλα ξένο σώμα) , χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και  
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ήλ ιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είνα ι 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και  οσμή. Γενικά, πρέ πει να είνα ι καλής 

ποιότητας. Το εμφανές μέρος τον περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είνα ι 

αντ ιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να 

είνα ι μεταξύ τους ομοιογενή.  Η συσκευασία πρέπει  να ε ίναι  τέτο ια,  ώστε να 

εξασφαλίζε ι την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και τη δ ιατήρηση των ζωτικών και 

φυσιολογ ικών λε ιτουργιών του  Κάθε μέσο συσκευασίας μέσα στο οποίο δ ιακ ινούνται 

θα ε ίνα ι  υποχρεωτικά χαρτοκιβώτ ιο το οποίο θα ε ίνα ι απαλλαγμένο από κάθε ξένο 

σώμα.  

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Οι παρούσες προδιαγραφές εφαρμόζονται  στ ις κατωτέρω ποικ ιλ ίες καρπών που 

κατατάσσονται στο ε ίδος των «εσπεριδοειδών» :   

—  λεμόνια του ε ίδους Ci trus l imon (L.) ,  

—  μανταρίν ια (Ci trus  ret iculata Blanco), κλημεντ ινών (Ci trus c lement ina, κοινών 

μανταριν ιών (Citrus del ic iosa Ten.) ,  

—  πορτοκάλ ια του είδους Cit rus  s inensis  (L. )  Osbeck.  

Α. Ελάχιστες απαιτήσεις   Τα εσπεριδοε ιδή όλων των κατηγοριών πρέπει να ε ίνα ι:   

ακέραια,  απαλλαγμένα από μώλωπες και /ή εκτεταμένους τραυματ ισμούς που έχουν 

επουλωθεί ,   υγιή (αποκλε ίονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή 

αλλοιώσεις  που τα καθιστούν ακατάλληλα γ ια κατανάλωση, καθαρά,  ουσιαστ ικά 

απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, ουσιαστ ικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς 

οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές ο ι οποίες προκαλούν ται από επιβλαβείς  

οργανισμούς που προσβάλλουν τη σάρκα, απαλλαγμένα από σημάδια ξήρανσης και 

αφυδάτωσης,  απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται από χαμηλές 

θερμοκρασίες ή παγετό, απαλλαγμένα από μη φυσιολογ ική εξωτερική υγρασία, 

απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση.  

Τα εσπεριδοε ιδή πρέπει  να εμφανίζουν τέτο ια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτο ια 

κατάσταση ώστε να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένε ι χε ιρ ισμό, και να φθάνουν 

σε ικανοποιητ ική κατάσταση στον τόπο προορισμού.  

Β. Απαιτήσεις ωρίμασης  Τα εσπεριδοε ιδή πρέπει να έχουν φθάσει σε κατάλληλο 

στάδιο ανάπτυξης και  βαθμό ωρίμασης, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων όσον 

αφορά την ποικ ιλ ία, την περίοδο συλλογής και  τη ζώνη παραγωγής.  

Το στάδιο ωρίμασης των εσπεριδοε ιδών ορίζετα ι από τ ις ακόλουθες παραμέτρους που 

αναφέρονται γ ια κάθε κατωτέρω ε ίδος:   

—   ελάχ ιστη περιεκτ ικότητα σε χυμό,  

—  ελάχ ιστη αναλογ ία σακχάρων προς οξέα  
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—  χρωματ ισμό.  Ο χρωματισμός πρέπει  να ε ίνα ι  τέτο ιος, ώστε κατά το πέρας της 

κανονικής ανάπτυξής τους τα εσπεριδοε ιδή να αποκτήσουν, στον τόπο 

προορισμού, τον κανονικό χρωματ ισμό της ποικ ιλ ίας.  

EΙΔΟΣ Ελάχιστη 

περιεκτικότητα 

σε χυμό (τοις 

εκατό, %) 

Ελάχιστη αναλογία 

σακχάρων προς 

οξέα  

 

         ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΛΕΜΟΝΙΑ 20  Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. 

Επιτρέπονται καρποί με πράσινο χρώμα 

(εάν δεν είναι σκούρο), υπό τον όρο ότι 

πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 

αφορά την περιεκτικότητα σε χυμό.  

 

Κλημεντίνες,  40 7,0:1 Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας 

κατά το ένα τρίτο τουλάχιστον της 

επιφάνειας του καρπού. 

άλλες ποικιλίες 

μανταρινιών   

33 6,5:1  

Πορτοκάλια 

σαγκουίνια   

30 6,5:1 Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. 

Ωστόσο, επιτρέπονται καρποί με 

ανοιχτοπράσινο χρώμα, υπό τον όρο ότι 

ο χρωματισμός αυτός δεν υπερβαίνει το 

ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας 

του καρπού και ότι πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την 

περιεκτικότητα σε χυμό. Επιτρέπονται τα 

πορτοκάλια που παράγονται σε 

περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες και 

υψηλή σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης του καρπού και έχουν 

πράσινο χρώμα που υπερβαίνει το ένα 

πέμπτο της συνολικής επιφάνειας του 

καρπού, υπό τον όρο ότι πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την 

περιεκτικότητα σε χυμό   

Ομάδα των 

ναβελίνων 

33  6,5:1 

Λοιπές 

ποικιλίες 

35 6,5:1 
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Τα εσπεριδοε ιδή που πληρούν αυτές τ ις  απαιτήσεις  ωρίμασης μπορούν να 

υποβάλλονται σε «αποπρασινισμό». Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται μόνον εφόσον 

δεν αλλοιώνονται  τα άλλα φυσικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  

 Γ. Ταξινόμηση :  Τα εσπεριδοε ιδή πρέπει να ε ίνα ι καλής ποιότητας. Πρέπει να 

παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικ ιλ ίας και/ή του εμπορικού τύπου.  

Οι καρποί μπορούν,  ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με 

την προϋπόθεση ότ ι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη 

δ ιατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:   

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος,  συμπεριλαμβανομένων ελαφρών ηλ ιακών 

εγκαυμάτων,  

—  ελαφρά εξελ ισσόμενα ελαττώματα του φλοιού, υπό τον όρο ότ ι  δεν επηρεάζουν τη 

σάρκα,   

—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που εμφανίζονται κατά τον σχηματ ισμό του καρπού,  

όπως αργυρόχροες επιστρώσεις , σκωριόχρωμες κηλ ίδες ή φθορές από επιβλαβείς 

οργανισμούς,  

—  ελαφρά τραύματα που έχουν επουλωθεί  και οφείλονται σε μηχανικά α ίτ ια , όπως 

προσβολή από χαλάζ ι,  τρ ιβή ή κτυπήματα από τον εν γένει  χε ιρ ισμό τους,   

—  ελαφρά και μερική αποκόλληση  του φλοιού (ή της εξωτερικής επιδερμίδας) γ ια 

όλους τους καρπούς της ομάδας των μανταριν ιών.  

Τα εσπεριδοε ιδή πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζετα ι η 

κατάλληλη προστασία του προϊόντος.   

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσ κευασίας πρέπει να ε ίνα ι  

καθαρά και από ύλη που να μην προκαλε ί  στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές 

αλλοιώσεις . Η χρησιμοποίηση υλ ικών,  και ιδ ίως χαρτ ιών ή σημάτων που περιέχουν 

εμπορικές ενδε ίξε ις επιτρέπεται ,  με την προϋπόθεση ότ ι η εκτύπωση ή η τοποθέτ ηση 

της ετ ικέτας έχε ι γ ίνε ι  με μελάνι ή κόλλα που να μην είνα ι τοξ ικά.  

Οι αυτοκόλλητες ετ ικέτες που τοποθετούνται σε κάθε προϊόν πρέπει να είνα ι τέτοιες  

ώστε, όταν αφαιρούνται ,  να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε αλλοιώσεις στον 

φλοιό.   

Όταν ο ι καρποί ε ίνα ι περιτυλ ιγμένοι πρέπει να χρησιμοποιε ίται λεπτό, στεγνό,  

καινούριο και  άοσμο  χαρτί .   

Απαγορεύεται  η χρήση οποιασδήποτε ουσίας που ενδέχεται  να μεταβάλε ι τα φυσικά 

χαρακτηριστ ικά των εσπεριδοε ιδών και ιδ ίως την οσμή και τη γεύση  τους.   
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Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Επιτρέπεται ,  

ωστόσο, μ ία παρουσίαση που περιλαμβάνε ι ένα βραχύ (μη ξυλώδη) κλώνο με πράσινα 

φύλλα προσκολλημένο στον καρπό.  

 

    ΠΟΡΤΟΚΑΛΙA Citrus s inens is   

    MANTAΡ INIA Citrus  c lementina   

 Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγε ί επιμελώς και δεν πρέπει να παρουσιάζουν 

έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλεται  σε παγετό καθώς και εκτεταμένα 

τραύματα ή μώλωπες ο ι οποίες έχουν επουλωθεί .  Τα φρούτα πρέπει  να έχουν συλλεγεί 

προσεκτ ικά µε το χέρι,  να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχε ι 

υποστε ί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι ολόκληρα, ακέραια, υγ ιή,  

απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων, τρωκτ ικών, εντόμων και ασθενε ιών, καλά 

σχηματ ισμένα, µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθ αρά (κυρίως απαλλαγμένα από 

κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε  

άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 

ήλ ιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει  να είνα ι 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και  οσμή. Γενικά, πρέπει να είνα ι καλής 

ποιότητας. O χρωματ ισμός πρέπει να είνα ι τέτο ιος ώστε κατά το πέρας της κανονικής 

ανάπτυξης του να αποκτήσουν, στον τόπο προορισμού, τον κανονικό χρωματ ισμό της 

ποικ ιλ ίας. Το ελάχ ιστο μέγεθος δ ιαμέτρου της ισημερινής τομής γ ια τα πορτοκάλ ια  να 

είνα ι 70mm ,  το μέγ ιστο 90 mm και βάρους περίπου 190 -250 gr για τα μανταρίν ια, το 

ελάχ ιστο μέγεθος δ ιαμέτρου της ισημερινής τομής να ε ίνα ι 35 mm ,  το  δε μέγ ιστο 50 

mm .  Η συσκευασία πρέπει να ε ίνα ι τέτο ια, ώστε να εξασφαλίζε ι την κατάλληλη 

προστασία τον προϊόντος και τη δ ιατήρηση των ζωτ ικών και φυσιολογ ικών λε ιτουργιών 

του. Οι συσκευασίες πρέπει να είνα ι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και 

να φέρουν τ ις απαραίτητες σημάνσεις . Ο ι καρποί πρέπει να έχουν φτάσει σε κανονική 

ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδ ια ίτερα χαρακτηριστ ικά της 

ποικ ιλ ίας και της ζώνης παραγωγής λεπτόφλουδα. Οι καρποί πρέπει να 

παρουσιάζονται διατεταγμένοι σε κανονικά στρώματα μέσα σε κλε ιστά ή ανοικτά μέσα 

συσκευασίας.  Το εμφανές μέρος τον περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να 

είνα ι αντ ιπροσωπευτ ικό του συνόλου και  το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών 

πρέπει  να ε ίναι  μεταξύ τους ομοιογενές.  

     

    ΛΕΜΟΝΙΑ Κιτρέα η λεμονέα  Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγε ί επιμελώς δεν 

πρέπει να παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλετα ι σε παγετό 

καθώς και εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες ο ι οποίο ι έχουν επουλωθεί .  Τα λεμόνια 

πρέπει να ε ίνα ι ολόκληρα, ακέραια, υγ ιή, απαλλαγμέν α από προσβολές ζωικών 

παράσιτων, τρωκτ ικών, εντόμων και ασθενε ιών, καλά σχηματ ισμένα με επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή 
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φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 

εξωτερ ική ασυνήθιστη υγρασία,  αλλοιώσεις  από παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από 

κάθε ξένη γεύση ή/και  οσμή.  Να  έχουν σχήμα ωοειδές με τ ις  άκρες τους μυτερές να 

είνα ι ώριμα, χυμώδη,  με έντονο  κ ίτρ ινο χρώμα και ο ι καρποί να έχουν φτάσει σε 

κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδ ια ίτερα 

χαρακτηριστ ικά της ποικ ιλ ίας και της ζώνης παραγωγής .  Το ελάχ ιστο μέγεθος 

δ ιαμέτρου της ισημερινής τομής να ε ίνα ι σε 45  mm και το μέγ ιστο  67mm .  Επιπλέον, ο ι 

καρποί πρέπει να παρουσιάζονται δ ιατεταγμένοι σε κανονικά στρώματα μέσα σε 

κλειστά ή ανοικτά μέσα συσκευασίας.  

           

    ΡΟΔΑΚΙΝΑ -  ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ -  ΒΕΡΥΚΟΚΑ  Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεχθε ί  

προσεκτ ικά µε το χέρι,  να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχε ι 

υποστε ί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι ολόκληρα, ακέραια, υγ ιή,  

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτ ικών, εντόμων και  ασθενε ιών, 

καλά σχηματ ισμένα,  µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λ ιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα, προϊόντα 

επεξεργασίας και κάθε άλλο σώμα) , χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις 

από παγετό ή/και ήλ ιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα 

πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά πρέπει να ε ίνα ι 

καλής ποιότητας.  

Η σάρκα δεν πρέπει να έχε ι υποστε ί  φθορά.  

Ο φλοιός μπορεί,  ωστόσο, να παρουσιάζε ι τα ακόλουθα ελαφ ρά ελαττώματα, με την 

προϋπόθεση ότ ι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα,  τη δ ιατηρησιμότητα 

και  την παρουσίαση στη συσκευασία:   

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος,  

—  ελαφρά σημάδια από πίεση τα οποία δεν υπερβαίνουν 1cm
2
  της συνολ ικής 

επιφάνειας,  

—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει  να υπερβαίνουν:    

—  1,5 cm
2
 μήκους γ ια τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος,  

—  1 cm
2
 της συνολ ικής επιφάνειας γ ια τα άλλα ελαττώματα.  

 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ -  ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Η διάμετρος της ισημερινής γραμμής πρέπει να κυμαίνεται 

από 73 έως 80 mm και βάρους 135 -  220 gr.  

    A                   67 -  73 mm          ΒΑΡΟΣ 135 -  180 gr  

   AA                  73 -  80 mm          ΒΑΡΟΣ 180 –  220 gr  
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ΒΕΡΥΚΟΚΑ  Μέγεθος 45 -50 mm  

 

Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να ε ίνα ι  

αντ ιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών θα πρέπει  

να ε ίναι  μεταξύ τους ομοιογενές. Η συσκευασία θα πρέπει να ε ίναι  τέτο ια, ώστε  να 

εξασφαλίζε ι την κατάλληλη προστασία του προϊόντος και τη δ ιατήρηση των ζωτ ικών 

και φυσιολογ ικών λειτουργιών του. Οι συσκευασίες θα πρέπει  να ε ίνα ι καθαρές, 

απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τ ις απαραίτητες σημάνσεις . Τα 

προϊόντα θα πρέπει να παρουσιάζουν µ ία ανάπτυξη και µ ία κατάσταση τέτο ια που να 

τους επιτρέπει να αντέχουν στην μεταφορά και  στην μεταχε ίρ ιση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στ ις  

εμπορικές απαιτήσεις  του τόπου προορι σμού. Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει  να ε ίνα ι 

συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ’ ανώτερο όριο, αν τα φρούτα ε ίναι 

τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά υποστηρίγματα, τέτο ια ώστε να µην ακουμπάει το 

πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου στρώματος και έτσι  να 

εξασφαλίζεται  η κατάλληλη προστασία.  

 

        ΣΤΑΦΥΛΙΑ Τα σταφύλια και ο ι ρώγες πρέπει να ε ίνα ι υγιή, εξα ιρούνται τα 

προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί τέτο ιες αλλοιώσεις ώστε 

να ε ίνα ι ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά, χωρίς διακριν όμενες ξένες ύλες, 

πρακτ ικά απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων ή ασθένε ιες,  χωρίς εμφανή ίχνη 

μούχλας, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία, χωρίς ξένη οσμή ή/και γεύση. 

Επιπλέον, οι ρώγες πρέπει να ε ίνα ι ολόκληρες, καλοσχηματισμένες, κανονικά 

αναπτυγμένες.  Τα σταφύλια πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς. Η σταφυλή πρέπει να 

είνα ι επαρκώς αναπτυγμένη και ώριμη. Η ανάπτυξη και η κατάσταση της σταφυλής 

πρέπει να ε ίνα ι τέτο ια ώστε να επιτρέπει να αντέχε ι στη μεταφορά και τη μετακ ίνηση 

και να φθάνε ι στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση. Τα επιτραπέζια 

σταφύλια πρέπει να ε ίναι καλής ποιότητας. Τα σταφύλια πρέπει  να παρουσιάζουν το 

τυπικό σχήμα, ανάπτυξη και χρωματ ισμό της ποικ ιλ ίας, λαμβανομένης υπόψη της 

περιοχής παραγωγής.  Οι ρώγες πρέπει να είνα ι συνεκ τ ικές, καλά προσφυόµενες  κα ι 

στο μεγαλύτερο δυνατά βαθμό κολλημένες στον μ ίσχος τους. Το μέγεθος των 

σταφυλιών να ε ίνα ι ελάχιστο βάρος κατά σταφύλι μεγαλόρωγα 150 gr περίπου. Το 

περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να ε ίναι ομοιογενές και να περιέχε ι µόνο σταφ ύλια 

της ίδ ιας καταγωγής,  ποικ ιλ ίας, κατηγορίας και του ίδ ιου βαθμού ωριμότητας. Τα 

επιτραπέζ ια σταφύλια πρέπει  να συσκευάζονται έτσι  ώστε να εξασφαλίζετα ι η επαρκής 

προστασία του προϊόντος.  

 

      ΦΡΑΟΥΛΕΣ  Fragaria L .  Οι φράουλες πρέπει  να ε ίνα ι:   
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ακέραιες, χωρίς κτυπήματα, υγ ιε ίς αποκλε ίονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί 

από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα γ ια κατανάλωση, καθαρές, 

ουσιαστ ικά απαλλαγμένες από κάθε ορατή ξένη ύλη, φρέσκες, αλλά όχ ι πλυμένες,  

ουσιαστ ικά απαλλαγμένες από ε πιβλαβείς οργανισμούς, ουσιαστ ικά απαλλαγμένες από 

φθορές που προκαλούνται από επιβλαβείς  οργανισμούς,  με τον κάλυκά τους.  Ο 

κάλυκας και ,  εάν υπάρχει,  ο μ ίσχος πρέπει να ε ίνα ι φρέσκοι κα ι πράσινοι ,   

απαλλαγμένες από μη φυσιολογ ική εξωτερική υγρασία,  απαλ λαγμένες από ξένη οσμή 

και /ή ξένη γεύση.  

Οι φράουλες πρέπει  να ε ίνα ι επαρκώς ανεπτυγμένες και  σε ικανοποιητικό στάδιο 

ωρίμασης. Οι φράουλες πρέπει να εμφανίζουν τέτο ια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε 

τέτο ια κατάσταση ώστε να αντέχουν στη μεταφορά και τον εν  γένε ι χε ιρισμό, και να 

φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.   

 Οι φράουλες πρέπει να είνα ι καλής ποιότητας. Πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστ ικά της 

ποικ ιλ ίας.  

Οι καρποί μπορούν,  ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με 

την προϋπόθεση ότ ι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, την 

δ ιατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:   

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  παρουσία ενός τμήματος στο φρούτο του οποίου το χρώμα τε ίνε ι προς το άσπρο και  

το οποίο δεν πρέπει  να υπερβαίνε ι το ένα δέκατο της συνολ ικής επιφάνε ιας του 

καρπού,   

—  μικρά επιφανε ιακά σημάδια από πίεση.  

Πρέπει να ε ίνα ι  ουσιαστ ικά απαλλαγμένες από χώμα.  

Η ταξινόμηση κατά μέγεθος ορίζετα ι από τη μέγιστη δ ιάμετρο της ισημερινής τομής 

που πρέπει  να ε ίνα ι   18 mm.  

Οι φράουλες πρέπει  να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζετα ι  η 

κατάλληλη προστασία του προϊόντος.   

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο  εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να ε ίνα ι  

καθαρά και από ύλη που να μην προκαλε ί  στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές 

αλλοιώσεις . Η χρησιμοποίηση υλ ικών,  και ιδ ίως χαρτ ιών ή σημάτων που περιέχουν 

εμπορικές ενδε ίξε ις επιτρέπεται ,  με την προϋπόθεση ότ ι η εκ τύπωση ή η τοποθέτηση 

της ετ ικέτας έχε ι γ ίνε ι  με μελάνι ή κόλλα που να μην είνα ι τοξ ικά.  

Τα υλ ικά συσκευασίας πρέπει  να ε ίναι  απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη.  

 
ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη και μεγέθη των οπορωλαχανικών  έχουν 

υπολογ ισθε ί σύμφωνα με τα μεριδολόγια -ποσοτολόγ ια που εφαρμόζονται στα 

Νοσοκομεία προκε ιμένου να καλύπτονται ο ι ανάγκες των σιτ ιζομένων .  
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Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών/αναγκών ή τοπικών προϊόντων/διαθεσιμότητας, 

δύναται να γίνει προμήθεια και  άλλων τύπων λαχανικών και φρούτων . 

 
 
 Οι  συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

 

   1 .  Την άδε ια λειτουργίας υγε ιονομικού ενδιαφέροντος των  εταιρε ιών –  επιχε ιρήσεων 

παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης τροφίμων και σε περίπτωση που ο 

συμμετέχων έχε ι την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και άδε ια λε ι τουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει .  ( Υ∆ Αιβ/8577/8-9-1983 ΦΕΚ 

526/Τ.Β./24.9.83 &  Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-2012 ‘ Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 

λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.) 

   2 .  Επίσης, οι  επιχε ιρήσεις τροφίμων νωπών οπωρολαχανικών θα πρέπει να ε ίνα ι  

εγγεγραμμένες στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτ ικών στην αρμόδια Δ/νση 

Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής της έδρας της επιχείρησης τους.  

    ΚΥΑ 2533/63997/29-05-13   (ΦΕΚ 1380/Β/06 -06-13)  

     Εγκύκλιος  4453/116157/27-09-13   (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ -Η32)  

   3.  Να ε ίναι εγγεγραμμένοι στην βάση δεδομένων σύμφωνα με το Αρθρο 3 της 

υπ΄αριθμ.  257543 Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. Β 1122)  .  

 4. Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας των 

τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει  χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία, 

αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και εμπορία των προϊόντων.  

       Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικρο βιολογ ικών και  

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:   

       1
ο ν

  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχείρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή τους.   

       2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή εγκεκριμένου 

τυποποιητηρίου ότι έλαβε γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και  θα προμηθεύε ι τον 

συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 

δ ιαγωνισμού.  

     5.  Η διακ ίνηση των νωπών οπωρολαχανικών  θα πρέπει  να γ ίνετα ι  με αυτοκ ίνητα  

αυτοδύναμου ψύξεως ή αυτοκ ίνητα κλε ιστού τύπου,  να ε ίνα ι  εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/kya2533_63997.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/egkyklios4453_116157.pdf
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Καταλληλότητας Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται  από τ ις  κατά 

τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερε ιών . (Οδηγός  Υγιε ινής του 

Ε.Φ.Ε.Τ. Ν
ο
 9)  

   Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομείου,  όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλ αβής κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα της 

ζητείτα ι σχετ ικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

Τα είδη και ο ι ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία θα 

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την 

παράδοση.   

 

      ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 
1)  Κ.Τ.Π .(Άρθρο 119)  και ο ι παραπομπές αυτού.  

2)  Αγορανομική Διάταξη 14/89 .  

3)  Οδηγία 2000/13/Ε.Κ.  και  του Συμβουλ ίου γ ια προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και  την δ ιαφήμιση των 

τροφίμων και τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τ ις Οδηγ ίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 

E.K, 2005/26 E.K,2001/101/  Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/  Ε.Κ της Επιτροπής και  

της Οδηγ ίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου, γ ια 

την τροποποίηση της Οδηγ ίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των 

συστατ ικών των τροφίμων.  

4)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  και Διατάξε ις  (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί  ποιοτ ικού ελέγχου νωπών 

οπωρολαχανικών),  

5)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2200/96 και 1148/01.  

6)  Π.∆.365/2002.  

7)  ΚΥΑ 257543/31/07/03,  ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί  υποχρε ωτικής τυποποίησης 

(συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και  λαχανικών που 

εισάγονται,  εξάγονται,  δ ιακ ινούνται  ή πωλούνται στ ις  πάσης φύσεως αγορές και 

καταστήματα των χωρών της Ε.Ε,ΦΕΚ 62 της 12 -03-74.  

8)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρι α γ ια     συγκεκριμένους ρυπαντές 

και  τ ις  όποιες τροποποιήσεις αυτού.  

9)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

Νομοθεσίας γ ια τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των 

τροφίμων και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής γ ια την Ασφάλεια των τροφίμων.   

10)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου 

γ ια τα γενετ ικώς τροποποιημένα τρόφιμα.  

11)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  (εφαρμογή του άρθρου 18 )  γ ια την ιχνηλασιμότητα 

των τροφίμων όπως και  η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί 
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ενδε ίξεως αναγνώρισης παρτ ίδας προϊόντ ος και  της οδηγ ίας 92/59 Ε.Ο.Κ του 

Συμβουλ ίου γ ια την γενική ασφάλεια των τροφίμων.  

12)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 

επισήμανση γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετ ικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, και  γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/18/ΕΚ.  

13)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 -  Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων -  προς αντικατάσταση 

της 93/43 οδηγ ίας (ΕΟΚ).   

14)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός γ ια την δ ιεξαγωγή του επίσημου ελέγχου 

των τροφίμων.  

15)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου 

σχετικά  με τα υλ ικά και αντ ικε ίμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγ ιών 80/590/ ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.     

16)  Κ.Υ.Α 15523/31 -08-2006 Περί  Αναγκαίων συμπληρωματ ικών μέτρων εφαρμογής 

των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004,  853/2004,  854/2004 και  882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου και  εναρμόνιση της Οδηγίας 

2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

17)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετ ικά με τους Ισχυρισμούς επί  θεμάτων Διατροφής 

και  Υγε ίας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.        

18)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετ ικά με την ορθή πρακτική 

παραγωγής υλικών και  αντ ικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα.  

19)  Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. γ ια την προσέγγ ιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με  τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται  στα τρόφιμα τα οποία 

προορίζονται γ ια ανθρώπινη δ ιατροφή και όπως έχε ι  αυτή τροποποιηθε ί  (94/34/ΕΚ, 

292/97) .  

20)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μ ικροβιολογ ικά κριτήρια 

των τροφίμων.  

21)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 

2007 γ ια τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και  ε ιδικών 

διατάξεων γ ια ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενια ίος κανονισμός ΚΟΑ») .  

22)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβ ουλ ίου 

γ ια τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και γ ια την 

τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου.   

23)  Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 

περιεκτ ικοτήτων γ ια τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μ έσα σε ορισμένα 

προϊόντα φυτικής προέλευσης,  συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτ ικών και  

τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής.  
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24)  Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετ ικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και  όπως έχε ι  αυτή 

τροποποιηθε ί .   

25)  Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης καταν άλωσης)  και  Φ.ΕΚ Β΄  

630/2007.  

26)  ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις Κοινοτ ικής 

Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου.  

27)  ΚΑΝΟΝΙΣΟΣ  852/2004.   

28)  ΚΥΑ 15523/8 -2006 Κωδικός Αριθμός Έγκρισης των ψυκτ ικών Εγκαταστάσεών.  

29)  ΚΥΑ 15523/31 -08-2006 άρθρο 4 και 5,  κα ι   άρθρου 6 του Καν. 852/2004 περί  

αδε ιοδότησης των επιχειρήσεων και   έγκρισης αυτών.  

30)  ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματ ικά μέτρα γ ια την εφαρμογή   του ΚΑΝ (ΕΚ) του 

1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ.  σχετικά με τ ους ελέγχους τήρησης των 

προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών 

οπωροκηπευτικών.  

31)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  543/2011  της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 γ ια τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1234/2007 

του Συμβουλ ίου όσον αφορά τους τομε ίς  των οπωροκηπευτ ικών και  των 

μεταποιημένων οπωροκηπευτ ικών.  

32)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετ ικά με τον καθορισμό προτύπων 

εμπορίας γ ια τ ις μπανάνες, γ ια τ ις δ ιατάξε ις ελέγχου τήρησης των εν λόγω 

προτύπων εμπορίας και  γ ια τ ις  απαιτήσεις  κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας.  

33)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 

αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 

922/72,  (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ)  αριθ. 1037/2001 και  (ΕΚ) αριθ.  1234/2007 του 

Συμβουλ ίου.  

34) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  499/2014  της Επιτροπής της 11ης Μαρτ ίου 2014 για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.  1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ)  αριθ.  543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομε ίς  των 

οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτ ικών .  

35)   ΚΥΑ  2533/63997/29-05-13  (ΦΕΚ 1380/Β/06 -06-13)  

             Εγκύκλ ιος  4453/116157/27-09-13 

                      

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/egkyklios4453_116157.pdf
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3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)   

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ΄:«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» 

ΓΑΛΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Α. ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ 

Το χορηγούμενο γάλα θα πρέπει να έχε ι  παραχθεί σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π άρθρα 79 

και 80, όπως αυτά έχουν τροποποιηθε ί με τ ις αποφάσεις  Α.Χ.Σ. 1050/1996 

ΦΕΚ.263/Β/7.4.97,  Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ.  765/Β/24.7.98, την Οδηγ ία 2000/13/Ε.Κ. .  

 Να ανταποκρίνεται πλήρως στους ισχύοντες υγε ιονομικούς κανόνες και τ ις  

κτηνιατρικές δ ιατάξεις  του Π.Δ. 56/21 -2-1995, καθώς και στ ις δ ιατάξε ις 852/2004, 

853/2004 & 854/2004 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τ ις Οδηγίες 

92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου περί των υγε ιονομικών κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 

45/27-2-95 τ .  Α’) ,  κα ι  τον Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα 

πλαίσια εφαρμογής του Ν4046/2012 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».   

Α.  Το παστεριωμένο γάλα αγελάδος θα πρέπει να έχε ι υποβ ληθεί  σε επεξεργασία που 

περιλαμβάνε ι την έκθεση του σε υψηλή θερμοκρασία γ ια μικρό χρονικό δ ιάστημα 

(τουλάχιστον 71,7
ο
 C για 15΄)  ή άλλος συνδυασμός γ ια την επίτευξη ισοδυνάμου 

αποτελέσματος.  

Β.  Να παρουσιάζε ι αρνητ ική αντ ίδραση στην δοκ ιμασία φωσφατάσης  και  θετ ική 

αντ ίδραση στην δοκ ιμασία υπεροξε ιδάσης.  

Γ.  Μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που δεν 

υπερβαίνε ι τους 6
ο
C ,  στην θερμοκρασία στην οποία και συντηρε ίται ,  η δε δ ιάρκε ια 

της συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνε ι τ ις επτά ημέρες συμπεριλαμβανομένης 

και της ημερομηνίας παστερίωσης. Η διάρκεια της συντήρησης είνα ι ευθύνη του 

παρασκευαστή.  

Δ.  Να ε ίναι ομογενοποιημένο, που σημαίνε ι  ότ ι ,  εάν με ίνε ι σε ακ ινησία 48 ώρες δεν 

πρέπει να σχηματ ίζετα ι φανερός δ ιαχωρισμός  της κρέμας, η δε περιεκτ ικότητα σε 

λ ίπος της υπερκε ίμενης ποσότητας  100  cm
3
 γάλακτος φιάλης του ενός Li t  να μη 
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διαφέρει περισσότερο από το 10% της περιεκτ ικότ ητας σε λ ίπος του 

εναπομείναντος γάλακτος.  

Ε .  Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχε ι περιεκτ ικότητα σε 

λ ίπος 3,5%, 2 % και 0 %. Επιπλέον, να έχε ι ε ιδ ικό βάρος στους 15
ο
C  1,028g/ l  (γ ια 

το πλήρες) και στερεό υπόλε ιμμα χωρίς λ ίπος (Σ.Υ.Α.Λ. %) 8,5 (γ ια το 0%).  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:  

CPV   15511000-3    ΓΑΛΑ  

               

 1. Γάλα νωπό  2 % ,  1,5%  0%  σε συσκευασία 1 Lit  ή  ½ l i t .  

 2. Γάλα νωπό 3,5% σε συσκευασία  1 Lit  ή ½ l i t  .  

 3. Γάλα νωπό 3,5% σε συσκευασία  10 Li t .  

 

Το  παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να πληροί τα μ ικροβιολογ ικά χαρακτηριστ ικά 

όπως αυτά ορίζονται  στο Κεφ ΙΙ  του Π.Δ. 56/95, Κανονισμούς (ΕΚ) 2073/2005 και 

1441/2007,  με δ ιαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τ ις  απαιτήσεις  των ΕΚ178/2002,  

852/2004, 853/2004,  854/2004.    

Entero-Bacter iaceae m<1, M=5,  n=5, c=1 cfu/ml.  

Παθογόνα n=5, c=0,  Απουσία σε 25 g.  

 

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται ο ι ενδε ίξεις με εμφανή και ευδιάκριτους 

χαρακτήρες στα Ελληνικά:   

  Η ένδε ιξη ¨παστεριωμένο¨,  

  Η χώρα προέλευσης του,    

  Το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος,  

  Το Εργοστάσιο παραγωγής,   

  Η θερμοκρασία συντήρησής του,  καθώς και ο ι  ημερομηνίες  

 παστερίωσης και  ανάλωσης αυτού (δ ιάρκε ια έως 7 ημέρες).  

  Ο κωδικός παρτίδας.  

Η δε σήμανση να ε ίνα ι  σύμφωνη με τ ις  διατάξε ις  σήμανσης τροφίμων:    

•   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση,  την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.   

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/101/ΕΚ 

όσον αφορά την ημερομηνία από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το 

εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγ ία 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου.  
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•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή,  στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων,  

υποχρεωτικών ενδε ίξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγ ία 2000/13/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ)  αριθ.  1925/2006 

και  την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγ ίας 

90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγ ίας 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου, των οδηγιών της 

Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/20 04 της 

Επιτροπής.  

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Το γάλα  να είναι σε (Α) και (Β)  συσκευασία,  των  10 Lit ,   του 1 l i t  και του ½ Lit  

.  

Η πρώτη (Α) συσκευασία γ ια τα ε ίδη με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 1,2,3,  να ε ίνα ι Tetra 

Pak ή άλλης ανάλογης και να πληροί όλους τους κανόνες υγιε ινής και τους όρους του 

Άρθρου 85 του Κ.Τ.& Π και των Τροποποιήσεων αυτού. Η πρώτη συσκευασία γ ια το 

ε ίδος με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 4 να ε ίνα ι σακούλα από πλαστ ική ύλη κατάλληλη γ ια 

τρόφιμα με πώμα. Δεν  θα πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχε ίων στο γάλα που 

πιθανόν να θέσει σε κ ίνδυνο την ανθρώπινη υγε ία ή να αλλοιώνει την σύσταση ή τα 

οργανοληπτ ικά χαρακτηριστ ικά του γάλακτος.   

Η δεύτερη συσκευασία γ ια τα ε ίδη με αύξοντα αριθμό (Α/Α)  1,2,3, να ε ίνα ι σε 

κ ιβώτ ια -  πλαστ ικά -  με χωρίσματα που θα έχουν χε ιρολαβές γ ια την εύκολη μεταφορά 

τους. Τα παραπάνω κιβώτ ια θα επιστρέφονται  στον προμηθευτή.  Η δεύτερη 

συσκευασία γ ια το ε ίδος με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 4 να ε ίνα ι χάρτ ινο κ ιβώτ ιο αντοχής.   

Κατά την παραλαβή,  και όταν θεωρηθεί  απαραίτητο από την Επιτροπή 

Παραλαβής ,  θα παραλαμβάνεται ποσότητα 500 -  1000 ml τα οποία θα βράζονται 

ενώπιον του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του. Εάν το γάλα όταν βράσει ¨κόψει¨ ,  

αυτό σημαίνε ι ότ ι  έχει  αυξημένη οξύτητα και ο προ μηθευτής ε ίνα ι  υποχρεωμένος  να  

αντ ικαταστήσει όλη την ποσότητα του παραδιδομένου γάλατος.   

 Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το 

οποίο παρασκευάζε ι το προσφερόμενο ε ίδος και  το οποίο θα πρέπει  να δ ιαθέτε ι  
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Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχε ίρ ισης της ασφάλειας των 

τροφίμων σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις  του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005.  

Τα είδη και ο ι ποσότητες θα παραδίδονται  κάθε εργάσιμη μετά από έγγραφη 

παραγγελ ία, η οποία θα δίδεται την προηγούμενη ή δύο ημέρ ες πριν όταν μεσολαβεί  

αργ ία.  Η παράδοση του γάλατος θα είνα ι η επόμενη ημέρα της παραγωγής.     

 Εάν οι ημέρες αργ ίας ε ίνα ι πάνω από τρε ίς ημέρες και η ημερομηνία λήξης 

ανάλωσης ε ίνα ι  η ημέρα διάθεσης αυτού, γ ια τυχόν αλλοίωση του είδους η ευθύνη 

είνα ι του προμηθευτή.  

Η ώρα παράδοσης αυστηρώς οριζόμενη θα ε ίνα ι η  07.00 π.μ.  και δύναται να 

τροποποιε ίτα ι με τ ις εκάστοτε έκτατες ανάγκες του Νοσοκομείου.  

  

Β. Συμπυκνωμένο γάλα  

    Πλήρες γάλα ή ελαφρύ  συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο ή Γάλα 

συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο, χαρακτηρίζεται το μερικά αφυδατωμένο γάλα το οποίο 

πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π.  Άρθρο 80 και ανταποκρίνεται στ ις  απαιτήσεις του 

άρθρου 7 του Π.∆ 56/95,  δηλαδή:   

  1. Να έχει  παρασκευασθεί σε εγκατάσταση μεταποίησης που ανταποκρίνεται στους 

κανόνες και τ ις προδιαγραφές των Κεφαλαίων Ι ,  Ι Ι   V και VI του Παραρτήματος 

΄΄Β΄΄ .  Π.∆ 56/95.  

  2. Να έχε ι υποστε ί θερμική επεξεργασία κατά τη δ ιάρκεια της παρασκευής ή να 

παρασκευάζεται  από προϊόντα που έχουν υποστε ί  θερμική επεξεργασία.   

  3.  ∆εν θα πρέπει να έχε ι υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες ακτ ινοβολ ίες.  

  4.  Να μην περιέχε ι  πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέπονται  από το άρθρο 80,  

παρ. 14 του ΚΤΠ και το άρθρο 3 του Π ∆ 518/83, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 

την Υπουργική Απόφαση 145/96.   

   5. Να μην περιέχε ι ίχνη καταλοίπων ουσιών τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα 

όρια ανοχής, σύμφωνα µε το Κεφ Ι Ι Ι ,  άρθρο 20 του Π∆ 259/98 (Α 191)  ΄΄Περί 

Απαγόρευσης χρήσης ουσιών µε ορμ ονική ή        θρεοστατ ική δράση.  

Εάν το προϊόν προέρχεται από τρίτη χώρα πρέπει τουλάχιστον να πληροί τ ις  

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦ. Ι Ι  του Π∆ 56/95, και τα  άρθρα 21, 22 και 

23 του Π∆ 56/95.   

Το  προϊόν   πρέπει  να έχει  τα εξής φυσικοχημικά  χαρακτηριστ ικά:   

1.  Να έχει  ευχάριστη υπόγλυκη γεύση,  τη χαρακτηριστ ική οσμή του αφυδατωμένου 

γάλακτος και  το χρώμα του να ε ίνα ι  λευκό ή υπόλευκο.  

2.  Να έχε ι ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να ε ίναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή 

άλλες αποθέσεις)  κα ι το λ ίπος του να µη ν δ ιαχωρίζετα ι σε ιδ ια ίτερο στρώμα μέσα 

στα κουτ ιά. Να ε ίναι  απαλλαγμένο από ξένες ύλες.  

3.  Να µην παρουσιάζε ι πήξη του περιεχομένου (ολ ική ή μερική) ,  ιζήματα στον 

πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λ ίπους ή ενδείξεις σήψης.  
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4.   

  Περιεκτικότητα σε λίπος 7,5% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον .   

  Ολικό στερεό υπόλε ιμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον.  

  Ολική οξύτητα μεταξύ 6 και  8 βαθμών SOXHLETHENCKEL, μετά από αραίωση γ ια 

παρασκευή προϊόντος που αντ ιστοιχε ί µε το νωπό φυσικό γάλ α.   

  Το  PH να ε ίνα ι μεταξύ 6,3 και 6,8, μετά από αραίωση γ ια παρασκευή προϊόντος, που 

αντ ιστοιχε ί στο νωπό γάλα.  

  Μετά την αραίωση να προκύπτε ι γάλα ενός l i t   κα ι ε ιδ ικού βάρους 1,028 g/ l i t  

σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. άρθρο 80 παρ.3 και ολ ικό στερεό υπόλε ιμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 

25% του βάρους τουλάχιστον.    

    Να ε ίναι δυνατόν να δ ιατηρηθεί στ ις αποθήκες  του Νοσοκομείου εκτ ός ψυκτ ικών 

θαλάμων χωρίς να παρουσιάσει οποιαδήποτε α ισθητή ή οργανοληπτ ική αλλοίωση, γ ια 

το χρονικό δ ιάστημα  τουλάχιστον που αναγράφεται επί της συσκευασίας.  

  Το συμπυκνωμένο γάλα να ε ίναι  συσκευασμένο σε κυλ ινδρικά λευκοσιδηρά κουτ ιά ή 

σε συσκευασία Tetra Pak με καπάκι ή άλλη ανάλογη (Α)  πρώτη  συσκευασία με 

περιεχόμενο βάρος 410 gr προϊόντος και σε χαρτοκ ιβώτ ια (Β),  δεύτερη συσκευασία.     

    Οι συσκευασίες του γάλακτος θερμικής επεξεργασίας πρέπει να πληρούν όλους 

τους όρους υγ ιε ινής. Δεν πρέπει ιδ ί ως να απελευθερώνουν μέσα στο γάλα ποσότητα 

στοιχε ίων που θα ήταν δυνατό να θέσει  σε κ ίνδυνο την ανθρώπινη υγε ία, να 

αλλοιώνουν τη σύσταση του γάλακτος ή να ασκούν επιβλαβή επίδραση στ ις 

οργανοληπτ ικές του ιδ ιότητες.  

    Οι συσκευασίες πρέπει  να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και ανθεκτ ικότητα, να 

µην παρουσιάζουν δ ιαρροές, δ ιατρήσεις, δ ιαβρώσεις , και γενικά ανωμαλίες ο ι οποίες 

μπορούν να επηρεάσουν την υγ ιε ινή κατάσταση και  συντήρηση του περιεχομένου.  

   Γενικά ο ι  συσκευασίες πρέπει  να εξασφαλίζουν τ ις  α παιτήσεις των άρθρων 9, 23 και 

28 του Κ.Τ.Π. .   

    Τα  κυλ ινδρικά μεταλλικά  κουτιά  (Α) συσκευασία  (κορμοί κα ι   πώματα) να έχουν 

κατασκευαστε ί από καινούργ ιο λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19 mm και 0,20 

mm αντίστοιχα, ηλεκτρολυτ ικά επικασσιτερωμένο ( βάρος ηλεκτρολυτικού 

επιστρώματος 2,8 gr /m
2
 τουλάχιστον εσωτερικά και 5,6 gr/m

2
 εξωτερικά).  

   Στην συσκευασία στη χάρτινη τα ιν ία που περιβάλλε ι το σώμα του κουτ ιού ή σε 

ετ ικέτα ή µε ανεξ ίτηλο μελάνι  πρέπει να αναγράφονται ο ι εξής ενδε ίξε ις :   

(1) Η ονομασία του προϊόντος.  

 (2) Το ποσοστό των λιπαρών και το Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ) του 

γάλακτος.  

(3) ΄Ένδειξη του τρόπου χρήσης.   

 (4)  Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια.  

(5) Το όνομα,  η εμπορική επωνυμία και  η διεύθυνση ή η έδρα της επιχε ίρησης.  

 (6)  Κατάλογος των συστατ ικών.  
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 (7)  Ημερομηνία και έτος παρασκευής.  

 (8)  Κωδικός παρτ ίδας.  

 

  Τα χαρτοκ ιβώτια [(Β) συσκευασία] πρέπει  να είνα ι κα ινούργ ια,  από χαρτ ί καλής 

ποιότητας από κυματοε ιδές χαρτόνι αντοχής σε διάρρηξη κατά MULLEN τουλάχιστον 

190 lb/ in
2
.  Ο ι διαστάσεις των χαρτοκ ιβωτ ίων πρέπει να είνα ι τέτο ιες, έτσι ώστε να ε ίνα ι 

δυνατή η συσκευασία του προϊόντος, χωρίς να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ των 

κουτ ιών και των τοιχωμάτων των χαρτοκ ιβωτ ίων.  

Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξη ς του γάλακτος και να ε ίνα ι  

σύμφωνα με τ ις  οδηγίες τ ις Ε.Ε. και τ ις  τροποποιήσεις αυτών καθώς  να  φέρε ι  τη  

σήμανση  C.E. σύμφωνα με τ ις Οδηγίες 2007/68, 2001/89, 2000/13 Ε.Κ.  η δε σήμανση 

να ε ίνα ι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011.  

 

Η ημερομηνία παράδοσης  του προϊόντος θα είναι  το πρώτο τέταρτο του 

χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητας του  

 

     Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  

       1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής, και  άδε ια 

λειτουργ ίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει.  Η επιχείρηση 

τροφίμων πρέπει να προσκομίσε ι κα ι την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής 

τους, σύμφωνα με την K.Y .Α.  Αριθμ. 15523 /2006 .  Όλες ο ι επιχε ιρήσεις τροφίμων 

έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με 

το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004. Ανα γκαία συμπληρωματ ικά 

μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ.  178/2002, 852/2004, 853/2004, 

854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου και 

εναρμόνιση της Οδηγ ίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή των τροφίμων.  

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) ] σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία, 

αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και εμπορία των προϊόντων.  

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μ ικροβιολογ ικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής, θα πρέπει  να επισυνάψει :   
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 1
ο ν

  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλειας  

των τροφίμων σύμφωνα  με τ ις  απαιτήσεις  του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το 

οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους 

φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή 

με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του δ ιαγωνισμού.    

3
ο ν

  Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γ ίνετα ι με καθαρά και  

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα -ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία 2 -4
0  

C ,  σύμφωνα με  την 

εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του 

θαλάμου μεταφοράς και  το οποίο θα παραδίδεται  με το προϊόν.  (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9)  

      

       Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει  να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς,  η οποία εκδίδεται  από τ ις  κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι  τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και  την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομείου,  όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και σ τοιχε ίο που θα της 

ζητείτα ι σχετ ικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

Τα είδη και ο ι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία θα 

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου, πριν την 

παράδοση.   

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.Π.  Άρθρα 79,80 .  

2.  Π.∆. 518/83 ΄΄Σχετ ικά με δ ιατηρημένα γάλατα μερικά ή ολ ικά αφυδατωμένα, που 

προορίζονται γ ια ανθρώπινη δ ιατροφή σε συμμόρφωση προς τ ις οδηγ ίες 

76/118/ΕΟΚ, 78/630/ΕΟΚ και 79/1067/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.  

3.  Π.Δ.  56/21 -2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τ ις Οδηγ ίες 

92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου περί των υγειονομικών κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και  εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» 

(ΦΕΚ 45/27 -2-95 τ .  Α) .  

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 γ ια τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας γ ια τα τρόφιμα, γ ια την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
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για την Ασφάλεια των Τροφίμων και  τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (HACCP) .  

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετ ικώς τροποποιημένα τρόφιμα και  ζωοτροφές .   

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγ ιε ινής Τροφίμων -  προς αντ ικατάσταση της 

93/43 οδηγ ίας (ΕΟΚ).  

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλ ίου 2004 γ ια τον καθορισμό 

ειδ ικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.    

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλ ίου 2004, γ ια τον καθορισμό 

ειδ ικών διατάξεων γ ια την οργάνωση των επίσημων ελ έγχων στα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που προορίζονται γ ια κατανάλωση από τον άνθρωπο .     

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 γ ια τη δ ιενέργε ια επισήμων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσ ία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 

κανόνες γ ια την υγε ία και  την καλή διαβίωση των ζώων .  

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετ ικά με τα υλ ικά και αντικε ίμενα 

που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των 

οδηγ ιών 80/590/ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ .  

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 

περί μ ικροβιολογικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα .  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 

2005 γ ια θέσπιση μέτρων εφαρμογής γ ια ορισμένα προϊόντα βάσει  του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004 και γ ια την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ.  854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004, γ ια την παρέκκλιση από 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και γ ια τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ.  853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 .  

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τ ις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 

προέλευσης και γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου .  

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 

2006 γ ια καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων γ ια ορισμένες ουσίες ο ι οποίες 

επιμολύνουν τα τρόφιμα .    

15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου γ ια τον καθορισμό ε ιδ ικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια  τα τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης .  





 

181 

 

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2007 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί  

μικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα .  

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επι τροπής της 5ης Μαρτ ίου 2008 γ ια τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 

του Συμβουλ ίου, όσον αφορά τ ις μεθόδους ανάλυσης και ποιοτ ικής αξ ιολόγησης 

του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων .  

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι Ι  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή των τροφίμων .  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 γ ια τον καθορισμό ε ιδ ικών κανόνων υγ ιε ι νής γ ια τα 

τρόφιμα αναγνώρισης,  το νωπό γάλα και  τα γαλακτοκομικά προϊόντα .  

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 

σχετικά με τη θέσπιση μεταβατ ικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 853/2004, (ΕΚ)  αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου .   

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 

για τα πλαστ ικά υλ ικά και αντ ικε ίμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα .     

22.   Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογής 

του Ν4046/2012 ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .  

23.  ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.  

        

 

             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  
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ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

    Α.   Το χορηγούμενο είδος (γ ιαούρτη),  να  ε ίνα ι  πρώτης (Α΄)  ποιότητας  όπως αυτή  

ορίζεται  στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Άρθρο 82 και να έχει   παραχθεί σύμφωνα με τ ις ισχύουσες κτηνιατρικές και  

υγε ιονομικές δ ιατάξε ις και το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στ ις 

δ ιατάξε ις  του Π.Δ.  56/21 -2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τ ις 

Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου περί των υγειονομικών κανόνων 

που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 

45/27-2-95 τ. Α’).  

 

   1 .   Να έχε ι παρασκευασθεί από γάλα αγελάδας και μαγιά    απουσία αντιβ ιοτ ικών 

και  γενετ ικά τροποποιημένων υλ ικών .  

2.    Να έχε ι :  

   Δομή λε ία,  μαλακή και  κρεμώδη .   

   Γεύση ευχάριστη .  

   Οσμή υπόγλυκη .   

  Ph 3,3-3,8.  

 

3.    Να μην παρουσιάζει  

  ευρωτίαση,  

  σήψη,  

  εμφανείς μακροσκοπικές,  μεταβολές χρώματος και  σχήματος,  

  ανώμαλη οσμή και  γεύση (πικρή, ταγκή,  ξ ιν ισμένο ή δύσοσμο)   

  αλλοίωση από μ ικροβιακή δράση,  

   μυκητ ιακές αποικ ίες στην επιφάνε ιά του,  

  υπολείμματα ορμονών,  αυξητικών παραγόντων,  αντ ιβ ιοτ ικών,  μυκοτοξινών 

τύπου Α & Β,  βαρέων μετάλλων σύμφωνα  με τους ΕΚ 1881/2006,  ΕΚ 396/2005, 

ΕΚ 10/2011,  ΕΚ 2377/1990 και τροποποιήσεις, Φυτοφάρμακα 149/2008, 

Αλλεργ ιογόνα 68/2007.  

  Όριο δ ιοξινών 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr  fat   (ΕΚ) 1881/2006 και τροποποιήσεις 

αυτών. 

  4. Το γιαούρτ ι θα πρέπει να πληροί τα μ ικροβιολογ ικά     χαρακτηριστικά όπως 

αυτά ορίζονται,  ΕΚ 2073/2005 και 1441/2007 με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα 

με τ ις απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και  ΠΔ 9/89.  

1.  Απουσία salmonel la spp σε 25 gr  σε 5 δε ίγματα.  

2.  Απουσία  E.col i   σε 1 gr  σε 5 δε ίγματα.   
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3.  Σταφυλόκοκκοι πηκτάση θετ ικο ί Απουσία σε 1 gr σε 5 δείγματα.   

4.  Ολικά κολοβακτηριοε ιδή Απουσία σε 1 gr σε 5 δε ίγματα.  

5.  Ζύμες –  μύκητες  < 10 cfu/gr  σε όλη την δ ιάρκε ια της εμπορικής ζωής.  

 

               

 Β .   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

   Η συσκευασία της γ ιαούρτης (Α)  πρώτη συσκευασία -  κεσεδάκ ι,    θα ε ίνα ι  από υλ ικό 

κατάλληλο για τρόφιμα (ΡΡ) πολυπροπυλένιο, Άρθρο 26 Κεφάλαιο Ι Ι  του Κ.Τ.Π. και θα 

κλείνε ι αεροστεγώς με αλουμινόφυλλο με κράμα αυτού που θα περιέχει τουλάχιστον 

99% αργ ίλ ιο  >0.05Μn, max 0.1%Zn, 0.05-2%Cu, max 0.05% άλλα λοιπά στοιχε ία 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602, το δε βάρος της κάθε συσκευασίας να ε ίναι  

περίπου 200 gr και σε (Β) δεύτερη συσκευασία χαρτοκ ιβώτ ια ανοικτά, στοιβαζόμενα,  

αντοχής,  των 12 τεμαχίων.  

   Ο χρόνος β ιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να ε ίνα ι  

τουλάχιστον τα 3/4 του συνολ ικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην 

αποθήκη τροφίμων.  

        Τα μέσα συσκευασίας δεν θα μεταφέρουν τοξ ικές ή  καρκ ινογόνες  ουσίες στο προϊόν .  

Στο μέσο συσκευασίας (κεσεδάκ ι)  θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα 

Ελληνικά με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή  μελάνι ή  άλλο μηχανικό τρόπο που 

δεν μεταφέρουν τοξ ικές ή  καρκ ινογόνες ουσίες  (ΕΚ 89/109) , οι  απαραίτητες ενδε ίξε ις  

σύμφωνα με τ ις κτην ιατρικές και υγειονομικές δ ιατάξε ις :  

       1 .  Επωνυμία παρασκευαστή .   

       2 .  Αριθμός έγκρισης .  

       3 .  Η  ημερομηνία παραγωγής και  

       4 .  Η  ημερομηνία  λήξης .    

       5 .  Ο  κωδικός παρτίδας ,  (Οδηγ ία 89/396) , η δε σήμανση να ε ίνα ι σύμφωνη με τ ις   

Διατάξε ις σήμανσης τροφίμων:   

•   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,  την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.   

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγ ίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγ ία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβ ουλ ίου.   

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.  
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•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετ ικά με την αναγραφή, στην επισήμανσ η ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά μ ε την παροχή πληροφοριών γ ια 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ)  αριθ. 1924/2006 και  (ΕΚ) 

αριθ.  1925/2006 και την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής,  της 

οδηγ ίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 

της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου, των 

οδηγ ιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  

608/2004 της Επιτροπής .  

    

 

   

     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

     CPV                          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

  

     15551300-8                     Γιαούρτι  

 

        1. Γ ιαούρτ ι πλήρες με λ ιπαρά τουλάχιστον 3,85% σύμφωνα με το άρθρο 82  § 1 

του Κ.Τ. & Π.  ή γ ιαούρτι  αγελάδας με λ ιπαρά 4%   

       2.   Γ ιαούρτ ι  αγελάδος με λ ιπαρά 2 %  και  0%.   

 

 

  Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

 

  1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει  την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής, κα ι άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει.  Η επιχε ίρηση τροφίμων πρέπει 

να προσκομίσε ι κα ι την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με 

την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 όλες ο ι επιχε ιρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση 

καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004. Αναγκαία συμπληρωματ ικά μέτρα εφαρμογής 

των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’  αριθμ.  178/2002, 852/2004,  853/2 004, 854/2004 και 

882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου και  εναρμόνιση της 

Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή 

των τροφίμων.   
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 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της  ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  

επεξεργασία, αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και  εμπορία  των προϊόντων.   

       Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογ ικών και  

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:   

       1
ο ν

  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

      2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα  προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

τα προϊόντα σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν ο δ ιαγωνισμός.  

      3 Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γ ίνετα ι με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα -ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσ ης τ ο υ  

Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ ,  τ α  ο πο ία  θ α  ε ξ α σφ α λ ί ζ ο υν  θ ε ρ μ οκ ρ α σ ία   2-4
0
C ,  σύμφωνα με  την 

εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου 

μεταφοράς. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.   

         Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς,  η οποία εκδίδεται  από τ ις  κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  

  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι τα τρόφιμα  ως προς το ε ίδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομείου,  όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα της 

ζητείτα ι σχετ ικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

Τα είδη και ο ι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία θα 

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου, πριν την 

παράδοση.   

 
 
 

   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.Π.  Άρθρα 26, 82.  

2.  Π.Δ.  56/21 -2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τ ις  Οδηγ ίες 

92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου περί των υγε ιονομικών κανόνων που 
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διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 

45/27-2-95 τ. Α’)  .  

3.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετ ικώς τροποποιημένα τρόφιμα και  

ζωοτροφές.  

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ)2377/90  της  26ης  Ιουνίου1990 γ ια τον καθορισμό ανώτατων 

ορίων καταλοίπων του κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής  προέλευσης .  

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ)  αριθ.  178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 γ ια τον καθορισμό των γενικών 

αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας γ ια τα τρόφιμα, γ ια την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Αρχής γ ια την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμ ό 

διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων -  προς αντ ικατάσταση της 

93/43 οδηγ ίας (ΕΟΚ).  

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  853/2004 της 29ης Απριλ ίου 2004 για τον καθορισμό 

ειδ ικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.    

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  854/2004 της 29ης Απριλ ίου 2004, γ ια τον καθορισμό 

ειδ ικών διατάξεων γ ια την οργάνωση των επίσημων ελ έγχων στα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που προορίζονται γ ια κατανάλωση από τον άνθρωπο.   

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλ ίου 2004 γ ια τη δ ιενέργε ια επισήμων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και  τροφίμων και  προς τους 

κανόνες γ ια την υγε ία και  την καλή διαβίωση των ζώων.  

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ)  ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετ ικά με τα υλ ικά και  αντικε ίμενα 

που προορίζονται να  έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των 

οδηγ ιών 80/590/ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.  

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 

περί μ ικροβιολογικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 

για θέσπιση μέτρων εφαρμογής γ ια ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού 

(ΕΚ)  αριθ. 853/2004 και  γ ια την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει  των 

κανονισμών (ΕΚ)  αριθ.  854/2004 και (ΕΚ)  αριθ.  882/  2004, γ ια την παρέκκλιση 

από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και  γ ια τροποποίηση των κανονισμών 

(ΕΚ)  αριθ. 853/2004 και  (ΕΚ) αριθ. 854/2004.  

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 γ ια τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και  τ ις  ζωοτροφές φυτ ικής και  ζωικής 

προέλευσης και γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου.  
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14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 

για καθορισμό μέγ ιστων επιτρεπτών επιπέδων γ ια ορισμένες ουσ ίες ο ι  οποίες 

επιμολύνουν τα τρόφιμα.  

15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  853/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου γ ια τον καθορισμό ε ιδ ικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια 

τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.  

16.  ΟΔΗΓΙΑ 2007/68/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2007 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος Ι Ι Ια της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου όσον αφορά ορισμένα συστατ ικά τροφίμων.  

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2007 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί 

μικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα.  

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 149/2008.  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  273/2008 της Επιτροπής της 5ης Μαρτ ίου 2008 γ ια τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1255/1999 

του Συμβουλ ίου,  όσον αφορά τ ις μεθόδους ανάλυσης και  ποιοτ ικής αξ ιολόγησης 

του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.  

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτ ωβρίου 2008 

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι Ι  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  852/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή των τροφίμων.   

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ε ιδικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα 

τρόφιμα αναγνώρισης,  το νωπό γάλα και  τα γαλακτοκομικά προϊόντα.  

22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 

σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων γ ια την εφαρμογή των κανονισμών 

(ΕΚ)  αριθ. 853/2004,  (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ)  αριθ.  882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου.    

23.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 γ ια 

τα πλαστικά υλ ικά και αντ ικε ίμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα.    

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  
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6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 

 Όλα τα τυροκομικά προϊόντα να ε ίνα ι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα,  

ανά ε ίδος, στον  Κ.Τ.& Π. Άρθρο 83 και  σύμφωνα με τ ις  ισχύουσες Υγε ιονομικές 

Διατάξε ις.   

 

Συνθήκες ωρίμανσης -  Χρόνος ωρίμανσης  

 A.  H ωρίμανση των τυριών πρέπει (Άρθρο 83 §1.4) να γ ίνεται σε χώρους όπου η 

θερμοκρασία δεν θα είνα ι κατώτερη των +10
0
C και θα υπάρχει κατάλληλη για κάθε 

τύπο τυριού υγρομετρική κατάσταση. O χρόνος ωρίμανσης εξαρτάται από την 

κατηγορία ταυ τυριού:  

α) τα  πολύ σκληρά, τα σκληρά και τα ημίσκληρα   τυριά γ ια να συμπληρώσουν την 

ωρίμανσή τους πρέπει  να παραμείνουν γ ια τουλάχιστον τρε ις (3) μήνες στ ις παραπάνω 

συνθήκες,  

 β) τα μαλακά τυριά γ ια να συμπληρώσουν την ωρίμανσή τους πρέπει  να 

παραμείνουν τoυλάxιστoν  δύο (2) μήνες.  Εξαιρούνται τα «Λευκά τυριά άλμης», τα 

οποία ε ίναι  παρασκευασμένα από παστεριωμένο γάλα και  επιτρέπεται να διατ ίθενται  

δεκαπέντε ημέρες (15) μετά την παρασκευή τους (η εξαίρεση αυτή δεν αφορά τα 

Ελληνικά Παραδοσιακά τυριά) .   

Β .  Συνθήκες αποθήκευσης των ώριμων τυριών (Άρθρο 83 §1.5)  μέχρι τη δ ιάθεσή 

τους στην κατανάλωση:  

 α) πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα τυριά: σε κλ ιματ ιζόμενους θαλάμους με 

ανακυκλoύμενo έντoνo ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας από 0
0
C έως +10

0
C και 

υγρομετρικής κατάστασης από 75 έ ως 85%,  

  β) μαλακά τυριά: σε κλιματ ιζόμενους θαλάμους με ανακυκλωμένο μέτριο ρεύμα 

αέρα, θερμοκρασίας 0
0
C έως +2

0
C και  υγρομετρικής κατάστασης από 85 έως 95 %. 

Εξαιρούνται τα συσκευασμένα σε συσκευασίες αδιαπέραστες από υγρασία π.x.  

μεταλλικά δοχεία, τα oπoία αποθηκεύονται σε ψυκτ ικούς θαλάμους θερμοκρασίας 0
0
C 

έως +2
0
C. 

Γ.  Στα μέσα συσκευασίας που θα περιέχονται τα προϊόντα, θα αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα οι  ενδε ίξε ις όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11 του Κ.T.Π.  και 

στ ις επιμέρους παραγράφους τoυ άρθρου 83  Κεφάλαιο Γ (γενικές δ ιατάξε ις γ ια τα 

τυριά   από γάλα, με ωρίμανση)  και  επιπλέον:  

–  κατηγορία τυριού,  
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–  ε ίδος ή ε ίδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί,    

–   ελάx ιστo λ ίπος (υπολογ ισμένο σε ξερή ουσία) ,  

–  μέγ ιστη υγρασία,  

–  ημερομηνία παραγωγής,  

–  ημερομηνία ελάχ ιστης δ ιατηρησιμότητας,  

–  xώρα προέλευσης –  παραγωγής του τυριού,  

-  έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού (μόνο γ ια τα Παραδοσιακά τυριά) ,  

–  ποσοστό άλατος,  

–  πρόσθετα, ε ίτε έxoυν προστεθεί στη μάζα του τυριού ε ίτε υπάρxoυν στην επιδερμίδα 

του τυριού και με τ ις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 ταυ Κ.T. 

και επίσης με οδηγίες, όπου χρε ιάζονται ,  π.x. όταν η επιδερμίδα έxε ι ναταμυκ ίνη θα 

δίνονται οδηγ ίες στον καταναλωτή μέχρι  ποιο βάθος θα καθαρίζε ι το τυ ρί .   

Ήτοι:   

α)  Το προϊόν.  

β)  Την Προέλευση.  

γ) Την επωνυμία και  την έδρα του παραγωγού –  συσκευαστή.  

δ) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.  

 ε)  Την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως.    

 στ) Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης, τον αύξοντα αριθμό  του 

μέσου συσκευασίας.   

         Οι λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις θα είνα ι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.7 

του άρθρου  4 του Π.Δ. 81/93 ,  η δε σήμανση να ε ίνα ι σύμφωνη με τ ις δ ιατάξε ις 

σήμανσης  των  τροφίμων :     

•  Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση,  την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής .   

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/101/ΕΚ 

όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το  

εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγ ία 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου .   

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων .  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή,  στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων,  

υποχρεωτικών ενδε ίξεων πέραν των προβλ επομένων από την οδηγ ία 2000/13/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών γ ια 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τη ν τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 και  (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 

και  την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής,  της οδηγίας 

90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, τ ης οδηγ ίας 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου,  των οδηγιών της 

Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  608/2004 της 

Επιτροπής .  

 

 Η επικάλυψη των τυριών (  Γ. Γενικές διατάξεις για τα τυριά § 2.β) μπορεί να είνα ι από κερί  

μελ ισσών,  σκληρή παραφίνη ή άλλες ύλες που γ ια να χρησιμοποιηθούν πρέπει  να 

τύχουν έγκρισης του ΑΧΣ και κατά περίπτωση,  του ΕΟΦ ή του ΚΕΣΥ . 

Η επικάλυψη μπορεί να είνα ι χρωματισμένη με τ ις χρωστικές του παραρτήματος V,  

μέρη 1 και  2 του άρθρου 35  του Κώδικα Τροφίμων καθώς και με τ ις χρωστικές Ε180, 

Λιθορουμπίνη ΒΚ και  Ε160β Ανάττο, όπως αναφέρεται  στο παράρτημα IV, του εν λόγω 

άρθρου και σύμφωνα με τους όρους των παραρτημάτων αυτών. Επιτρέπεται η 

επάλε ιψη, η εμβάπτ ιση ή ο ψεκασμός μόνο της επιφάνε ιας των σκληρών, των 

ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών με ναταμυκ ίνη ή πιμαρισίνη και με την 

προϋπόθεση ότ ι στο τυρί που διατ ίθεται στην κατανάλωση :  

1. Θα διαπιστώνεται  απουσία ναταμυκίνης σε βάθος 5 mm.  

2.  Το κατάλοιπο της ναταμυκίνης δεν θα υπερβαίνε ι τ ο 1mg/dm
2
 επιφανε ίας.    

Η συσκευασία να ε ίναι  πλαστ ική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ που 

έρχεται  σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.T.Π. .  

 

  Οι προσφορές των παρακάτω προϊόντων θα είναι επώνυμες ως προς τα 

προσφερόμενα  είδη  με παράλληλη προσκόμιση σχετικών δειγμάτων. Η 

προσκόμιση δειγμάτων είναι απαραίτητη, με ποινή αποκλεισμού, βάσει του 

οποίου θα γ ίνεται και η παραλαβή του είδους μετά την κ ατακύρωση του 

διαγωνισμού.  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  
     CPV                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
 

1.  15542300-2                        ΦΕΤΑ (ΠΟΠ)  

2.  15543300-9                        ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΡΙ  

3.  15544000-3                        ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ  

4.  15544000-4                        ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  

5.  15544100-1                        ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ    

6.  15544100-2                        ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ  

7.  15544100-3                        ΚΑΣΕΡΙ (ΠΟΠ)  

8.  15545000-0                        ΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  

9.  15542000-9                        ΦΡΕΣΚΑ ΤΥΡΙΑ  
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1.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   

                ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ  (Π.Ο.Π)  

     Το τυρί ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π) , να είνα ι πρώτης (Α΄)  ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον 

ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 83 Κεφάλαιο 

Δ 2
α
)    και να έχε ι παραχθεί σύμφωνα με τ ις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγε ιονομικές 

δ ιατάξε ις .  

     H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζετα ι ως προστατευόμενη ονομασία  

προέλευσης (ΠΟΠ)  ΦΕΤΑ (FETA) Απόφαση 313025/11.1.94 του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 

8/Β/11.1.94, 101/Β/16.2.94, για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην 

Ελλάδα και συγκεκριμένα στ ις  περιοχές που αναφέρονται παρά κάτω, από γάλα 

πρόβειο ή μ ίγμα αυτού με γ ίδ ινο. Το γάλα που χρησιμοποιε ίτα ι γ ια την παρασκευή της 

«ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να προέρχεται αποκλε ιστ ικά από τ ις περιοχές Μακεδονίας,  

Θράκης,  Ηπείρου,  Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και  του Νομού 

Λέσβου, όπως αυτό ορίζετα ι στην υπ.΄  αριθμό Υπουργική Απόφαση 313025, ΦΕΚ 8,  

Τεύχος Β΄ .  

      Το γάλα που χρησιμοποιε ίτα ι  για την παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) σύμφωνα με το 

Άρθρο 83 Κεφάλαιο Δ 2
α
)   πρέπει να πληροί τ ις εξής προϋποθέσεις :  

 α)  Το χρησιμοποιούμενο γ ίδ ινο γάλα δεν μπορεί να υπερβαίνε ι  το 30% κατά βάρος.  

 β) Η λ ιποπεριεκτ ικότητα του γάλακτος πρέπει  να ε ίνα ι τουλάχιστ ον 6% κατά βάρος.   

γ) Το pΗ του γάλακτος πρέπει να ε ίνα ι τουλάχιστον 6,5.  

δ) Η πήξη του γάλακτος πρέπει να γ ίνετα ι εντός 48 ωρών από την άμελξη. Το γάλα 

μέχρι την πήξη διατηρείτα ι σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας.  

ε) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από φ υλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά 

εκτρεφόμενες και προσαρμοσμένες στην περιοχή παρασκευής της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) 

και  η δ ιατροφή τους πρέπει  να βασίζεται  στη χλωρίδα της εν λόγω περιοχής.  

στ) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από αμέλξε ις ,  που γ ίνονται 10 ημέρες τουλάχιστον 

μετά τον τοκετό.  

 ζ)  Το γάλα πρέπει  να είνα ι καθαρό, αγνό, υγ ιε ινό,  πλήρες.  

η) Το γάλα πρέπει  να είνα ι νωπό ή παστεριωμένο.  

 θ)  Το γάλα να χαρακτηρίζεται  από απουσία αντ ιβ ιοτ ικών και γενετ ικά τροποποιημένων 

υλ ικών.     

   Απαγορεύεται η παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) από άλλο ε ίδος γάλακτος, πλην των 

ανωτέρω καθοριζομένων.  

Στο προς τυροκόμιση για παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) γάλα απαγορεύεται η 

συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης ή συμπυκνώματος γάλακτος, πρωτε ϊνών γάλακτος, 

καζε ϊν ικών αλάτων καθώς και  η προσ θήκη χρωστικών και  συντηρητικών ουσιών.    
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Στο προς τυροκόμιση γάλα γ ια παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) προστ ίθενται  

παραδοσιακή πυτιά ή άλλα ένζυμα με ανάλογη δράση. Όταν το γάλα παστεριώνεται  

προστ ίθενται αβλαβείς οξυγαλακτ ικές καλλ ιέργε ιες βακτηρίων, καθώς και χλωριούχο 

ασβέστ ιο,  μέχρι  20gr/  100 Kgr  γάλακτος.  

     Μετά την πήξη του γάλακτος, το τυρόπηγμα τοποθετε ίτα ι σε ε ιδ ικούς υποδοχείς 

(καλούπια)  γ ια φυσική στράγγ ιση,  χωρίς πίεση.  

     Κατά τη δ ιάρκε ια της φυσικής στράγγ ισης και όταν στερεοποιηθε ί το τυρόπηγ μα,  

υποβάλλεται  σε ξηρό επιφανε ιακό αλάτ ισμα με χονδρόκοκκο αλάτ ι  (βρώσιμο 

χλωριούχο νάτριο) .  Κατά το στάδιο αυτό αναπτύσσεται στην επιφάνε ια του 

τυροπήγματος άφθονη μικροχλωρίδα, η οποία θα συμβάλε ι σημαντικά στην ωρίμανση 

και στην ανάπτυξη ε ιδ ικών οργανοληπτ ικών ιδιοτήτων της «ΦΕΤΑΣ» (FETA).  Μετά το 

ξηρό αλάτ ισμα και την τοποθέτηση του τυροπήγματος σε ξύλ ινους ή μεταλλ ικούς 

υποδοχείς, προστίθεται άλμη περιεκτ ικότητας σε χλωριούχο νάτριο 7% κατά βάρος. Οι 

υποδοχείς τοποθετούνται σε θαλάμους ωρίμανσης με ε λεγχόμενες συνθήκες 

θερμοκρασίας μέχρι 18
0
C και  σχετικής υγρασίας τουλάχιστον 85%. Η ωρίμανση της 

«ΦΕΤΑΣ» (FETA) να γ ίνεται σε δυο στάδια: Το πρώτο στάδιο ωρίμανσης 

πραγματοποιε ίτα ι κα ι  διαρκε ί μέχρι 15 ημέρες. Το δεύτερο στάδιο ωρίμανσης 

πραγματοποιε ίτα ι  σε ψυκτ ικές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία 

2-4
0
C και σχετική υγρασία 85% τουλάχιστον. Ο συνολ ικός χρόνος ωρίμανσης της 

«ΦΕΤΑΣ» (FETA) κατά τα ανωτέρω δυο στάδια διαρκε ί τουλάχιστον δυο μήνες. Η 

ωρίμανση της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) γ ίνετα ι σε ξύλ ινα βαρέλ ια ή μεταλλ ικά δοχε ία σε 

εγκαταστάσεις,  που βρίσκονται εντός των περιοχών που αναφέρθηκαν.  

   Η «ΦΕΤΑ» (FETA) να διατ ίθεται συσκευασμένη σε κατάλληλα μεταλλ ικά δοχε ία των 

15 Kgr και  εντός άλμης  όπως ορίζονται  στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και 5  της  

Υπουργικής Απόφασης 313025 ΦΕΚ 8 Τεύχος Β.  

  

     Η παραδιδόμενη ΦΕΤΑ να έχει  :  

   Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

    (Άρθρο 83 Κεφάλαιο Δ 2
α  

Άρθρο 4 )  

1.  Λίπος επί ξηρού 43% κατ΄ελάχ ιστον.  

2.  Υγρασία 56% μέγ ιστον.  

3.  Χλωριούχο Νάτριο 3% μέγ ιστον.  

4.  Ενεργό οξύτητα 4.25 -4.5% ph.  

5.  Χρώμα καθαρό λευκό.  

6.  Υφή συμπαγής με λ ίγες μηχανικές σχ ισμές.  

7.  Εμφάνιση μαλακό τυρί  με λ ίγες ή καθόλου οπές κατανεμημένες σε όλη την μάζα.  

8.  Γεύση ευχάριστη,  λ ιπόλυσης ελαφρά όξ ινη και  πλούσιο άρωμα.  

9.  Σχήμα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα.  

10.  Συνεκτικότητα μαλακό τυρί που να κόβεται  σε λε ίες φέτες.  
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11.  Οπές:  Καθόλου ή λ ίγες –  Κατανομή:  Σε όλη τη μάζα Σχήμα οπής:  Ακανόνιστο.   

 

      Β  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισμοί 2073/2005 και 1441/2007 

1.   Κολοβακτηροειδή          < 100 

2.   Escher ichia col i               < 10  

3.  Salmonel la spp                  0  

4.  Lister ia  monocytogenes   0  

5.  Staphy lococcus aureus    <100  

 

    Γ  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

(Άρθρο 83 Κεφάλαιο Δ 2
α  

Άρθρο 5 )  

       Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι ,  που δεν μεταφέρουν τοξικές 

ή καρκ ινογόνες ουσίες, ο ι ακόλουθες ενδε ίξεις:  

  α)  «ΦΕΤΑ» (FETA).  

  β)  Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).  

  γ)  Τυρί .  

  δ) Η επωνυμία και  η έδρα του παραγωγού -  συσκευαστή.   

  ε) Το βάρος του περιεχομένου.   

 στ) Η ημερομηνία παραγωγής.  

  ζ)  Στοιχε ία ελέγχου που αναλύονται  ως εξής: 1.  

 Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης:  ΦΕ  

 2. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας.   

3. Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα (ΦΕ -1650-20/12/94). Τα στοιχε ία ελέγχου 

αναγράφονται με ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδε ιας της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Γεωργίας,  η οποία τηρε ί ε ιδ ικό βιβλ ίο παρακολούθησης και ελέγχου ανά 

παραγωγό «ΦΕΤΑΣ» (FETA). Οι ενδε ίξε ις α, β,  γ,  δ, ε και  στ '  αναγράφονται  

υποχρεωτικά σε κάθε  συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση της «ΦΕΤΑΣ» (FETA). 

 

 

2.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

                  ΤΡΙΜΜΕΝΩΝ ΤΥΡΙΩΝ  

Tα πολύ σκληρά, τα σκληρά και τα ημίσκληρα τυριά επιτρέπεται να δ ιατ ίθενται και σαν 

προσυσκευασμένα τριμμένα τυριά (Άρθρο 83 Ενότητα Α § 1.9)    με την προϋπόθεση 

ότ ι τα τυριά αυτά  να πληρoύν τoυς παρακάτω όρoυς:  

 1. να είνα ι σύμφωνα με τ ις γενικές δ ιατάξε ις των τυριών και  τ ις  ε ιδικές διατάξε ις  των 

τυριών από τα oπoία πρoέρxoνται (ενότητα A παράγραφος 1 έως και 1.8 του Κ.Τ.Π. 

Άρθρο ) ,   
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  2.  το καθαρό βάρος τoυς να αναγράφεται  στη συσκευασία,   

  3. η συσκευασία να είνα ι πλαστ ική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ που 

έρχεται  σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.T.Π. ,   

  4. τα τρ ιμμένα τυριά να ε ίναι απαλλαγμένα απ ό την επιδερμίδα τoυ τυριού 

(απαγορεύεται η παρουσία oπoιoυδήπoτε συστατ ικού επικάλυψης της επιδερμίδας των 

τυριών π.x.  παραφίνης, χρωμάτων,  ναταμυκ ίνης κ.λπ.) ,   

  5.   ο ι  ενδε ίξε ις στη συσκευασία να ε ίνα ι ίδ ιες με τ ις ενδε ίξε ις τoυ τυριoύ από τo oπoίo 

πρoέρxoνται κα ι με την προσθήκη της φράσης «τριμμένo τυρί».  

 

 

3   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

    ΣΚΛHΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ    

       Το σκληρό τυρί ,  (κεφάλ ι  8 Kgr περίπου) να ε ίνα ι πρώτης (Α΄)  ποιότητας όπως 

αυτό ορίζετα ι στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Άρθρο  83 Ενότητα Α §1.7   και να έχε ι   παραχθεί σύμφωνα με τ ις ισχύουσες 

κτηνιατρικές και υγε ιονομικές δ ιατάξε ις.  

       Να έχε ι παρασκευασθεί  από νωπό ή παστεριωμένο γάλα, απουσία αντ ιβ ιοτ ικών 

και γενετ ικά τροποποιημένων υλ ικών,    μετά από οξυγαλακτ ική ζύμωση με την 

επενέργεια πυτ ιάς ή άλλων ενζύμων οι καλλ ιέργε ιες βακτηρίων, η  ωρίμανση δε να έχε ι 

γ ίνε ι  στους 12 -14
o
C με σχετ ική υγρασία 85 -90% και γ ια  (3)  τουλάχιστον μήνες.  

 

Το παραδιδόμενο σκληρό τυρί να έχε ι :  

 

      Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1  Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ ελάχ ιστον.  

2.  Υγρασία 38% μέγιστον.  

3.  Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγ ιστον.  

4.  Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% pΗ.  

5.  Χρώμα υποκίτρινο.   

6.  Υφή σκληρής συμπαγής.    

7.  Εμφάνιση συνεκτ ική.  

8.  Γεύση αλμυρή πικάντ ικη.  

9.  Σχήμα κυλινδρικό.  

 

  Β  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισμοί 2073/2005 και 1441/2007 

1.  Κολοβακτηροειδή                -  

2.  Escher ichia  col i                    -  
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3.  Salmonel la spp                  Απουσία  

4.  Lister ia  monocytogenes     Απουσία  

5.  Staphy lococcus aureus        -  

 

     Γ  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

       Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται   υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα με  ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι ,  που δεν μεταφέρουν τοξ ικές 

ή καρκ ινογόνες  ουσίες, ο ι ακόλουθες ενδε ίξεις:  

1.  Το προϊόν.  

2.  Η ονομασία Προέλευσης.  

3.  Η επωνυμία και  η έδρα του παραγωγού.  

4.  Η ημερομηνία παραγωγής και  η ημερομηνία λήξεως.  

5.  Τα ποσοστά λ ίπους & υγρασίας.    

6.  Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας.  

   

4 .  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

    ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ    

 

ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ να είνα ι πρώτης (Α΄)  ποιότητας όπως αυτή  ορίζετα ι στον ΚΩΔΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και  να έχε ι  παραχθεί  

σύμφωνα με τ ις ισχύουσες κτηνιατρικές και  υγε ιονομικές δ ιατάξε ις .  

 Κεφαλοτύρι ε ίνα ι το σκληρό τυρί που παράγεται π αραδοσιακά στην Ελλάδα, από γάλα 

πρόβειο, ή μ ίγμα αυτού με γ ίδ ινο. Ανάλογα με τον τρόπο προελεύσεως τους έχε ι 

δ ιαφορετικό σχήμα, μέγεθος, τεχνολογία και ποιότητα γ ι '  αυτό δ ιατ ίθεται  σαν 

κεφαλοτύρι Ηπείρου,  κεφαλοτύρι Θεσσαλίας, κεφαλοτύρι  Μακεδονίας, Κρή της,  

Κεφαλληνίας,  Ευβοίας,  Νάξου κλπ.  

Το γάλα το οποίο χρησιμοποιε ίτα ι γ ια παρασκευή τυριού πρέπει  να πληροί τ ις  εξής 

προϋποθέσεις :  

 α) Να προέρχεται από φυλές προβάτων και  α ιγών παραδοσιακά εκτρεφόμενων και 

προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού και  η δ ιατροφή τους πρέπει να 

βασίζετα ι στη χλωρίδα της περιοχής αυτής.  

 β) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης γ ίδ ινου γάλακτος, αυτό δεν  πρέπει να υπερβαίνε ι το 

10%.  

γ) Να προέρχεται από αμέλξε ις που γ ίνονται  10 ημέρες τουλάχιστον μετά τον τοκετό.  

 δ) Η πήξη να γ ίνετα ι εντός 48 ωρών από την άμελξη και μέχρι την πήξη να δ ιατηρείτα ι  

σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, σύμφωνα με τ ις  κε ίμε νες δ ιατάξε ις .   

ε) Να ε ίνα ι  καλής ποιότητας και  πλήρες,  νωπό ή παστεριωμένο.  
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Απαγορεύεται η συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης ή συμπυκνώματος γάλακτος,  

πρωτε ϊνών γάλακτος,  καζε ϊν ικών αλάτων, χρωστικών, συντηρητικών και αντ ιβ ιοτ ικών 

ουσιών.   

 Στο προς τυροκόμιση γάλα γ ια παρασκευή του παραδοσιακού κεφαλοτυριού 

προστ ίθεται παραδοσιακή πυτιά ή άλλα ένζυμα με ανάλογη δράση.  Όταν το γάλα 

παστεριώνεται προστ ίθενται αβλαβείς οξυγαλακτ ικές καλλ ιέργε ιες βακτηρίων, καθώς 

και  χλωριούχο ασβέστ ιο μέχρι 20gr /100Kgr γάλακτος.  

 Η πήξη του γάλακτος γ ίνετα ι στους 32 -34
0
C. Το δημιουργούμενο τυρόπηγμα δια ιρε ίτα ι  

μετά 35 λεπτά περίπου.  Αναθερμαίνεται υπό συνεχή ανάδευση στους 480
ο
C περίπου, 

τοποθετε ίτα ι σε καλούπια και υποβάλλεται σε πίεση. Ακολούθως το τυρί μεταφέρεται 

σε χώρο θερμοκρασίας 14 -16
0
C και σχετ ική υγρασία 85% περίπου.  Μετά μ ια ημέρα 

τοποθετε ίτα ι σε άλμη 18 -20 Be γ ια δυο ημέρες περίπου 3.  Η ωρίμανση του τυριού 

γ ίνετα ι αρχ ικά σε θαλάμους με θερμοκρασία 14 -16
0
C και σχετική υγρασία 85 -90%. Στο 

στάδιο αυτό δ ιενεργούνται περίπου 10 επιφανε ιακά ξηρά αλατ ίσματα με ταυτόχρονη 

αναστροφή. Όταν ολοκληρωθεί το αλάτ ισμα το τυρί μεταφέρεται σε θαλάμους με 

θερμοκρασία μ ικρότερη των 6
0
C γ ια να ολοκληρωθεί η ωρίμανση. Ο συνολ ικός χρόνος 

ωρίμανσης διαρκεί  τουλάχιστον 3 μήνες.  

 

Το παραδοσιακό κεφαλοτύρι  να έχε ι :  

 

Α   ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.  Λίπος επί  ξηρού 40% κατ΄ελάχ ιστο.  

2.  Υγρασία 38% μέγιστον.  

3.  Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγ ιστον.  

4.  Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% PΗ.  

5.  Συνεκτ ικότητα: Σκληρό τυρί.  

5.  Χρώμα υποκίτρινο έως ανοικτό καστανό.  

6.  Υφή σκληρή συμπαγής ελαστ ική, με πολλές οπές στη μάζα του.  

7.  Εμφάνιση συνεκτ ική λεπτή.  

8.  Γεύση αλμυρή πικάντ ικη.  

9.  Σχήμα κυλινδρικό.  

10. Διαστάσεις:  Διάφορες –  Βάρη: Μικρό 4 -6κιλά Μεγάλο 10 -12 κ ιλά.  

11. Άλλα χαρακτηριστ ικά: Ευχάριστη, ελαφρά αλμυρή  γεύση και  πλούσιο άρωμα. 

Απαγορεύεται  η χρήση χρωστικών,  συντηρητ ικών και  αντιβιοτ ικών ουσιών στο τυρί .  

   

Β   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισμοί 2073/2005 και 1441/2007 

7.  Κολοβακτηροειδή                -  

8.  Escher ichia col i                    -  
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9.  Salmonel la spp                  Απουσία  

10.  Lister ia  monocytogenes     Απουσία  

11.  Staphy lococcus aureus        -  

  

    Γ       ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

       Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται   υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι  που δεν μεταφέρουν τοξ ικές 

ή καρκ ινογόνες  ουσίες, ο ι ακόλουθες ενδε ίξεις:  

 α)  «ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ».  

 β) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού –  συσκευαστή.  

 γ) Το βάρος του περιεχομένου.  

δ) Η ημερομηνία παραγωγής.   

ε) Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας.  

στ) Τα ποσοστά λ ίπους & υγρασίας, ο ι δε λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις θα ε ίναι  

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 7 αρθρ.4 του Π.Δ. 81/93.  

 

 

5.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

                   ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ  

      Ημίσκληρο τυρί τύπου ΚΑΣΕΡΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ των 3 Kgr περίπου, να είνα ι πρώτης 

(Α΄)  ποιότητας όπως αυτή ορίζετα ι  στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τ ις ισχύουσες  

κτηνιατρικές και υγε ιονομικές δ ιατάξε ις.  

      Να έχε ι παρασκευασθεί από νωπό ή παστεριωμένο γάλα, απουσία αντιβ ιοτ ικών 

και γενετ ικά τροποποιημένων υλ ικών,    μετά από οξυγαλακτική ζύμωση και να 

προέρχεται από ωρίμανση του πήγματος, μετά την απαλλαγή του από το τυρόγαλο, με 

την επενέργε ια πυτ ιάς ή άλλων ενζύμων, η  ωρίμανση δε να έχει συμπληρώσει τους 

τρεις (3)  τουλάχιστον μήνες  και να έχε ι γ ίνε ι  σε χώρους και συνθήκες τέτο ιες που να 

χαρακτηρίζουν το ε ίδος.  

     

 Το παραδιδόμενο Ημίσκληρο τυρί   τύπου ΚΑΣΕΡΙ να έχε ι:  

       

         Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1.  Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ελάχ ιστον.  

2.  Υγρασία 45% το μέγ ιστον.  

3.  Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγ ιστον.  

4.  Ενεργό οξύτητα 5,1% -  5,4% pΗ.  

5.  Σχήμα παραλληλεπίπεδο.  
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6.  Υφή συνεκτ ική, άνευ οπών, επικαλυμμένη ε ίτε με παραφίνη ε ίτε  με άλλες 

επιτρεπόμενες ύλες γ ια τρόφιμα.   

7.  Συνεκτικότητα:  Ημίσκληρο έως σκληρό με συμπαγή μάζα.  

8.  Εμφάνιση: Λεπτή.   

9.  Χρώμα: Λευκοκ ίτρ ινο (αποκλειομένων των κίτρινων τυριών ) .   

10.  Οπές:  Ελάχιστες έως καθόλου (συνήθως χωρίς οπές) .   

11.  Γεύση: Ευχάριστη,  με πλούσιο άρωμα. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών, 

αντ ιβ ιοτ ικών και συντηρητ ικών ουσιών στο τυρί.  

 

     Β  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισμοί 2073/2005 και 1441/2007 

1.   Κολοβακτηροειδή          < 100 

2.   Escher ichia col i               < 10  

3.  Salmonel la spp                  0  

4.  Lister ia  monocytogenes   0  

5.  Staphy lococcus aureus    <100  

 

   Γ  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

     Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται    υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι  που δεν μεταφέρουν τοξ ικές 

ή καρκ ινογόνες  ουσίες, ο ι ακόλουθες  ενδείξε ις :   

  Το προϊόν.  

  Η προέλευση.   

  Η επωνυμία και  η έδρα του παραγωγού.  

  Η ημερομηνία παραγωγής και  ημερομηνία λήξεως.  

  Τα ποσοστά λ ίπους & υγρασίας,  ο ι  δε λοιπές υποχρεωτικές ενδε ίξε ις 

θα ε ίναι  σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 7 αρθρ.4 του Π.Δ. 

81/93.  

 

 

6.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

           ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΥ ΤΥΡΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟΥ   

Το Ημίσκληρο μερικώς αποβουτυρωμένο τυρί (Μπαστούνι)  να   ε ίνα ι  πρώτης (Α΄)  

ποιότητας  όπως αυτή  ορίζεται  στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 83 ΕΝΩΤΗΤΑ Α παραγρ. 1.8  και να έχε ι  παραχθεί σύμφωνα 

με τ ις ισχύουσες κτηνιατρικές και  υγε ιονομικές δ ιατάξε ις.  

 Το μερικώς αποβουτυρωμένο τυρί να έχε ι μέγιστη υγρασία 46%  και λ ίπος έως 20% 

υπολογ ισμένο επί ξηράς ουσίας.   
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 Στην συσκευασία, πέραν των υποχρεωτικών ενδε ίξεων θα αναγράφεται η ένδε ιξη  

«μερικώς αποβουτυρωμένο».  

 

 

7.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

                    ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΕΡΙ (ΠΟΠ)  

 

Το ΚΑΣΕΡΙ να ε ίναι  πρώτης (Α΄)  ποιότητας όπως αυτή ορίζετα ι  στον ΚΩΔΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και  να έχε ι  παραχθεί  

σύμφωνα με τ ις ισχύουσες  κτηνιατρικές και υγε ιονομικές δ ιατάξε ις .  

ΚΑΣΕΡΙ αναγνωρίζετα ι ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π. ΚΑΣΕΡΙ 

(KASSERI) Απόφαση 313027/11.1.1994 του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 8/Β/17.1.94, 

101/Β/16.2.1994) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Γεωργίας 379116/19 -

7-2000 (Φ.Ε.Κ.  949/Β/31 -7-2000) , Άρθρο 1.   

  ΚΑΣΕΡΙ ε ίνα ι το ημίσκληρο τυρί που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα από γάλα 

πρόβειο ή μ ίγμα με γ ίδ ινο και  προέρχεται αποκλε ιστ ικά από τ ις γεωγραφικές περιοχές 

Μακεδονίας, Θεσσαλίας και  Νομών Λέσβου και  Ξάνθης.  

 Το γάλα το οποίο χρησιμοποιε ίται γ ια παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) 

πρέπει  να πληροί τ ις εξής προϋποθέσεις:   

α) Το «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) παράγεται κατά κανόνα από πρόβειο γάλα. Σε περίπτωση 

ανάμειξής του με γ ίδ ινο γάλα, το τελευταίο δεν μπορεί να υπερβα ίνε ι το 20% κατά 

βάρος.  

 β) Η λ ιποπεριεκτ ικότητα του γάλακτος πρέπει  να ε ίνα ι τουλάχιστον σε 6% κατά βάρος.  

γ) Η πήξη του γάλακτος πρέπει να γ ίνετα ι εντός 48 ωρών από την άμελξη.  Το γάλα 

μέχρι την πήξη διατηρείτα ι σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, σύμ φωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

 δ)  Το γάλα πρέπει  να προέρχεται  από φυλές προβάτων και  α ιγών παραδοσιακά 

εκτρεφόμενων και προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» 

(KASSERI) και η δ ιατροφή τους πρέπει  να βασίζετα ι στη χλωρίδα της περιοχής αυτής.  

ε) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από αμέλξε ις ,  που γ ίνονται  10 ημέρες τουλάχιστον 

μετά τον τοκετό.   

στ)  Το γάλα πρέπει να ε ίνα ι καλής ποιότητας, νωπό ή παστεριωμένο. Απαγορεύεται η 

παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI)  από άλλο ε ίδος γάλακτος, πλην τω ν 

καθοριζομένων στο άρθρο 83 1, 1θ του Κ.Τ.Π..  

 Στο προς τυροκόμιση γ ια παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI)  γάλα,  

απαγορεύεται η συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης γάλακτος, πρωτε ϊνών γάλακτος, 

καζε ϊν ικών αλάτων καθώς η προσθήκη χρωστικών, συντηρητ ικών και αντι β ιοτ ικών 

ουσιών.  
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 Στο προς τυροκόμιση γάλα γ ια παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) προστ ίθεται  

παραδοσιακή πυτιά ή άλλα ένζυμα με ανάλογη δράση. Όταν το γάλα παστεριώνεται  

προστ ίθενται αβλαβείς οξυγαλακτ ικές καλλ ιέργε ιες βακτηρίων, καθώς και χλωριούχο 

ασβέστ ιο μέχρι 20gr /100 Kgr γάλακτος.  

Η ωρίμανση του τυριού δ ιαρκε ί 3 τουλάχιστον μήνες σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά 

τους 18
0
C, σε εγκαταστάσεις   των παραπάνω οριζόμενων περιοχών.  

 

 Το παραδιδόμενο Ημίσκληρο τυρί  ΚΑΣΕΡΙ να έχε ι:  

       

         Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1.  Λίπος επί  ξηρού 40% κατ΄ελάχ ιστο.  

2.  Υγρασία 45% μέγιστον.  

3.  Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγ ιστον.  

4.  Ενεργό οξύτητα 5,1% -  5,4% pΗ.  

5.  ΣΧΗΜΑ:  

    α) Κυλ ινδρικό:  Διαστάσεων Διάμετρος 25 -30  cm,   

           ύψος 7 -10cm.  

 β) παραλληλεπίπεδο τριών (3) Kgr.  

6. Υφή: συνεκτ ική,   άνευ οπών, επικαλυμμένη ε ίτε  με παραφίνη,  ε ίτε με 

άλλες επιτρεπόμενες ύλες γ ια τρόφιμα.  

 7. Εμφάνιση:  Λεπτή.   

 8. Χρώμα: Λευκοκ ίτρ ινο.   

  9.  Οπές:  Ελάχιστες έως καθόλου (συνήθως χωρίς οπές).     

10. Γεύση: Ευχάριστη, με πλούσιο άρωμα. Απαγορεύεται η χρήση 

χρωστικών, αντ ιβ ιοτ ικών και  συντηρητ ικών ουσιών στο τυρί .  

 

Β  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισμοί 2073/2005 και 1441/2007 

6.   Κολοβακτηροειδή          < 100 

7.   Escher ichia col i               < 10  

8.  Salmonel la spp                  0  

9.  Lister ia  monocytogenes   0  

10.  Staphy lococcus aureus    <100  

 

   Γ  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται   υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι  που δεν μεταφέρουν τοξ ικές 

ή καρκ ινογόνες ουσίες, ο ι ακόλουθες ενδε ίξεις:  
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 Στα μέσα συσκευασίας που περιέχουν «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) αναγράφονται  

υποχρεωτικά ο ι ακόλουθες ενδε ίξε ις :   

α) «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) .  

 β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) .   

γ) Τυρί .  

 δ)  Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού –  συσκευαστή.  

 ε)  Το βάρος του περιεχομένου.  

στ)  Η ημερομηνία παραγωγής.  

ζ)  Στοιχε ία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:   

1.  Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΚΑ  

2.  Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας.  

3.  Η ημερομηνία παραγωγής.  Παράδειγμα (ΚΑ -1650-20.12.94)   

 Οι ενδε ίξε ις α, β , γ ,  δ,  ε κα ι στ αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτ ικό 

έγγραφο κατά τη δ ιακίνηση του «ΚΑΣΕΡΙΟΥ» (KASSERI).   

 

   

        8.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

        ΤΗΓΜΕΝΟ ΤΥΡΙ ΜΕ ΑΛΟΙΦΩΔΗ ΥΦΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ .  

          Συσκευασία: 15 –  20g (ατομική μερίδα)  

 
Το προσφερόμενο είδος να ε ίνα ι Α ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του 83 Β παρ.2 

του Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών, καθώς και με τ ις  εκάστοτε ισχύουσες υγε ιονομικές 

και  αγορανομικές δ ιατάξε ις.  

  Τηγμένα τυριά με αλοιφώδη υφή χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται 

με άλεση, ανάμιξη, τήξη και γαλακτοματοποίηση διαφόρων ε ιδών τυριών με θέρμανση 

και προσθήκη γαλακτοματοποιητών και με ή χωρίς την προσθήκη προϊόντων γάλακτος 

και  /ή  άλλων τροφίμων.  

 Ελάχιστο λ ίπος επί ξηρού: 45%  

και  ελάχ ιστο ξηρό υπόλειμμα:  40%.  

 Τα μέσα συσκευασίας δεν πρέπει  να περιέχουν καρκ ινογό νες ή και τοξ ικές ανόργανες 

ή οργανικές ενώσεις (βαρέα μέταλλα, μονομερή κ.α.)  σε ποσοστό μεγαλύτερο από τα 

τυχόν επιτρεπόμενα όρια και έτσι να μεταφέρονται κα ι στο τυρί.  Οι ενδε ίξε ις να 

αναγράφονται καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξ ίτηλα με οποιοδήποτε τρόπο σ ε κάθε 

μονάδα παραγωγής.   

 

 

   9 .  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

       ΑΝΘΟΤΥΡΟΥ  
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 Το προσφερόμενο ε ίδος να ε ίνα ι Α ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξε ις.  

 Να παρασκευάζεται από αιγοπρόβειο ή αγελαδινό τυρόγαλα, γάλα  και  ανθόγαλα. Να 

είνα ι μαλακό,  εύπεπτο, χαμηλό σε νάτριο (αλάτ ι)  κα ι λ ιπαρά. Το ανθότυρο έχε ι χαμηλή 

έως μέτρια περιεκτ ικότητα σε χοληστερίνη και υψηλή περιεκτ ικότητα σε λακτόζη. Είναι 

πλούσιο σε πρωτε ΐνη υψηλής β ιολογ ικής αξίας, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο, 

βιταμίνες Α, Ε κα ι  Β.   

Η προσφερόμενη συσκευασία να ε ίνα ι  400 gr  και 1 Kgr   σε Vacuum.  

 

 

                                 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

  

Χρώμα: Λευκό έως υπόλευκο.  

Υφή: Μαλακή με συμπαγή ομοιόμορφη δομή.  

Συνεκτικότητα:  Φρέσκο μαλακό τυρί  γαλακτώδες, με ήπια ή γλυκ ιά γεύση.     

Άλλα χαρακτηριστ ικά:  Ευχάριστη γεύση με ελαφρύ άρωμα.  

Μέγιστη υγρασία:  75 .  

Μέγιστη λ ιποπεριεκτ ικότητα: 10 -  15  περίπου.   

Μέγιστη περιεκτ ικότητα σε αλάτ ι:  >1 .  

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Σύμφωνα με το Προεδρικό Δ ιάταγμα 56/95, ΦΕΚ 45 /  27 -2-1995 και  το Κανονισμό (ΕΚ) 

2073/2005, 

Κολοβακτηρίδια 30 
o
C            Esherichia coli 

m = 10.000                      m = 100 
M = 100.000                   M = 1000 
n = 5                                n = 5 
c = 2                                c = 2 
 

 
Listeria monocytogenes          Salmonella spp. 
 

Απουσία σε 25 gr              Απουσία σε 25  gr 
n = 5                                                   n = 5 
c = 0                                                    c = 0 
 
 
 
 
 
 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  
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  1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  

    Η επιχε ίρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσε ι και την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους,  σύμφωνα με  την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006.  Όλες ο ι επιχε ιρήσεις 

τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό.  852/2004 Αναγκαία 

συμπληρωματ ικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου και εναρμόνιση της Οδηγ ίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή των τροφίμων.   

 2 Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  

επεξεργασία, αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και  εμπορία των προϊόντων.   

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μ ικροβιολογ ικών και  

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει  να επισυνάψει  :   

       1
ο ν

  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

      2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

τα προϊόντα σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν ο δ ιαγωνισμός.  

     3 Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γ ίνετα ι με καθαρά και  

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς  και 

το οποίο θα παραδίδεται  με το προϊόν.     

      Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς,  η οποία εκδίδεται  από τ ις  κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται  να παραδίδει  τα τρόφιμα  ως προς το είδος και την 

ποσότητα,  σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του Νοσοκομείου,  όπως επίσης και  να 
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παρέχε ι στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και στο ιχε ίο που θα της ζητε ίτα ι 

σχετικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

    Τα είδη και ο ι ποσότητες  θα παραδίδονται  μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία 

θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου,   πριν την 

παράδοση.   

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.Π.  Άρθρο  83.   

2.  ΕΚ 2377/1990 και  τροποποιήσεις .  

3.  Π.Δ.  56/21 -2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τ ις  Οδηγ ίες 

92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου περί των υγε ιονομικών κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 

45/27-2-95 τ. Α’.  

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ)  αριθ.  178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 γ ια τον καθορισμό των γενικών αρχών και  

απαιτήσεων της νομοθεσίας γ ια τα τρόφιμα, γ ια την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχή ς 

γ ια την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων.  

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετ ικώς  τροποποιημένα τρόφιμα και  ζωοτροφές.  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ)  ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετ ικά με τα υλ ικά και  αντικε ίμενα 

που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των 

οδηγ ιών 80/590/ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.  

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων -  προς αντ ικατάσταση της 

93/43 οδηγ ίας (ΕΟΚ).  

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  853/2004 της 29ης Απριλ ίου 2004 για τον καθορισμό 

ειδ ικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.    

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  854/2004 της 29ης Απριλ ίου 2004, γ ια τον καθορισμό 

ειδ ικών διατάξεων γ ια την οργάνωση των επίσημων ε λέγχων στα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που προορίζονται γ ια κατανάλωση από τον άνθρωπο.    

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλ ίου 2004 γ ια τη δ ιενέργε ια επισήμων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και  τροφίμων και  προς τους 

κανόνες γ ια την υγε ία και  την καλή διαβίωση των ζώων.  

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 

για θέσπιση μέτρων εφαρμογής γ ια ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ)  

αριθ.  853/2004 και γ ια την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών 

(ΕΚ)  αριθ. 854/2004 και  (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004,  γ ια την παρέκκλιση από τον 
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κανονισμό (ΕΚ)  αριθ.  852/2004 και  γ ια τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

853/2004 και  (ΕΚ) αριθ.  854/2004.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 

περί μ ικροβιολογικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα.   

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 γ ια τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και  τ ις  ζωοτροφές φυτ ικής και  ζωικής 

προέλευσης και γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου.  

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ.  510/20.03.2006 Γ ια την προστασία των γεωγραφικών 

ενδε ίξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  των 

τροφίμων.  

15.  Υπ΄αριθμ.  261611/07.03.2007 (ΦΕΚ 406/Β/22.03.2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων γ ια την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. 

(ΕΚ)  510/2006 του Συμβουλ ίου της 20ης Μαρτ ίου 2006 γ ια την προστασία των 

γεωγραφικών ενδε ίξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων 

και  των τροφίμων και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 

2006 σχετ ικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 

υπ΄αριθμ.  510/2006 γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδε ίξεων και των 

ονομασιών προέλευσης των γεωγραφικών προϊόντων και των τροφί μων», όπως 

τροποποιήθηκε από την υπ΄αριθμ. 290398/11.04.2008 (ΦΕΚ 694/Β/21.04.2008) 

Κοινή Υπουργική Απόφαση και  ισχύε ι.  

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 

για καθορισμό μέγ ιστων επιτρεπτών επιπέδων γ ια ορισμένες ουσίες ο ι  οποίες 

επιμολύνουν τα τρόφιμα.    

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου γ ια τον καθορισμό ε ιδ ικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα τρό φιμα 

ζωικής προέλευσης.  

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2007 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί 

μικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα.  

19.  ΟΔΗΓΙΑ 2007/68/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμ βρίου 2007 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος Ι Ι Ια της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου όσον αφορά ορισμένα συστατ ικά τροφίμων .  

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι Ι  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  852/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή των τροφίμων.   

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ε ιδικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα 

τρόφιμα αναγνώρισης,  το νωπό γάλα και  τα γαλακτοκομικά  προϊόντα.  
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22.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  149/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 2008 γ ια 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  396/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων Ι Ι ,  Ι Ι Ι  κα ι  IV 

γ ια τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται 

από το παράρτημα Ι  του κανονισμού.  

23.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  273/2008 της Επιτροπής της 5ης Μαρτ ίου 2008 γ ια τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1255/1999 

του Συμβουλ ίου,  όσον αφορά τ ι ς μεθόδους ανάλυσης και  ποιοτ ικής αξ ιολόγησης 

του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.  

24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 

σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων γ ια την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)  

αριθ.  853/2004,  (ΕΚ)  αριθ. 854/2004 και  (ΕΚ)  αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.   

25.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 

για τα πλαστ ικά υλ ικά και  αντικε ίμενα που προορίζονται  να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα.                           

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

 

 

                                        ΟΜΑΔΑ Ε΄:«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ » 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 
                   ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
                             
    Τα χορηγούμενα ε ίδη να ε ίναι  Α΄ ποιότητας κατεψυγμένα κατά μονάδα (ΙQF) και να 

πληρούν  τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 92, 93) .  Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα είνα ι τυποποιημένα 

ομοιόμορφα κατά μέγεθος, ανάλογα με το ζητούμενο ε ίδος, το δε βάρος τους δεν θα 

είνα ι μ ικρότερο των 240 gr και μεγαλύτερο των 300 gr.  Τα τεμαχισμένα ψάρια (φέτα) θα 
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παραδίδονται με δέρμα, ώστε να γ ίνετα ι εύκολα  η ταυτοποίηση του είδους, το δε βάρος 

της εκάστοτε φέτας να ε ίνα ι  240 gr –  260 gr περίπου.    

       

  Προϊόντα πέραν των παραπάνω οριζομένων βαρών δεν θα    γ ίνονται  αποδεκτά.       

  

  Να έχουν αμέμπτους οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες,  χωρίς υπολείμματα α ίματο ς 

και  σπλάχνων.  

  Να μη περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης    ουσίας.  

  Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις  που τα καθιστούν ακατάλληλα η επικ ίνδυνα γ ια 

κατανάλωση.  

  Να έχουν υποστε ί βαθιά κατάψυξη, σύμφωνα με τ ις κε ίμενες δ ιατάξε ις  και  δεν 

έχουν υποστεί  επανακατάψυξη.  

  Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες των νωπών.  

  Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π.  και τ ις  εκάστοτε 

ισχύουσες υγε ιονομικές  κα ι κο ινοτ ικές οδηγ ίες περί  εμπορίας κατεψυγμένων 

αλιευμάτων, Π.Δ.786/1978  Π.Δ.290/92 Π.Δ.42/94  περί  υγε ιονομικών όρων 

παραγωγής και  δ ιάθεσης μαλακ ίων και  αλ ιευμάτων.   

  Η αποθήκευση και  η μεταφορά να πραγματοποιε ίτα ι   σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π.  άρθρα 61,  62, 62
α
,  92 & 93 και τον οδηγό 

Υγ ιε ινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Ν
ο
 9 .  

  Η συσκευασία να ε ίνα ι   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9, 

11 & 62
α
 και  τ ις  εκάστοτε  ισχύουσες Διατάξεις.   

 Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε πρώτη (Α)  συσκευασία,  σε πλαστ ικό 

φύλλο ,  κατάλληλη γ ια τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθ.  26, 26α & 27 του  Κ.Τ.& Π. και  

εντός χαρτοκ ιβωτ ίου (Β)  συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) επιμελώς συσκευασμένα 

και πολύ καλά κλεισμένα. Οι εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να φέρουν τα ιν ίας 

ασφαλείας που θα καταστρέφ εται  με την αποσφράγισή τους κατά την παράδοσή τους. 

Στη συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εμφ ανές και καλά τοποθετημένο σημείο,  

με ευκρινή και ανεξ ίτηλα γράμματα στην Ελληνική Γλώσσα, ο ι εξής ενδε ίξε ις :  

 Α)  Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τ ίτλος ή η έδρα της επιχε ίρησης και ο αριθμός 

της άδε ιας λε ιτουργ ίας της.  

 Β)  Το ονοματεπώνυμο ή ο τ ίτλος της ε πιχε ίρησης, όπου έλαβε χώρα η κατάψυξη.  

Γ )  Η εμπορική ονομασία του ε ίδους .   

Δ )  Η ζώνη αλ ίευσης (FAO).  

Ε)  Η ημερομηνία αλ ιε ίας (ημέρα -μήνας-έτος) .   

Στ)  Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα -μήνας-έτος) .   

Ζ)  Η ανάλωση κατά προτ ίμηση πριν από (ημέρα -μήνας-έτος) .   
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Οι ενδε ίξε ις  αυτές θα πρέπει  να αναγράφονται,  τόσο επί της συσκευασίας των 

κατεψυγμένων αλ ιευμάτων όσο και στο εξωτερικό του κ ιβωτ ίου, στο οποίο αυτά 

επανασυσκευάζονται . 

  Τα προϊόντα αλ ιε ίας εγχώρια, κοινοτικά,  τρίτης χώρας, κατά την πώλησή τους, 

φέρουν πληροφορίες γ ια την ενημέρωση του καταναλωτή, ο ι οποίες αναγράφονται στην 

ετ ικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα 

με τ ις δ ιατάξε ις  των Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλ ίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της 

Επιτροπής, «γ ια καθορισμό των λεπτομερε ιών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  

104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα 

των προϊόντων της αλιε ίας, όπως συμπληρώθηκαν  με τ ις δ ιατάξεις του 

Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτ ικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των 

κανόνων της κοινής αλιευτ ικής πολ ιτ ικής,  τροποποιήσεως των κανονισμών …  και 

καταργήσεως  των κανονισμών…» του Συμβουλ ίου και  του εκτελεστ ικού 

Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «γ ια τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτ ικού 

συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής 

αλιευτ ικής πολ ιτ ικής».  

   Το ποσοστό του επίπαγου στα αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα ψάρια δεν 

πρέπει  να υπερβαίνε ι  το 10% του συνολ ικού τους βάρους. Το ποσοστό του επίπαγου 

σε όλα τα κατεψυγμένα επεξεργασθέντα αλ ιεύματα, δηλαδή φιλέτα και  φέτες ψαριών 

και μαλάκ ια καθαρισμένα και τεμαχ ισμένα σε  φέτες ή μη, δεν πρέπει να υπερβαίνε ι το 

15% του συνολ ικού τους βάρους .   

      Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα συσκευάζονται  σε εργαστήρια που 

θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό λε ιτουργ ίας, ο οποίος και θα αναγράφεται στην 

συσκευασία του προϊόντος.  Τα συσκευαστήρια -  τεμαχιστήρια και  ο ι αυτόνομες 

ψυκτ ικές εγκαταστάσεις πρέπει να δ ιαθέτουν άδεια λε ιτουργίας και αριθμό έγκρισης 

σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις  του Π.Δ.79/2007.  

     Τα εν λόγω εργαστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητ ικό τήρησης συστήματος 

ελέγχου κρίσιμων σημείων που προβλέπεται από το Π.Δ 56/1995 ή Ισχύον  

Πιστοποιητ ικό   περί   εφαρμογής συστήματος διαχε ίρ ισης της ασφάλειας των τροφίμων 

σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι 

χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την 

παραγωγή –αποθήκευση και  μεταφορά των προϊόντων.    

     

 Η  παραλαβή των προϊόντων  και το ποσοστό του επίπαγου θα γίνετα ι σύμφωνα με 

την Αγορανομική δ ιάταξη      4/2006/ΦΕΚ851/7 -7-6  (κα ι την ΥΑ  Α2-

1162/2004 ΦΕΚ  874/Β/14.6.2004) .  Βελτιωμένες ρυθμίσεις στο άρθρο 107α 

της  Α.Δ.  14/89 σχετ ικά με την εμπορία και δ ιά θεση κατεψυγμένων αλ ιευμάτων σε 





 

209 

 

σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 290/1992 που ΕΧΕΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2 -718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β’ /31 -07-2014) .  

Οι μορφές των κατεψυγμένων αλ ιευμάτων, που επιτρέπεται  να δ ιατ ίθενται υπό τον όρο 

ότ ι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα υπερβαίνε ι ,  κατά 

περίπτωση,  το 10% ή 15%,  έχε ι  ως εξής:  

   Είδος αλ ιεύματος                                 Μέγιστο ποσοστό επίπαγου                                                                     

Ψάρια ολόκληρα, ψάρια Α/Κ  και εκσπλαχνισμένα           10%               

Ψάρια σε μεγάλα τεμάχια  

Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και  εκσπλαχνισμένα  χωρίς δέρμα, 

μαλακόστρακα             15%  

αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη,  μαλάκια καθαρισμένα,  τεμαχισμένα ή μη.  

   Τα φρέσκα ψάρια να ε ίνα ι συσκευασμένα σε ισοθερμικά κ ιβώτ ια μ ίας χρήσεως 

καλυμμένα με πάγο σε αναλογ ία αλ ιεύματος/πάγου 2/1, κα ι να μεταφέρονται με ψυγείο 

το οποίο δ ιαθέτε ι  τ ις κατάλληλες άδε ιες και να εφαρμόζει  όλες τ ις  ισχύουσες δ ιατάξε ις 

περί δ ιακ ίνησης τροφίμων.  

Για τα φρέσκα ψάρια απαιτε ίτα ι κα ι η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης Κ τηνιατρικής 

ότ ι τα ψάρια προέρχονται  από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα καθώς επίσης και τον 

κωδικό αριθμό Ε.Ε.   

Επί του τ ιμολογ ίου ή δελτ ίου αποστολής να αναφέρεται η ζώνη αλ ίευσης και  ο κωδικός 

της, η ονομασία και η προέλευση, καθώς επίσης στο παραπάνω τιμολόγ ι ο ή δελτ ίο 

αποστολής  στην πίσω σελίδα του να υπάρχει ωοειδές σφραγίδα κτηνιατρικής έγκρισης 

της ιχθυόσκαλας συνοδευόμενο με την υπογραφή του εκάστοτε κτηνιάτρου υπηρεσίας.   

  Η σήμανση να ε ίνα ι σύμφωνη με τ ις  δ ιατάξεις σήμανσης τροφίμων.    

•  Οδηγ ία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και     του Συμβουλ ίου γ ια  

προσέγγιση των νομοθεσιών των      κρατών μελών σχετ ικά με την 

επισήμανση,  την      παρουσίαση και τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία  

2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.  

   •  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής  γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγ ία  

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης  

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετ ικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ)  αριθ. 1924/2006 και  (ΕΚ) 

αριθ.  1925/2006 και την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής,  της 

οδηγ ίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 

οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου, των 

οδηγ ιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  

608/2004 της Επιτροπής .  

 

   Το Νοσοκομείο έχε ι το δ ικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή της Διεύθυνσης της  

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας γ ια εργαστηριακό ή  άλλο έλεγχο, κατά την η παραλαβή  η  και  

μετά από αυτήν.    

  H ημερομηνία παράδοσης θα είναι  το πρώτο τέταρτο του   

  συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς τους.  

     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

 CPV                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ     

15220000-6          ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ,ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΩΝ  

15221000-3          ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ  

03311000-2          ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ  

 

1.  ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ καθαρισμένα N
o
1 ή N

o
2 (160-250, 100-160 gr /τεμ) .  

2.  ΧΤΑΠΟΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ παραγουλ ιασμένο 1000 -  1200 gr /τεμ.  

3.  ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 800 -1000 gr / τεμ.  

4.  ΒΑΚΑΛΑΟΣ  Α/Κ απολεπισμένος 240 -300 ή 500 -600 gr / τεμ . 

5.  ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ακαθάριστος 240-300 ή 500 -600 gr /τεμ.  

6.  ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΕΤΑ  240-300 gr /τεμ.  

7.  ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ 240 -300 gr / τεμ.  

8.  ΓΑΛΕΟΣ Α/Κ  240-300 gr /τεμ.  

9.  ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ  240-300 gr /τεμ.  

10.  ΜΥΛΟΚΟΠΙ Α/Κ  τεμαχισμένο 240-300 ή  500-600  gr / τεμ.  

11.  ΠΕΡΚΑ φιλέτο 250 ή 500 ή  1000 gr /τεμ.  

12.  ΓΛΩΣΣΑ φιλέτο 200 –  250 ή 400 gr /τεμ.  

13.   ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ  Σαρδέλες ακαθάριστες.  
                         Πέστροφες ιχθυοτροφείου ακαθάριστες.   

                         Κολιο ί ακαθάριστοι .   

 

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη έχουν υπολογ ισθε ί  σύμφωνα με τα 

μεριδολόγια -ποσοτολόγια που εφαρμόζονται  στα Νοσοκομεία.  

 

     Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  
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  1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  

Η επιχε ίρηση τροφίμων πρέπει  να προσκομίσε ι κα ι την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους, σύμφωνα με  την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006. Όλες ο ι επιχε ιρήσεις 

τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό.  852/2004 Αναγκαία 

συμπληρωματ ικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου και εναρμόνιση της Οδηγ ίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή των τροφίμων.   

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της  ασφάλειας 

των τροφίμων  (ΚΥΑ 487/2000 ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  

επεξεργασία, αποθήκευση,  διακ ίνηση και  εμπορία  των προϊόντων.  

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μ ικροβιολογ ικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.      

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων  στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:   

      1
ο ν

 Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

          2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης κα ι θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα 

προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του δ ιαγωνισμού.   

     3 Η μεταφορά θα γ ίνετα ι με καθαρά και απολυμασμένα ισοθερμικά οχήματα -ψυγεία 

και  θα παραδίδονται  σε θερμοκρασία -18
ο
C μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία, σύμφωνα με τ ις οδηγ ίες 

89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και  92/2/ΕΟΚ, Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12
η ς

  Ιανουαρίου 2005 σχετ ικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα 

μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθειάς κατάψυξης 

και  την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του 

θαλάμου μεταφοράς και  το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν.  

        Τα μεταφορικά μέσα πρέπει  να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους 





 

212 

 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς,  η οποία εκδίδεται  από τ ις  κατά τόπους Κτηνιατρικέ ς Υπηρεσίες.   

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι  τα τρόφιμα  ως προς το ε ίδος και την 

ποσότητα,  σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του Νοσοκομείου,  όπως επίσης και  να 

παρέχε ι στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα της ζητε ίτα ι 

σχετικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

    Τα είδη και ο ι ποσότητες  θα παραδίδονται  μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία 

θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου,   πριν την 

παράδοση.   

 
 
    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
1. Κ.Τ.&Π Άρθρα 92,93.  
2.  Π.Δ.  786/1978, περί  κτηνιατρικής επιθεώρησης αλ ιευμάτων και Π.Δ. 290/92,  

τροποποίηση του Π.Δ.  786/78.  

3.  Π.Δ.  290/92 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 786/78 περί της κτηνιατρικής 

επιθεώρησης νωπών, κατεψυγμένων και  λο ιπών συντηρημένων εδώδιμων 

αλιευμάτων» και το άρθρο 11 & 7 εδάφιο δ του Κωδικός Τροφίμων -  Ποτών σε 

εναρμόνιση με την οδηγία 89/395/ΕΟΚ σύμφωνα με την απόφαση 

του  ΑΧΣ  804/90.  

4.  Κανονισμός Π.Δ.412/94 περί  υγε ιονομικών όρων παραγωγής και δ ιάθεσης 

μαλακ ίων και αλιευμάτων,  

5.  Κανονισμός 2406/96/Ε.Κ. περί  προδιαγ ραφών εμπορίας αλ ιευτ ικών προϊόντων  

6.  Αγορανομική Διάταξης 14/89 αριθμός 4,  άρθρο 107 σχετ ικά με την εμπορία και  

δ ιάθεση κατεψυγμένων αλ ιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του 

άρθρου 1 του Π.Δ. 290/92.   

7.  Π.Δ.  79/2007 -  ΦΕΚ 95/Α' /3.5.2007 Αναγκαία συμπληρωματ ικά μέτρα 

εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ)  υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004,  853/2004,  

854/2004 και  882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου 

όσον αφορά τους κανόνες υγ ιε ινής γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των 

επίσημων ελέγχων στα προ ϊόντα αυτά που προορίζονται  γ ια κατανάλωση από 

τον άνθρωπο και  τους κανόνες υγε ίας και καλής δ ιαβίωσης των ζώων και 

εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ'  αριθμ.  2004/41/ΕΚ 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

8.  Κανονισμός 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

Νομοθεσίας γ ια τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των 

τροφίμων και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής γ ια την Ασφάλεια των τροφίμων.   

9.  Κανονισμός 852/2004 -  Κανονισμός Υγ ιε ινής Τροφίμων-  προς αντ ικατάσταση της 

93/43 οδηγ ίας (ΕΟΚ).  
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10.  Κανονισμός 853/2004  Κανονισμός γ ια τον καθορισμό  ε ιδ ικών κανόνων υγ ιε ινής 

γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.  

11.  Κανονισμός 854/2004 Κανονισμός γ ια τον επίσημο έλεγχο τροφίμων ζωικής 

προέλευσης.  

12.  Κανονισμός 882/2004 Κανονισμός γ ια την δ ιεξαγωγή του επίσημου ελέγχου των 

τροφίμων.   

13.  Κ.Υ.Α 15523/31 -08-2006 Περί  Αναγκαίων συμπληρωματ ικών μέτρων εφαρμογής 

των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004,  853/2004,  854/2004 και  882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου και  εναρμόνιση της Οδηγίας 

2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

14.  Κανονισμός 2073/2005 και 1441/2007 σχετ ικά με τα μ ικροβιολογ ικά κριτήρια των 

τροφίμων.  

15.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1662/2006 της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2006 γι α 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου γ ια τον καθορισμό ε ιδ ικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης.  

16.  Κανονισμός 178/2002  (εφαρμογή του άρθρου 18 )  γ ια την ιχνηλασιμότητα των 

τροφίμων όπως και  η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ.  13 περί  

ενδε ίξεως αναγνώρισης παρτ ίδας προϊόντος και  της οδηγ ίας 92/59 Ε.Ο.Κ του 

Συμβουλ ίου γ ια την γενική ασφάλεια των τροφίμων.  

17.  ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις Κοινοτ ικής 

Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου.  

18.  Κανονισμός  852/2004, και  ΚΥΑ 15523/8 -2006 Κωδικός Αριθμός Έγκρισης των 

Ψυκτ ικών Εγκαταστάσεών  

19. ΚΥΑ 15523/31 -08-2006 άρθρο 4 και 5,  κα ι   άρθρου 6 του Καν. 852/2004 περί  

αδε ιοδότησης των επιχειρήσεων  και  έγκρισης αυτών.  

20.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1020/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008,  γ ια 

τροποποίηση των παραρτημάτων II  κα ι  I I I  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  853/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου γ ια τον καθορισμό ε ιδικών 

κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τον κανονισμό (ΕΚ)  

αριθ.  2076/2005 όσον αφορά την επισήμανση αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα,  τα αυγά και τα προϊόντα αυγών και  ορισμένα προϊόντα 

αλιε ίας.  

21.  Κανονισμός (ΕΚ)  αριθ.  1021/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008,  γ ια 

τροποποίηση των παραρτημάτων Ι,  I I  κα ι I I I  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου γ ια τον καθορισμό ε ιδικών 

διατάξεων γ ια την οργάνωση των επίσημων ελέγ χων στα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που προορίζονται γ ια κατανάλωση από τον άνθρωπο και  τον 

κανονισμό (ΕΚ)  αριθ.  2076/2005 όσον αφορά τα ζώντα δίθυρα μαλάκια,  ορισμένα 
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προϊόντα αλιε ίας και το προσωπικό που επικουρεί κατά τους επίσημους ελέγχους 

στα σφαγεία.  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9. ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)   

 

                                    ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄:«ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ» 
 

ΝΩΠΑ  ΚΡΕΑΤΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

μοσχάρι, χοιρινό, αιγοπροβάτων 
 

    
      ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ  Να προέρχονται από νωπά κρέατα Α΄ ποιότητας όπως αυτά 

ορίζονται κα ι περιγράφονται στα άρθρα 88, 88
( 1 )

 και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών 

και Λοιπών Αντ ικε ιμένων Κοινής Χρήσεως. Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα, θα 

προέρχονται από χώρες της Ε.Ε.  και  από εγκεκριμ ένα  σφαγεία .  

 Τα προσφερόμενα κρέατα πρέπει  σύμφωνα με το Άρθρο 88
( 1 )  

του Κ.Τ.Π.
 
 

  Να προέρχονται  από κατάλληλα γ ια κατανάλωση τμήματα κατοικ ίδιων ζώων, 

βοοε ιδών, χοίρων και προβάτων.  

  Να μην έχουν υποστεί  οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί  στην 

εξασφάλιση της συντήρησής τους.  

  Να έχουν υποστε ί κρεοσκοπικό έλεγχο.  

  Να πληρούν τους όρους υγ ιε ινής και  καταλληλότητας και τ ις συστάσεις σύμφωνα 

με τ ις ισχύουσες διατάξε ις .  

  Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την δ ιατροφή των ζώων 

ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως,  όπως οιστρογόνα,  αντ ιβ ιοτ ικά και  

θυρεοστατ ικά.   

  Να έχουν ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστ ικό του σφάγιου (π.χ.  κόκκινο,  χωρίς 

αίματα γ ια το μοσχάρι) .    

  Κατά τον χρόνο παράδοσης στ ις  αποθήκες δεν θα πρέπει  να έχουν θερμοκρασία 

ανώτερη των 4 -5
0
C και  οξύτητα (PH )  μεταξύ 4 -5,8.  
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  Να ε ίναι  καλά συντηρημένα και  καθαρά και να μην ε ίνα ι  αφυδατωμένα, σάπια,  

ευρωτιασμένα ή ταγγ ισμένα.  

  Να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές.  

  Να μην έχουν λ ίπος,  εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.   

         Οι οργανοληπτ ικοί χαρακτήρες να ε ίναι  άψογοι ,  χωρίς να παρέχουν ενδε ίξε ις γ ια 

ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.   

       Να μην έχουν υποστε ί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων, όπως 

επίσης και αλλοιώσεις  που μπορεί να επιδ ράσουν στην υγε ία των καταναλωτών ή στη 

συντήρησή του.   

   

 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  
     CPV                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
15112000-1                        ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ  

15113000-3                        ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  

15115100-8                        ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ  

 

    ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ:  Το νωπό κρέας μοσχάρι να ε ίνα ι  απαλλαγμένο από οστά, 

λ ίπος,  τένοντες κ.λ .π.,  κα ι να παραδίδεται σε συσκευασία αυτοτελών ανατομικών 

τεμαχίων κρέατος, όπως αυτά ακριβώς καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981. Το νωπό κρέας 

να ε ίνα ι  αυτοτελή τεμάχια πρώτης κατηγορίας  (Α) μηρός (μπούτ ι  -  ο μηρός μαζ ί με το 

τεμάχ ιο που αντ ιστοιχεί στη λεκάνη κ ιλότο και αυτοτελή τεμάχια δεύτερης κατηγορίας 

(Β)) .   Τα αυτοτελή τεμάχια πρώτης κατηγορίας (Α) ε ίνα ι τα ακόλουθα:  τράνς, νουά, 

κυλότο, στρογγυλό κ.λ.π, ενώ τα αυτοτελή τεμάχια δεύ τερης κατηγορίας (Β)  ε ίναι  τα 

εξής: σπάλα,  ποντ ίκ ι ,  κλπ.  

Το νωπό κρέας (μοσχάρι)  να ανήκει στην κατηγορία ταξ ινόμησης γράμματος Ζ (ηλ ικ ίας 

άνω 8 μηνών αλλά το πολύ 12 μηνών,  νεαρό μοσχάρι) ,  όπως ορίζετα ι στον Κανονισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Κ.  566/2008.     

 Να ανήκε ι από άποψη διάπλασης στ ις διαβαθμίσε ις των κατηγοριών Ε, U, R, και ως 

προς την κατάσταση πάχυνσης να ανήκει  στ ις δ ιαβαθμίσε ις  1 και 2,  όπως αυτές 

ορίζονται στους Κανονισμούς 1183/2006 και  1234/2007.  

 

E 

εξαιρετ ική  

Όλες ο ι πλάγ ιες όψεις  καμπύλε ς έως πολύ καμπύλες · εξαιρετ ική μυϊκή 

ανάπτυξη.  

U 

πολύ 

καλή  

Πλάγιες όψεις καμπύλες στο σύνολό τους· πολύ καλή μυϊκή ανάπτυξη.  

R καλή  Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες στο σύνολό τους· καλή μυϊκή 

ανάπτυξη. 
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 να ανήκε ι  ως προς την κατάσταση πάχυνσης στ ις  διαβαθμίσε ις :   

 

1  

πολύ μ ικρή  

Στρώμα λίπους ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό.  

2  

Μικρή  

Ελαφρό στρώμα λ ίπους, μύες σχεδόν παντού εμφανείς .  

 

    

   ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ  ΧΟΙΡΙΝΟ   

Το νωπό χοιρ ινό κρέας να ε ίνα ι  Μηρός (χοιρ ινό μπούτ ι)  άνευ οστών, μπριζόλες και 

κόντρα χοιρ ινού με οστά και να προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί κα ι  

αναπτυχθεί  καλά (αρσενικά πριν το στάδιο της γεννητ ικής ωριμότητας, θηλυκά που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν γ ια αναπαραγωγή) .  

  Τα ζώα από τα οποία θα προέρχεται το κρέας, να ε ίνα ι υγ ιή και απαλλαγμένα από 

νοσήματα,  και  να έχουν υποστε ί  κτηνιατρικό έλεγχο πριν και  μετά τη σφαγή  και  έχουν 

κριθε ί μετά απ’ αυτή την εξέταση κατάλληλα να σφαγούν και διατεθούν στην 

κατανάλωση.  

   Τα σφάγια κατανέμονται σε κατηγορίε ς βάσει της εκτ ιμώμενης περιε κτ ικότητάς τους 

σε άπαχο κρέας και ταξ ινομούνται ανάλογα με το άπαχο κρέας ως ποσοστό του 

βάρους του σφαγίου. Η διαμόρφωση πρέπει  να ε ίνα ι τέτο ια ώστε να έχουν 

ανεπτυγμένους μύες, κυρίως στους μηρούς,  και να ε ίνα ι κατηγορίας Ε  ή U ή R ,  όπως 

προβλέπονται  στον Κανονισμό 1234/2007.  

  Η κατάσταση της πάχυνσης να ε ίναι  τέτο ια ώστε το λ ίπος να είνα ι κατανεμημένο,  

λευκωπό, όχ ι μαλακό και ελαιώδες. Να έχε ι  γ ίνε ι πλήρης αφαίρεση του λ ίπους τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά.  

   

    Κατηγορίες                             Άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου 

         E                                                  55 ή περισσότερο. 

         U                                      50 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 55. 

         R                                      45 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 50 . 

 

   ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ Τα αμνοερίφια να προέρχονται από ζώα γάλακτος, 8 -

12 Kgr ,  σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1183/2006 και 1234/2007, κατά προτ ίμηση 

Ελληνικής παραγωγής, ολόκληρα, πρόσφατης σφαγής, χωρίς κεφάλι ,  χωρίς εντόσθια 

(εκτός από τ ις ημέρες των εορτών σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 14/89). Να 

φέρουν τ ις  προβλεπόμενες από την Νομοθεσία απαραίτητες σημάνσεις.  

  

   ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ  





 

217 

 

 Ο τεμαχισμός των νωπών κρεάτων, πρέπει να γ ίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις τεμαχ ισμού σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 -  Περί όρων τεμαχισμού νωπού 

κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής 

μιττωτού,  όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1115/8 0,  (281/Α/11.12.80) «Περί  

τροποποιήσεως της περίπτωσης γ΄ του Π.Δ. 306/80 «Περί  όρων τεμαχισμού νωπού 

κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής 

μιττωτού» και  τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (EE)  ΑΡΙΘ .  1337/2013  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ  

της 13ης Δεκεμβρίου 2013,  γ ια τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ.  1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου όσον αφορά την 

ένδε ιξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης γ ια τα νωπά, διατηρημένα με 

απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροε ιδών, προβατοε ιδών, α ιγοε ιδών και 

πουλερικών,  και  να εφαρμόζε ι σύστημα HACCP  

  Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να 

δ ιαθέτουν άδε ια λε ιτουργ ίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

Π.Δ.79/2007  

 (Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της δ ιαδικασίας χορήγησης άδε ιας 

ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και 

λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματ ικών μέτρων για την εφαρμογή 

των Κανονισμών (ΕΚ)  αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  

του Συμβουλ ίου,  σχετ ικά με την ίδρυση σφαγείων).   

 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 Τα αυτοτελή τεμάχια των σφάγειων να ε ίνα ι:  

   Για το μοσχάρι :  πρώτης κατηγορίας (Α) –  μπούτ ι (εδώ περιλαμβάνονται  τα ακόλουθα 

τμήματα:  «τράνς», «νουά», «ουρά», «στρογγυλό» και «κυλότο») , ή αυτοτελή τεμάχια 

δεύτερης κατηγορίας (Β), όπως ε ίνα ι η σπάλα, το ποντίκ ι  όπως ακριβώς καθορίζονται 

στο ΠΔ 186/1981. Το νωπό μοσχάρι πρέπει  να παραδίδεται τεμαχισμένο, σε ολόκληρα 

αυτοτελή τεμάχια, (π.χ. τράνς, στρογγυλό, νουά κ .λ.π. ,  άνευ περιττών μερών και άνευ  

λίπους ) ,  ενώ γ ια δε το χοιρ ινό νωπό κρέας, αυτό να ε ίνα ι μπούτ ι  (Α/Ο) και μπριζόλες 

κομμένες ή κόντρα χοιρ ινού .  

Δεν γ ίνετα ι δεκτή μέσα στη συσκευασία, η ύπαρξη:  

1.  Πρόσθετου λ ίπους,  εκτός του συνδεμένου φυσικώς με το κρέας.  

2.  Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και  αποξεσμάτων οστών.  

    Κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο,  θα συσκευάζεται από τον παρασκευαστή ή τον 

συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος ( VACUM) άνευ συντηρητ ικών ουσιών  

σε διαφανή προ συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, που θα το προστατεύε ι από 

έξωθεν μ ικροβιακούς ή άλλους παράγοντες,  καθώς και  από την απώλεια υγρασίας 

(Οδηγ ία 89/108/ΕΟΚ).    
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 Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση κανενός κομματ ιού που ανήκε ι στην Κατηγορία ΄΄Α΄΄ ,  

αλλά πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα κομμάτ ια στη φυσιολογ ική αναλογ ία που 

απαντούν στην Κατηγορία αυτή.  

 Είναι στην κρίση του έκαστου Νοσοκομείου να ζητήσει την προμήθεια ή όχ ι των 

κομματ ιών ‘ ’κόντρα’ ’ ,  ‘ ’φ ιλέτο’ ’  κα ι  ‘ ’μπριζόλες’ ’ .  

    Τα  αυτοτελή δ ιαφορετ ικά ανατομικά συσκευασμένα,  τεμάχ ια της ίδ ιας κατηγορίας 

πρέπει  να συσκευάζονται στη συνέχε ια σε χαρτοκ ιβώτ ια.  

  Τα χαρτοκιβώτ ια θα είνα ι κυματοειδούς χαρτονιού, με Αντοχή στη Διάρρηξη 

κυματοε ιδούς χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa. και θα είναι καθαρού βάρους 

περιεχομένου,  περίπου 25 Kgr (±10%).   

  Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τ ις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές,  

κτηνιατρικές και υγε ιονομικές δ ιατάξε ις ,  η δε ημερομηνία παράδοσης θα είνα ι το 

πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολ ικής δ ια τηρησιμότητάς του.  Πέραν του χρόνου 

αυτού δεν θα γ ίνετα ι  η παραλαβή των προϊόντων.  

  Ο προμηθευτής υποχρεούται  να παρέχε ι στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία 

και  στοιχε ίο που θα της ζητε ίτα ι σχετ ικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχ ιο) και  

της ποιοτ ικής κατάταξης των παραδιδόμενων νωπών κρεάτων.  

   Εσωτερικά στην δ ιαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό 

τεμάχιο, αλλά και στην εξωτερική συσκευασία, πρέπει να υπάρχει  ετ ικέτα, κατάλληλη 

για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφονται,   στην ελληνική γλώσσα, και σύμφωνα με το 

άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000, του κανονισμού (Ε.Κ.)  

αριθμ.510/2006, του  κανονισμού της ΕΕ (αριθ. 1337/2013) της 13ης Δεκεμβρίου 2013  

τα εξής:    

1.  Η περιγραφή του σφάγειου (Νεαρό ζώο 8 -  12 μηνών.  

2.  Η Χώρα καταγωγής.    

3.  Η Χώρα εκτροφής.  

4.  Η Χώρα σφαγής.   

5.  Ο κωδικός του σφάγειου (Πλην του χοιρ ινού).  

6.  Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.    

7.Ο τ ίτλος και  ο αριθμός εγκρίσεως λε ιτουργ ίας του    εργαστηρίου  τεμαχ ισμού.   

8.  Η ημερομηνία σφαγής.  

5.  Η Ταξινόμηση του Ζώου (π.χ.  ΑΖ1).    

6. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί αυτοκόλλητης 

ετ ικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου και θα επικολλάται επί της 

συσκευασίας.    

 7. Η ημερομηνία ελάχ ιστης δ ιατηρησιμότητάς του.  

    Για την συντήρηση και  τη δ ιακ ίνηση των κρεάτων πρέπει  να τηρούνται ο ι δ ιατάξε ις 

του Π.Δ.  203/1998 -  Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 

410/94 «Υγε ιονομικοί όροι παραγωγής και δ ιάθεσης στην αγορά  κρέατος (231/Α) σε 
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συμμόρφωση προς την οδηγ ία 95/23/ΕΚ του Συμβουλ ίου και τροποποίηση των 

προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α) ,  291/96 (201/Α) και  11/95 (5/Α) , ο δε 

δ ιακ ινητής πρέπει να εφαρμόζε ι  σύστημα HACCP.  

 

  ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

         Η σήμανση επί  της συσκευασίας να είνα ι σύμφωνη με τ ις   διατάξε ις σήμανσης των 

τροφίμων:     

•  Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση,  την 

παρουσίαση κα ι  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων ,  Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής .   

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/101/ΕΚ 

όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το  

εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνο νται με την οδηγ ία 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου .   

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων .  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή,  στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων,  

υποχρεωτικών ενδε ίξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγ ία 2000/13/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους        καταναλωτές,  την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ)  αριθ. 1924/2006 και  (ΕΚ) αριθ.  

1925/2006 και την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγ ίας 

90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγ ίας 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου,  των οδηγιών της 

Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  608/2004 της 

Επιτροπής .  

  Εκτελεστ ικός Κανονισμός (ΕΕ)  αριθ.1337/2013 γ ια τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

του καν.  αριθ.1169/2011 όσον αφορά την ένδε ιξη της χώρας καταγωγής ή του 

τόπου προέλευσης γ ια τα κρέατα χοιροε ιδών, προβατοε ιδών, α ιγοε ιδών και 

πουλερικών.  

 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά   

 Salmonella,  απουσία σε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

178/2002.  

 E. col i  O157:H7, απουσία σε 25gr (n=5, c=0),  ISO 16649,  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

178/2002.  

Λοιποί παθογόνοι  οργανισμοί  σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και κο ινοτ ική νομοθεσία . 
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     Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  

 

  1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  

Η επιχε ίρηση τροφίμων πρέπει  να προσκομίσε ι κα ι την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους, σύμφωνα με  την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006. Όλες ο ι επιχε ιρήσεις 

τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό.  852/2004 Αναγκαία 

συμπληρωματ ικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου και εναρμόνιση της Οδηγ ίας 2004/41 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή των τροφίμων  

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  

επεξεργασία, αποθήκευση, δ ιακ ίνηση, εμπορία των προϊόντων.  

   Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μικροβιολογ ικών και  

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:   

      1
ο ν

 Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  

επεξεργασία των προϊόντων.  

      2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του δ ιαγωνισμού.    

    3
ο ν

 Η μεταφορά [Κ.Υ.Α.  487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)]  θα γ ίνετα ι με καθαρά και  

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα -ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης τ ο υ  

Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ ,  τ α  ο πο ία  θ α  ε ξ α σ φα λ ί ζ ο υν  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία  0-4
0
C ,  σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου 

μεταφοράς.  (ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9).  

          Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να ε ίναι  εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους 
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Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες . Κατά την 

ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλε ι  να προσκομίζε ι και  να παραδίδε ι στην 

επιτροπή παραλαβής αντ ίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος 

μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να δ ιαθέτε ι Βιβλ ιάριο υγε ίας  και να φέρε ι κατά 

την δ ιάρκε ια των χε ιρ ισμών παράδοσης των νωπών κρεάτων, όπου απαιτε ίτα ι ,  γάντ ια 

μιας χρήσεως.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται  να παραδίδει  τα τρόφιμα  ως προς το είδος και την 

ποσότητα,  σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του Νοσοκομείου,  όπως επίσης και  να 

παρέχε ι στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και στοιχε ίο που θα της ζητε ίτα ι 

σχετικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

    Τα είδη και ο ι ποσότητες  θα παραδίδονται  μετά από έγγ ραφη παραγγελ ία, η οποία 

θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου,   πριν την 

παράδοση.   

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1 .  Κ.Τ.Π..   

2.  Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

3 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια γ ια  

συγκεκριμένους ρυπαντές και  τ ις  όποιες τροποποιήσεις  αυτού.  

4 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  (περί καθορισμού των γενικών αρχών και  απαιτήσεων της 

Νομοθεσίας γ ια τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών γ ια την ασφάλεια των τροφίμων 

και  την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των τροφίμων.  

5.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρου 18 γ ια την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων όπως 

και  η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ.  13 περί ενδε ίξεως αναγνώρισης 

παρτ ίδας προϊόντος και  της οδηγ ίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλ ίου γ ια την γενική 

ασφάλεια των τροφίμων.    

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 γ ια τα γενετ ικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου 

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετ ικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 

γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και  την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και  

ζωοτροφών που παράγονται από γενετ ικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια 

την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/18/ΕΚ.  

7.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 

επισήμανση γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετ ικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, και  γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/18/ΕΚ.  

8 .   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγ ιε ινής Τροφίμων -   
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 προς αντικατάσταση της 93/43 οδηγ ίας (ΕΟΚ).  

9 .   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 Κανονισμός γ ια τον καθορισμό  

 ε ιδικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   

10 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 854/2004 Κανονισμός γ ια τον επίσ ημο έλεγχο τροφίμων ζωικής 

προέλευσης.  

11 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός γ ια την δ ιεξαγωγή του επίσημου ελέγχου των 

τροφίμων.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου 

σχετικά με τα υλ ικά και αντ ικε ίμενα που προορίζονται να έρθο υν σε επαφή με τα 

τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγ ιών 80/590/ ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.   

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μ ικροβιολογ ικά κριτήρια 

των τροφίμων.   

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής γ ια ορισμένα 

προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ)  αριθ.853/2004,  854/2004,  882/2004,  γ ια την 

παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και  γ ια τροποποίηση των κανονισμών 

853/2004 και  854/2004.    

15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2075/2005 γ ια τη θέσπιση ε ιδ ικών κανόνων σχετ ικά με 

τους επίσημους ελέγχους γ ια ανίχνευση Tr ich inel la  στο κρέας.  

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατ ικών διατάξεων σχετικά με την 

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου (Ε.Κ.)  853/2004,  

882/2004, και γ ια την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.  

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου 

γ ια τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και γ ια την 

τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου.  

18.  Κ.Υ.Α 15523/31 -08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματ ικών μέτρων εφαρμογής 

των Κανονισμών 178/2002, 852 /2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 

2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.   

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετ ικά με τους Ισχυρισμούς επί  θεμάτων Διατροφής 

και  Υγε ίας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.   

20.  KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετ ικά με την ορθή πρακτική 

παραγωγής υλικών και  αντ ικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα.   

21 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 γ ια την προστασία των γεωγραφικών  

ενδε ίξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  των 

τροφίμων.  

22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ. 1183/2006   περί της κοινοτ ικής κλίμακας κατάταξης 

σφαγίων των χονδρών βοοειδών.  
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23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά με 

τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του 

Συμβουλ ίου γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδε ίξεων και  των ονομασιών 

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  τ ων τροφίμων.   

24.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 1441/2007 γ ια την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.  2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα.  

25.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλ ίου γ ια την θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των γεωργικών αγορών και ε ιδ ικών διατάξεων γ ια ορισμένα γεωργικά προϊόντα 

(ενια ίος κανονισμός ΚΟΑ).  

26.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 361/2007/Ε.Κ «Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλ ικ ίας το πολύ 12 

μηνών).   

27.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  566/2008 /Ε.Κ της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1234/2007 του Συμβουλ ίου όσον 

αφορά την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλ ικ ίας το πολύ 12 μηνών.   

28.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 1337/2013 γ ια τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΕ)  αριθ.  1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου 

όσον αφορά την ένδε ιξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης γ ια τα νωπά, 

δ ιατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοε ιδών, 

αιγοειδών και……. πουλερικών.  

 29 .  Οδηγ ία 89/107/ΕΟΚ., γ ια την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία 

προορίζονται γ ια ανθρώπινη δ ιατροφή και όπως έχει  αυτή τροποποιηθε ί(94/34/ΕΚ, 

292/97).  

 30. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ σχετ ικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχε ι αυτή 

τροποποιηθε ί .  

31 .  Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 

περιεκτ ικοτήτων γ ια τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα 

προϊόντα φυτ ικής προέλευσης, συμπ εριλαμβανομένων και των    οπωροκηπευτικών 

και  τ ις  όποιες τροποποιήσεις αυτής.  

31 .  Την Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετ ικών με την υγ ιε ινή των τροφίμων και τους 

υγε ιονομικούς όρους γ ια την παραγωγή και δ ιάθεση στην αγορά ορισμένων 

προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια ανθρώπινη κατανάλωση και γ ια 

την τροποποίηση των οδηγ ιών του Συμβουλ ίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και της 

απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλ ίου.  

32 .  Την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ του Συμβουλ ίου γ ια προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση,  την παρουσίαση και  την δ ιαφήμιση των 

τροφίμων και τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τ ις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 

E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Ε.Κ της Επιτρ οπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της 
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Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου, γ ια την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατ ικών 

των τροφίμων.  

     33. ΕΦΕΤ  Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.  

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

 

ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
     Όλα τα νωπά πουλερικά  θα πρέπει να Α ποιότητας και να τηρούνται ο ι όροι  των 

άρθρων 88,  88
( 1 )

 και 89 του Κώδικα Τροφίμων,  Ποτών και Λοιπών Αντ ικειμένων Κοινής 

Χρήσεως και να  πληρούν τ ις εκάστοτε Υγε ιονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτ ικές  

δ ιατάξε ις .   

 

Α  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007 (Παράρτημα XIV)  νοούνται  ως:   

 «κρέας πουλερικών»: το κρέας των πουλερικών που ε ίνα ι  κατάλληλο γ ια ανθρώπινη 

κατανάλωση και  το οποίο δεν έχε ι υποστε ί  άλλη επεξεργασία πλην της επεξεργασίας 

με ψύχος,   

  «νωπό κρέας πουλερικών»: το  κρέας των  πουλερικών το οποίο δεν έχε ι ουδέποτε 

σκληρυνθεί με τη δ ιαδικασία ψύχους π ριν δ ιατηρηθεί συνεχώς σε θερμοκρασία όχ ι 

χαμηλότερη από –  2° C και  όχι  υψηλότερη από + 4° C.   

Τα πουλερικά να ε ίναι  κατηγορίας Α σύμφωνα με τον Κανονισμό  ΕΟΚ 1538/91 Άρθρο 

6 ο οποίος αντ ικαταστάθηκε με τον  543/2008, και να προέρχονται από πουλερικά 

απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών, καλά ανεπτυγμένα ηλ ικ ίας 

μέχρι τρ ιών (3) μηνών,  ολόκληρα.  

  α.  Να ε ίναι απαλλαγμένα από κεφάλια τράχηλους άκρα από τον ταρσό  χωρίς 

φτερά, έντερα,  τραχε ία, πνεύμονες και  κεφάλ ι.  Το δέρμα δεν φέρε ι υπολε ίμμ ατα 

φτερών, αμυχές, σκασίματα ή αιματώματα. Λίγα μικρά πούπουλα,  τμήματα στελεχών 
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και  τρίχες ( f i lop lumes )  ε ίνα ι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια και τ ις 

άκρες από τ ις φτερούγες (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 ο οποίος αντ ικαταστάθηκε με τον  

543/2008) .   

      β .  Να έχουν εκτραφεί με 100% φυτ ική δ ιατροφή, η οποία να πιστοποιε ίτα ι από 

Κρατ ικό φορέα (AGROCERT).  

      γ .  Να ε ίνα ι ανέπαφα και αρτ ιμελή (Κανονισμός 1538/91) χωρίς κανένα ορατό ξένο 

σώμα, ακαθαρσία ή α ίμα χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλ ίδες α ίματος, 

χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη 

προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει  να υπάρχει  ένα κανονικό και λεπτό στρώμα 

λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 ο οποίος 

αντ ικαταστάθηκε με τον  543/2008.  

     δ.   Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει  να ε ίνα ι παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο,  

φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει να ε ίνα ι κα ι τα πόδια.  

      ε  Να μην έχουν υποστε ί οποιαδήποτε επεξεργασία, ακτ ινοβολ ία ή επεξεργασία με 

ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτ ίνες ή επίδραση λευκαντ ικών ουσιών που δίνουν τεχνητό 

χρωματ ισμό ή γεύση. Να μην έχουν  υποστε ί επεξεργασία χρωστικές φυσικές ή 

τεχνητές, με αντ ιβ ιοτ ικά, με συντηρητ ικές ή άλλες ουσίες που να αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση της συντήρησης.  

     στ .  Να έχουν υποβληθεί σε υγε ιονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και  τα οποία 

κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή γ ια την εμπορία κρέατος πουλερικών.  

      ζ .   Να έχουν υποστε ί κρεοσκοπικό έλεγχο μετά την σφαγή και έχουν κριθε ί  

κατάλληλα γ ια ανθρώπινη κατανάλωση.  

      η  Μετά την σφαγή δεν θα πρέπει να έχουν μυκητιάσεις  και αλλοιώσεις μη 

φυσιολογ ική οσμή ή χρώμα,  κακοήθεις  ή πολλαπλούς όγκους.  

       θ  Να πληρούν τους όρους υγ ιε ινής και  καταλληλότητας και  τ ις  συστάσεις με τ ις 

ισχύουσες δ ιατάξε ις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης 

Ιουνίου 1990 σχετ ικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας γ ια το κρέας π ουλερικών    

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για 

την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και 

του Συμβουλ ίου όσον αφορά τ ις απαιτήσεις γ ια τη χρησιμοποίηση ε ιδ ικών μεθόδων 

ελέγχου στο  πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων γ ια τον έλεγχο της σαλμονέλας στα 

πουλερικά.  

      ι .  Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από     την δ ιατροφή των 

ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως    όπως οιστρογόνα, αντ ιβ ιοτ ικά και 

θυρεοστατ ικά και γενικά απουσία κτηνιατρικών και αυξητ ικών παραγόντων.  

    ια  Σε κάθε κοτόπουλο θα υπάρχει σήμανση, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός 

έγκρισης ΕΟΚ του σφαγείου, η θερμοκρασία συντήρησης και η ημερομηνία ανάλωσης, 

η  χώρα προέλευσης ή ο τόπος καταγωγής (Κανονισμ ός 1337/2013 1
η
 Απριλ ίου 2015).   
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Σε κάθε χάρτ ινη εξωτερική δεύτερη συσκευασία η σήμανση να ε ίναι  σύμφωνη με  τ ις  

δ ιατάξε ις  σήμανσης τροφίμων:     

•   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου γ ια 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,  την 

παρουσίαση και  τη δ ιαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.   

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής γι α την τροποποίηση της οδηγ ίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγ ία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετ ικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών γ ια 

τα  τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ίου (ΕΚ)  αριθ. 1924/2006 και  (ΕΚ) 

αριθ.  1925/2006 και την κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής,  της 

οδηγ ίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου, της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 

της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ ίου, των 

οδηγ ιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  

608/2004 της Επιτροπής.  

  Εκτελεστ ικός Κανονισμός (ΕΕ)  αριθμ.1337/2013 για τη ν θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του Καν.αριθμ.1169/2011 όσον αφορά την ένδε ιξη της χώρας 

καταγωγής ή του τόπου προέλευσης γ ια τα κρέατα χοριοειδών, προβατοε ιδών, 

αιγοειδών και  πουλερικών.    

  

    ιβ .  Η ημερομηνία παράδοσης των πουλερικών θα ε ίνα ι   η επόμενη  

          της ημερομηνίας σφαγής αυτών .    

   ιγ .   Σε περίπτωση ε ισαγωγής νωπών πουλερικών από τρίτη χώρα πρέπει να 

συνοδεύεται με Υγε ιονομικό πιστοποιητ ικό (στην Ελληνική γλώσσα) όπως ορίζετα ι από 

το Π.Δ.420/1993, Π.Δ.291/1996   και  Π.Δ.119/1997(Α108) .  

 

    CPV                       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   
  
  15112100-7             Νωπά πουλερικά  
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 Β  1 .Νωπά ολόκληρα κοτόπουλα  να ε ίνα ι τύπου Α 65%   αερόψυκτα ,  βάρους των 

1200 gr –  1300  gr  άνευ αποκλ ίσεως  των ανωτέρω τ ιμών (ακριβώς προσδιοριζόμενων)  

και συσκευασμένα σε χαρτοκ ιβώτ ιο των δέκα (10) τεμαχίων, όπου θα αναγράφονται 

στην Ελληνική γλώσσα:    

  Η ονομασία και  η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία Α) .   

  Η χώρα προέλευσης.   

  Το σήμα  της φυτ ικής δ ιατροφής.  

  Η επωνυμία και  η έδρα της επιχε ίρησης.  

  Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου,  κα ι  σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την 

92/116/  ΕΟΚ.     

  Η ημερομηνία σφαγής.   

  Η ημερομηνία ελάχ ιστης δ ιατηρησιμότητας,   

όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ.291/1996 Κεφάλαιο ΧΙ Ι ,  στον Κανονισμό 853/2004,  

854/2004.   

   

 2.  Κοτόπουλο μπούτι -  στήθος  Τα τεμάχια του νωπού  κοτόπουλου να προέρχονται 

από νωπά ολόκληρα κοτόπουλα  τύπου Α  65% αερόψυκτα ,  βάρους των 1200 gr –  

1300  gr   και  βάρους τεμαχίων και   θα αφορούν τεμαχισμένα οπίσθια τεταρτημόρια 

(μπούτ ια νωπά) και τεμαχ ισμένα στήθη νωπά, βάρους 300 -  350 gr  για τα μπούτ ια και 

600-700 gr γ ια τα στήθη και φ ιλέτο και    συσκευασμένα (πρώτη συσκευασία) ,  όχ ι 

σκαφάκι ,  κατά προτ ίμηση ( VACUM)  κα ι σε δεύτερη συσκευασία μέσα σε χαρτοκ ιβώτ ια.  

Οι συσκευασίες θα είναι  σε κατάλληλες γ ια τρόφιμα και  θα φέρουν ετ ικέτα που θα 

αναγράφεται ο κωδικός αριθμός έγκρισης Ε.Ε. του σφαγείου ή του τυποποιητηρίου, η 

θερμοκρασία συντήρησης,  η ημερομηνία σφαγ ής,  η ημερομηνία λήξης και το βάρος.  

  

   3 .  Γαλοπούλα  να ε ίνα ι  τύπου 67%, σφαγμένη,  αποπτερωμένη,   χωρίς κεφάλ ι & 

πόδια που έχουν κοπεί στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το 

συκώτι ,  το στομάχι και  την καρδιά. Βάρος εκάστου τεμαχίου 3 –  5 Κgr  και έχε ι 

προετοιμασθεί  με τους ενδεδε ιγμένους υγε ιονομικούς όρους.   

 

4  Στήθος γαλοπούλας η φιλέτο  να προέρχεται  από γαλοπούλα βάρους 3 –  5 Kgr  και 

τύπου 67% συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία ( VACUM).    

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη έχουν  υπολογ ισθε ί  σύμφωνα με τα 

μεριδολόγια -ποσοτολόγια που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία γ ια τ ις ανάγκες των 

σιτ ιζομένων.  
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   Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από 

πτηνοσφαγείο που  έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπη ρεσία (Π.Δ.  

56/1995), κα ι Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα 

διαπιστευμένους φορείς και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα [κονκάρδα] του 

κτηνιατρικού ελέγχου.  

Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτ ικές εγκαταστάσεις πρέπει να 

δ ιαθέτουν άδε ια λε ιτουργ ίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

Π.Δ.79/2007  (Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της δ ιαδικασίας 

χορήγησης άδε ιας ίδρυσης και  εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, 

πουλερικών και λαγόμορφων και  θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματ ικών μέτρων 

για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2 004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου, σχετ ικά με την ίδρυση σφαγείων)   

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

 

    1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και  σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και άδε ια λε ιτουργ ίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχει .  

Η επιχε ίρηση τροφίμων πρέπει  να προσκομίσε ι κα ι την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με  την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 όλες ο ι επιχε ιρήσεις 

τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό.  852/2004 Αναγκαία 

συμπληρωματ ικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854 /2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου και εναρμόνιση της Οδηγ ίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου 

και  του Συμβουλ ίου γ ια την υγ ιε ινή των τροφίμων.  

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλεια ς 

των τροφίμων σύμφωνα [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια την παραγωγή –  παρασκευή -  

επεξεργασία, αποθήκευση, δ ιακ ίνηση και  εμπορία των προϊόντων.   

  Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μικροβιολογ ικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου,  

κάθε φορά που αυτό ζητε ίτα ι.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:   
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       1
ο ν

 Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχε ίρ ισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 

θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς γ ια 

την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

      2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε 

γνώση των όρων της δ ιακήρυξης και θα  προμηθεύε ι τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του δ ιαγωνισμού.   

    3  Η μεταφορά (Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) θα γ ίνετα ι με καθαρά και 

απολυμασμένα ισοθερμικά μεταφορικά μέσα -ψυγεία και μέχρι τους χώρους 

αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχ ι 

χαμηλότερη από –  2° C και όχι υψηλότερη από + 4° C  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007],  κα ι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν 

καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς .  ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 .  

       Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας  

Οχήματος από Υγε ιονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγε ίας των Περιφερειών και Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τ ις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες .   Κατά  

την ώρα παράδοση ο προμηθευτής  οφείλει  να προσκομίζε ι  και παραδίδει στην 

επιτροπή παραλαβής αντ ίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος 

μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να δ ιαθέτε ι Βιβλ ιάριο υγε ίας  και να φέρε ι κατά 

την δ ιάρκε ια των χε ιρ ισμών παράδοσης των πουλερ ικών όπου απαιτε ίτα ι,  γάντια μ ιας 

χρήσης.  

  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομείου,  όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοι χε ίο που θα της 

ζητείτα ι σχετ ικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

Τα είδη και ο ι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελ ία, η οποία θα 

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την 

παράδοση.   

 

   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1)  Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και  Αντ ικε ιμένων Κοινής χρήσεως.  

2)   Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

3)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1906/90 σχετ ικά µε ορισμένους κανόνες εμπορίας γ ια το 

κρέας πουλερικών.    

4)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΟΚ 1538/91 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 1991 γ ια τον 

καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 

υπ'αριθ.  1906/90 του Συμβουλ ίου σχετικά µε ορισμένους κανόνες εμπορίας γ ια το 

κρέας πουλερικών.    
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5)   Π.∆ 291/96 ΄΄Ενδοκοινοτ ικές συναλλαγές κρέατος πουλερικών σε 

συμμόρφωση µε την Οδηγ ία 116/92/ΕΟΚ΄΄.        

6)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ)  αριθµ.  466/2001 γ ια τον καθορισμό μέγ ιστων τ ιμών 

ανοχής γ ια ορισμένες προσμείξε ις  στα Τρόφιμα και (ΕΚ)  αριθµ.  2375/2001.    

7)    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρο 18 γ ια την ι χνηλασιμότητα των τροφίμων 

όπως και  η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ.  13 περί ενδε ίξεως 

αναγνώρισης παρτ ίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλ ίου γ ια 

την γενική ασφάλεια των τροφίμων.  

8)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1829/2003 για τα γενετ ικώς τροποποιημένα τρόφιμα και  

ζωοτροφές.  

9)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 

επισήμανση γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετ ικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, και  γ ια την τροποποίηση της οδηγ ίας 2001/18/ΕΚ.  

10)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 -  Κανονισμός γ ια την δ ιεξαγωγή του επίσημου 

ελέγχου των τροφίμων.  

11)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλ ίου 200 4 γ ια τον 

καθορισμό ε ιδ ικών κανόνων υγ ιε ινής γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.    

12)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλ ίου 2004,  γ ια τον 

καθορισμό ε ιδ ικών διατάξεων γ ια την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης που προορίζονται  γ ια κατανάλωση από τον άνθρωπο.   

13)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων-  προς αντ ικατάσταση 

της 93/43 οδηγ ίας (ΕΟΚ).  

14)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου 

σχετικά με τα υλ ικά και αντ ικε ίμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγ ιών 80/590/ ΕΟΚ και  8 9/109/ΕΟΚ.   

15)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 

2005 περί  μ ικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα.    

16)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής γ ια ορισμένα 

προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ)  αριθ.853/2004,  854/20 04,  882/2004,  γ ια την 

παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και  γ ια τροποποίηση των κανονισμών 

853/2004 και  854/2004.    

17)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατ ικών διατάξεων σχετικά με 

την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλ ίου (Ε.Κ.)  853/2004,  

882/2004, και γ ια την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.  

18)   Νόμος 3325. Ίδρυση και  λε ιτουργ ία Βιομηχανικών –Βιοτεχνικών 

Εγκαταστάσεων, ΦΕΚ 68, ΤΑ, 11 Μαρτίου 2005.   
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19)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου γ ια τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και  γ ια την 

τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου.  

20)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 

2006 γ ια την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 2160/2003 του Ευρωπ αϊκού 

Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου όσον αφορά τ ις  απαιτήσεις  γ ια τη χρησιμοποίηση 

ειδ ικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της 

σαλμονέλας στα πουλερικά.   

21)  Η Κ.Υ.Α 15523/31 -08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματ ικών μέτρων 

εφαρμογής των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004,  853/2004,  854/2004 και 

882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου και εναρμόνιση της 

Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.  

22)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετ ικά με τους Ισχυρισμούς επί  θεμάτων Διατροφής 

και  Υγε ίας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.   

23)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετ ικά με την ορθή πρακτική 

παραγωγής υλικών και  αντ ικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα.   

24)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  510/20.03.2006 γ ια την προστασία των γεωγραφικών 

ενδε ίξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  των 

τροφίμων.  

25)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006 σχετ ικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 510/2006 του Συμβουλ ίου γ ια την προστασία 

των γεωγραφικών ενδε ίξεων και  των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών 

προϊόντων και  των τροφίμων.  

26)    ΠΔ 79 του 2007.  Αναγκαία συμπληρωματ ικά μέτρα εφαρμογής των 

Κανονισμών (ΕΚ) υπ’  αριθμ. 178/2002, 852/2004,  853/2 004,  854/2004 και 882/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου όσον αφορά τους κανόνες υγιε ινής 

γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που 

προορίζονται γ ια κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγε ίας και  καλής 

δ ιαβίωσης των ζώων και  εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’  

αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου.   

27)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλ ίου γ ια την θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των γεωργικών αγορών και ε ιδ ικώ ν διατάξεων τροφίμων.  

28)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1441/2007 γ ια την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ)  αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μ ικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα.  

29)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  543/2008 γ ια τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους 

κανόνες εμπορίας γ ια το κρέας πουλερικών.  
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30)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1086/2011 γ ια την τροποποίηση του παραρτήματος I I  

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του 

Συμβουλ ίου, καθώς και του παραρτήματος I  του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 2073/2005 

της Επιτροπής όσον αφορά τη σαλμονέλα στο νωπό κρέας πουλερικών.  

31)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1337/ γ ια την ένδε ιξη της χώρας καταγωγής η του τόπου 

προέλευσης γ ια τα νωπά, δ ιατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα 

χοιροειδών …. και  πουλερικών.     

32)   Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. γ ια την προσέγγ ιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται  στα τρόφιμα τα οποία 

προορίζονται γ ια ανθρώπινη δ ιατροφή και όπως έχε ι  αυτή τροποποιηθε ί(94/34/ΕΚ, 

292/97) .   

33)   Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου γ ια 

την κατάργηση ορισμένων οδηγ ιών σχετ ικών με την υγ ιε ινή των τροφίμων και τους 

υγε ιονομικούς όρους γ ια την παραγωγή και δ ιάθεση στην αγορά ορισμέν ων 

προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια ανθρώπινη κατανάλωση και γ ια 

την τροποποίηση των οδηγ ιών του Συμβουλ ίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και της 

απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλ ίου.  

34)  Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και  του Συμβουλ ίου γ ια προσέγγιση των νομ οθεσιών των 

κρατών μελών σχετ ικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και  την δ ιαφήμιση των 

τροφίμων και τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τ ις Οδηγ ίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 

E.K, 2005/26 E.K,2001/101/  Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/  Ε.Κ της Επιτροπής και  της 

Οδηγίας  2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλ ίου, γ ια την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών 

των τροφίμων.  

35)  ΕΦΕΤ  Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 .  

                    

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματ ικό Μέλος)  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1    

2    

 

α) Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

β) Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου 

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά 

ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής 

και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης. 

γ) Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και 

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση 

του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της 

ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

δ) Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 

κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.) 

  

 

 

 

 

------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙI------------ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 

ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ 

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της 

διακήρυξης σε μορφή .xml, και .pdf ως συνημμένο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 77344. 

Το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους 

συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.  

Αναφορικά με το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ η διαδικασία έχει ως εξής:  

Η Αναθέτουσα Αρχή:  

(α) Δημιουργεί το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για την συγκεκριμένη Διακήρυξη, συμπληρώνοντας και 

επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Σο αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .XML και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με 

κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Σο αρχείο αυτό το αναρτά στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της Διακήρυξης.  

Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να το αποθηκεύσει στον Η/Υ 

του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el. Στην ιστοσελίδα 

αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του 

συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο 

σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Σο αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή 

η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή, σε μορφή .PDF. Σε περιβάλλον 

Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο .PDF μέσω του Chrome 

(έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει 

οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων .PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 

περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔμπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .PDF που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει 

ψηφιακά στην ιστοσελίδα).  

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε μορφή .XML ή σε .PDF στον 

ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ είτε με τη χρήση του 

αρχείου .PDF είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .XML στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 

(https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el).  

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.  

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ:  

α. Στην περίπτωση που ένας Οικονομικός Φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και 

δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.  
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β. Στην περίπτωση που ένας Οικονομικός Φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά 

στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε 

μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων Οικονομικών Φορέων (λ.χ. 

Ενώσεων, Κοινοπραξιών, Συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα 

Οικονομικό Φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται.  

Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ισχύουν τα ακόλουθα:  

(1) To ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο 

πρόσωπο/α του Οικονομικού Φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.  

(2) Σο ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις 

των παρ. β και γ του παρόντος άρθρου.  

(3) Ν. 4497 (Α’ 171/13.11.2017) – Άρθρο 107, §13  

«13. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής:  

Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.  

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, 

είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του Οικονομικού 

Φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν.  

2. Ως εκπρόσωπος του Οικονομικού Φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον Οικονομικό Φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).» 

 

 

 

 

 

------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙI ------------ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 
 

Α) ποσοστό έκπτωσης στη επικρατέστερη μέση τιμή σταθμική χονδρική όπως αυτή 
αναφέρεται στο καθημερινό δελτίο χονδρικής πώλησης της κεντρικής αγοράς 
Θεσσαλονίκης την ημέρα παράδοσής του. 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης Ποσότητα 
Τρέχουσα 

τιμή 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

επί 
τοις 

εκατό 
(%) 

Τιμή 
μετά την 
έκπτωση 

Ποσοστό 

ΦΠΑ στο 

οποίο 

υπόκειται 

το είδος 

 

Στην ηλεκτρονική μορφή της προσφοράς το ποσοστό έκπτωσης θα αποτυπωθεί 
δίνοντας την τρέχουσα τιμή της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης και την τελική τιμή μετά 
την έκπτωση 
 
Β) χαμηλότερη τιμή 
 

 
α/α 

 
Είδος 

 

Μονάδα 
μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

 

Ποσοστό 
ΦΠΑ 

Τελική 
τιμή 

μονάδας 
με ΦΠΑ 

Τελική 
συνολική 
τιμή με 
ΦΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 

------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV------------ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 

Ονομασία  Τράπεζας:______________________________________________________   

Κατάστημα:______________________________________________   

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________   

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________   

Προς: Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.   

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας 

…….. ΑΦΜ ……….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]   

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών   

α)…….…………..... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………   

β)……………….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………   

γ)………………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας,]   

και μέχρι του ποσού των ευρώ ............................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της….…………. για την προμήθεια………………, συνολικής 

αξίας..................................., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  ................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή 

στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης 

εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας]   

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος 

ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

Προσφοράς).   

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα 

μας 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   

        

( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης:                

Ημερομηνία Έκδοσης:               

Προς Γ.Ν.Θ « Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  

Τμήμα Προμηθειών Νοσ/μείου. οδός: Ελένης Ζωγράφου  , αριθμός:  2, Τ.Κ.:  54635, Πόλη:  

Θεσσαλονίκη .  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ.       για ευρώ      . 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών      , ΑΦΜ 

………… οδός       , αριθμός  , ως Ανάδοχος 

πρόκειται να συνάψει μαζί σας την υπ’  αριθμ.    σύμβαση, που θα καλύπτει 

την ανάθεση     , συνολικής αξίας     και ότι, 

σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  της 

προμήθειας ειδών     και ποσού          .   

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα     παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση 

υπέρ της Εταιρείας (ή, σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιρειών: 1)   , 2)

   , ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και 

εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, 

ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της Εταιρείας και χωρίς 

έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η Εταιρεία παρέβη ή 

παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη 

δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την     . 

          Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 

να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας 

απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής 

θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

        

( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

---------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V------------  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –Σχέδιο Σύμβασης 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το 

……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   ………………………………, 

νόμιμα εκπροσωπούμενο από τ………………………………………………………….., που χάριν 

συντομίας θα καλείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός 

…………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, 

Δ.Ο.Υ. ……………………………….   εταιρία με την επωνυμία 

……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται 

"ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας 

Αρχής σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκεΠρομηθευτής, 

για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ……………………………………………………  

1.2. Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  

προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της 

παρούσας. 

1.3Οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί 
κατ’εκτίμηση των αναγκών των Νοσοκομείων, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων 
ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Τα Νοσοκομεία δεν έχουν υποχρέωση να εξαντλήσουν 
τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν 
επιβάλλεται από τις ανάγκες τους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης & είτε κατά την διάρκεια της τυχόν παράτασης αυτής. 

Τα Νοσοκομεία έχουν το δικαίωμα να προβούν στην αυξομείωση των ποσοτήτων και 
στην αλλαγή των ειδών της κατάστασης των Οπωρολαχανικών, ανάλογα με τις ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης & της τυχόν παράτασης 
αυτής, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβούν την συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη για την προμήθεια των Οπωρολαχανικών. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
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2.1. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την……………..………..… έως 

την………………………………  Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερές δικαίωμα για 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως τρεις (3) επιπλέον μήνες για την απορρόφηση 

του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου. 

2.2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει προς το Νοσοκομείο επαρκή στοιχεία όπως 

ΦΑΞ, Ταχ. Δ/νσηκ.λ.π., προκειμένου να τους αποστέλλονται οι παραγγελίες, καθώς 

επίσης και να ανταποκρίνονται άμεσα και γρήγορα στις παραγγελίες των Νοσοκομείων. 

Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται εντός δύο (2) ημερών από την διαβίβαση της 

αντίστοιχης παραγγελίας (γραπτώς ή τηλεφωνικώς) της Αναθέτουσας Αρχής προς τον 

Προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που 

προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στον 

χώρο που θα υποδεικνύεται από η Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του 

Προμηθευτή, μέχρι την 12η μεσημβρινή κάθε εργάσιμης ημέρας πλην του γάλακτος, των 

νωπών ψαριών, των νωπών λαχανικών και του ψωμιού που η παράδοσή τους θα γίνεται 

από τις 7.00 π.μ. έως τις 8.30π.μ. Παραγγελία που θα δίδεται σε μικρότερο χρονικό 

διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον προμηθευτή να την 

εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. 

2.3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επι-

φύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων 

κυρώσεων (άρθρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και 

εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή 

εκπτώτου. (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

2.4.  Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα 

παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο). Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται 

από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού 

πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο 

έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται 

σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς 

όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του Προμηθευτή, τα παραστατικά 

που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω 

Επιτροπής. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα με ειδικό κλιμάκιο (Επιτροπή) να προβαίνει σε 
τακτικούς ελέγχους των ειδικών βιβλίων των αστιατρικών και αστυκτηνιατρικών 
ελέγχων, τα οποία οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τα διατηρούν σε άριστη 
κατάσταση και τα οποία δεν πρέπει να έχουν δυσμενείς παρατηρήσεις σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις και τα προϊόντα τους. Επίσης ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα 
της χημικής εξέτασης ή της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης, εφόσον το 
αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το είδος που εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται με το 
συμβατικό είδος. 

2.5. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια 

πώλησης τον αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. 

καθώς και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και 

τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, καθώς το εργοστάσιο παραγωγής και την χώρα 
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προέλευσης αυτού. Τα παραστατικά που συνοδεύουν τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να 

υπογράφονται από τον υπάλληλο του Νοσοκομείου που παραλαμβάνει τα εν λόγω είδη.  

2.6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής παραλαβής, εφ' 

όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 24 

ορών. 

2.7. Τα είδη που θα προμηθεύονται με βάση την παραγγελία του φορέα θα είναι Α΄ ποιότητας 

και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε περί 

τροφίμων ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις κατ’ είδος ειδικότερα προδιαγραφές όπως 

αυτές εγκρίθηκαν κατά την 87η/21&28-7-2016 Θέμα 6ο συνεδρίαση της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας και είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1.  Με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

3.2.  Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον: 

3.2.1. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3.4.  Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

3.5. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους 

της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η 

παραλαβή του,με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209  

του Ν.4412/2016.  

3.6.  Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν 

μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και 

πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή,  τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, 

κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

3.7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται 

και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη 

εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  
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3.8.   Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι 

νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της 

κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του 

προσφέροντα μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι 

υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη 

αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των 

όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… 

εγγυητική επιστολή  τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο 

αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε 

περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.  

4.2.Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία 

θέση της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών 
και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο 
όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή 
των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του 
προσφορά.   

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό 

αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας 

μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 

5.2. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών  και υπό τον όρο ότι δεν συν-

τρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή 

άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα 

με τις αρίθμ. Πρωτ. 

………………………………………………………………………….αναλήψεις υποχρέωσης και 

δεσμεύσεις πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των τιμολογίων και 
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υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών 

κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

5.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, 

5.4. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

5.5. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

5.6. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

5.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η 

Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 

107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΑΡΧΩΝ».  

5.8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων  διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή , που αφορούν 

στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο 

σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016.. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 

πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 

αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

5.9. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (ο χρόνος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών 
ποσών, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται 
από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών). 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

ε) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τα ζητούμενα  είδη  βαρύνει το Νοσοκομείο και θα 
υπολογίζεται χωριστά. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τις εξής ειδικές 

υποχρεώσεις, ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού: 

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού. 

β) Να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα 

υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις 

(υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λ.π.). 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

7.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - 

παράδοση του υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως 

ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του 

οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

7.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε 

διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα 

βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει ση Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία 

στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

7.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ 

και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους 

όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική 

προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου. 





 

245 

 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος 
χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο 
σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για 
αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι 
και του συνόλου αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

9.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη 

της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή και 

αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον 

προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου 

γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο 

Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός 

εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον 

ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής δεν εκδώσει απόφαση επί της 

αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν 

αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει 

τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

9.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται 

μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από 

τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

9.3.  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 

007/2019 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν 

αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από 

τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (3) όμοια αντίγραφα, 

τα οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η 

Αναθέτουσα Αρχή έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για την Αναθέτουσα Αρχή  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 

 (Υπογραφή)  (Υπογραφή)  
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---------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI------------ 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




		2019-07-26T11:33:07+0300




