
   
                         
                                                                  

 

 
 Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας                                         
 Ταχ. Κώδικας: 24100                                                     
 Πληροφορίες: ΑΙΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Τηλέφωνο: 27210 46538 , 2721046180
 Email: diatrofi@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΤΡ. 1/22

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την <<Προμήθεια τροφίμων (είδη 
παντοπωλείου)>> για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσσηνίας 
για το έτος 2022, προϋπολογισμού 28.528,10 ευρώ (ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΌΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ)   πλέον ΦΠΑ 13%.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

3. Του Ν. 4052/1-03-2012.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 

194 Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

6. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης 

επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

    Γ.Ν    ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 





8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει

Τις Αποφάσεις:

Την υπ’ αριθ. 03/21-01-2022 (θέμα: 22) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας 

με σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

για προμήθεια τροφίμων. 

Τις  υπ’ αριθ.  1747/26.01.2022, 1748/26.01.2022, 1752/26.01.2022 Αποφάσεις  Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΡ3Ο4690ΒΦ-0ΒΤ, 6ΣΦΜ4690ΒΦ-ΩΥ4, Ψ5ΛΦ4690ΒΦ-ΚΤΠ) για τη 

Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας.

ΚΑΛΕΙ
Τους Υποψήφιους προμηθευτές όπως υποβάλουν έγγραφη και ενυπόγραφη προσφορά για το 

σύνολο των ειδών για την <<Προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου)>> .

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 28.528,10 ευρώ € πλέον Φ.Π.Α 13% 

και κριτήριο ανάθεσης είναι α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για τα είδη τροφίμων που δεν εκδίδει μηνιαίο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών το Τμήμα Εμπορίου .

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 13.00 για την 

διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Τμήμα Διατροφής : 27210 

46538

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία δύναται να καταθέσει την προσφορά της ή να την αποστείλει 

ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο ως τις 28/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 





π.μ. στην Γραμματεία του Γ.Ν Καλαμάτας, στο Ισόγειο του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, 

Αντικάλαμος Μεσσηνίας , Τ.Κ 24100

Η προσφορά θα αποσφραγισθεί σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, στις 28/01/2022  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από την Αρμόδια 

Επιτροπή.

Η προσφορά, αν κατατεθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμη και θα 

επιστραφεί χωρίς να αποσφραγιστεί. 
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ .

                                                                   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                           ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Προμήθεια ειδών τροφίμων». Προσφορές 

γίνονται δεκτές για μία ή περισσότερες κατηγορίες τροφίμων με την προϋπόθεση ότι για 
κάθε κατηγορία θα προσφερθούν όλα τα είδη τροφίμων. Αντιπροσφορές δεν γίνονται 

δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται 

αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, το οποίο αποτελεί και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και 

αποδέχεται τους γενικούς όρους, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας  

πρόσκλησης.

ΓΛΩΣΣΑ
Επίσημη γλώσσα της παρούσας διαδικασίας είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία καθώς και κάθε 

έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 

τους τεχνικούς όρους, που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον 

αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική γλώσσα. Ξενόγλωσσα 

δικαιολογητικά, στοιχεία ή έγγραφα θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο που αποστέλλεται με ευθύνη του 

προσφέροντα όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους, στην Γραμματείας του Γενικού 

Νοσοκομείου Καλαμάτας ,  Αντικάλαμος ΤΚ. 24100 έως την 28.01.2022 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10.00π.μ. 
Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση 

και η αξιολόγηση.

Ο φάκελος πρέπει να είναι κλειστός και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση 

του υποψήφιου Αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, e-mail) καθώς επίσης και την 

ένδειξη: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την «Προμήθεια τροφίμων για το Γενικό Νοσοκομείο  Μεσσηνίας».

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία υποψηφίου:

……………………………………





Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου:

………………………………………

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail):

………………………………………..

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου) στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικού φορέα».

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι «δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

ν.4412/2016».

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται 

ότι το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι συναφές με το αντικείμενο 

της πρόκλησης.

3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση σε ισχύ

5. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Β της παρούσης. 

(σύμφωνα με τον Πίνακα)

6. Την οικονομική προσφορά (τιμή ανα είδος)  η οποία υποβάλλεται Βάση των ποσοτήτων 

και του συνολικού πρυπολογισμού σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Β 

Η υποβαλλόμενη προσφορά, ισχύει και δεσμεύει την συμμετέχουσα έως την λήξη της 

σύμβασης, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Η ισχύς 

της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, πριν από τη λήξη της, για επιπλέον διάστημα 120 ημερών κατ’ ανώτατο όριο. 

Περίπτωση προσφοράς που παρουσιάζει επιφύλαξη ή τροποποίηση σε οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας απορρίπτεται. Ειδικά ορίζεται ότι προσφορά που δεν καλύπτει τις υποχρεωτικές 

απαιτήσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη 

και να μην έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον 

υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η δε υπηρεσία που διενεργεί την αξιολόγηση 

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει τυχόν διορθώσεις, να τις μονογράψει 

και να τις σφραγίσει. 





Η συμμετέχουσα εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά της ή μέρος αυτής 

μετά την κατάθεσή της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού, σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Η τιμή προσφοράς θα καθοριστεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.  Προσφορά 

που δεν είναι σύμφωνη με τα παραπάνω απορρίπτεται. 

Η τιμή της προσφοράς, θα εκφράζεται σε (€). Στη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

ΛΌΓΟΙ ΑΠΌΡΡΙΨΗς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της 

προσφοράς, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 Η οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 

υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Η οποία 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 τη συμπλήρωσή της. 

 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή.

 Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αφού τέτοια δεν επιτρέπεται. 

 Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. 

 Υπό αίρεση. 

 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

 Η οποία κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλή του προϋπολογισμού του έργου. Η Υπηρεσία 

δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις τις οποίες υποχρεούται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

παράσχει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων 

στοιχείων και διευκρινίσεων, η υπηρεσία εισηγείται την αποδοχή ή την αιτιολογημένη 

απόρριψη της προσφοράς αυτής.





ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ – ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΌΤΗ
Η προσφορά θα αποσφραγιστεί από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία του προσφέροντος/συμμετέχοντος ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυμεί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης για την <<Προμήθεια τροφίμων για την Γενικό Νοσοκομείο  
Μεσσηνίας >> θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της έως εξάντλησης του ποσού της 

σύμβασης (ανά κατηγορία) .

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στον τόπο και τον χρόνο που θα ορίσει η Ν.Μ 

Μεσσηνίας.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρο 132 του Ν.4412/2016..

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνει με την παράδοση των ειδών και με την εξόφληση του 100% της αξίας του 

τιμολογίου που θα εκδώσει ο ανάδοχος και κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων 

παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και του Ανάδοχου, η 

οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από 

αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στη Καλαμάτα  αρμόδια Δικαστήρια. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών 

Προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

ΖΑΧΑΡΗ σε συσκευασία Κιλού .

Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 63,64 του Κ.Τ.Π. 





και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Ζάχαρη λευκή να είναι καθαρισμένη και κρυσταλλική σακχαρόζη , καλής , γνήσιας και 

εμπορεύσιμης ποιότητας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς τουλάχιστον 99.70 Ζ

β) περιεκτικότητα σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο 0,04% κατά βάρος, κατ’ ανώτατο όριο

γ) απώλειες κατά την ξήρανση 0,10 % κατά βάρος, κατ’ ανώτατο όριο

δ) περιεκτικότητα σε παραμένων διοξείδιο του θείου να µην υπερβαίνει τα 15 mg/kg.

ε) χροιά µη υπερβαίνουσα τους 12 βαθμούς, (προσδιορισμός σύμφωνα µε το άρθρο 6, παρ 1, 

εδάφιο α του Π∆ 513/83).

Σε κάθε συσκευασία του ενός Κιλού , πρέπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στα 

ελληνικά, µε ανεξίτηλο μελάνι ή έκτυπα, Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή 

έδρα του παρασκευαστή. το έτος και ο μήνας παραγωγής. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου 

( π.χ 1Kgr). Πάνω σε κάθε φάκελο των δέκα (10) γραμμαρίων πρέπει να γράφονται στα 

ελληνικά µε ανεξίτηλο 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 

χαρτοκιβώτια των φακέλων και στις δύο μεγαλύτερες κατακόρυφες πλευρές του πρέπει να 

αναγράφονται έκτυπα και ανεξίτηλα στα ελληνικά οι παρακάτω ενδείξεις: Η επωνυμία του 

εργοστασίου. Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης. Η φράση ΄΄Φάκελοι 1.000 των 10 

γραμμαρίων Η ημερομηνία και το έτος παραγωγής (όχι µε κωδικό αλλά µε πραγματικό αριθμό) 

ως επίσης και η ημερομηνία διατηρισημότητας .

 ΡΥΖΙ σε συσκευασία 500 gr Τύπου ΜΠΟΝΕΤ ή ΚΑΡΟΛΙΝΑ

ή ΓΛΑΣΣΕ

Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις

Με τον όρο "ρύζι" εννοούμε το προϊόν που λαµβάνεται από την επεξεργασία των ωρίµων 

καρπών του φυτού "όρυζα" (ΟRYZA SATIVA).





Το ρύζι θα πρέπει να είναι επεξεργασμένο και επιμελημένο στίλβωσης ανάλογα της ποικιλίας 

και του εμπορικού τύπου “Γλασσέ ” και “Καρολίνα”

Το προµηθευόµενο ρύζι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις , και να 

επεξεργάζεται σε βιοµηχανίες που βεβαιώνονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζια δεν θα 

προέρχονται από μεταλλαγµένα φυτά

- Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα.

- Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές 

ουσίες, κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μετά την επεξεργασία, το ρύζι να είναι απαλλαγμένο από 

κάθε υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου.

- Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και

επιμελημένης στίλβωσης, για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εμπορικό τύπο. Γλασσέ γιά 

τις στρογγυλόσπερμες η μικρόκαρπες και καρολίνα για μακρόκαρπες η μεσόκαρπες. 

- Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης 

ποιότητας με ανώτερη, με σκοπό τη διάθεσή της σαν ανώτερη ποιότητα θεωρείται ως νοθεία.

- Το ρύζι δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα 

υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λ.π.

- Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη θεωρείται κάθε 

ξένο σώμα, που περιέχεται στο ρύζι, π.χ. χώμα, χαλίκια, σκόνη, σπόροι, ζιζάνια, θραύσματα 

άχυρων, φλοιοί, κόκκοι τελείως λισβοί ως και κάθε αδρανής ύλη.

- Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% από τα οποία τα 

θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι 3% κατά βάρος.

- Να είναι λευκού χρώματος, φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρινους ή 

κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη_ του 0,5% εκτός του κατεργασμένου 

με υγροθερμική κατεργασία (PARBOILING), το οποίο επιτρέπεται να έχει χρώμα ελαφρά 

υποκίτρινο.

- Να μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις σε ποσοστό ανώτερο του 3% 

.Σαν κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που φέρουν ραβδώσεις ή στίγματα 

ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον το 15% της όλης επιφάνειας του κόκκου.





- Να μην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε

αναλογία ανώτερη του 3%, για τις στρογγυλόσπερμες και του 2% για τις

λοιπές ποικιλίες κατά βάρος.

- Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή 16%. 

Το ρύζι θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία των 500-1000gr (πλην των προβλεπομένων 

ενδείξεων ) πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και η ποιότητα του ρυζιού.

 ΑΛΑΤΙ μαγειρικό συσκευασία 1000gr

Το αλάτι θα πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 38 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις , να είναι µαγειρικό ψιλό, φυσικό, εγχώριο, 

θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL 

τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, πρόσθετες χρωστικές ουσίες να μην εμφανίζει 

οποιαδήποτε οσμή. Οι αλκαλικές γαίες εκπεφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο να μην είναι 

< του 1% η δε υγρασία να μην υπερβαίνει το 1%. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 

πλαστικό σακουλάκι των 500 gr , σε επιτραπέζιο(φιάλη με άνοιγμα) των 400 gr . και σε 

ατομική συσκευασία του 1 gr όπου θα αναφέρονται όλες οι ενδείξεις ( ηµερ/νία συσκευασίας 

και λήξης )

 ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Τα παραδιδόμενα ζυμαρικά θα είναι Α ποιότητας όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο 

άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως , 

παρασκευασμένα μόνο από σιμιγδάλι ,προερχόμενο από σκληρό σιτάρι., πλούσιο σε γλουτένη 

, νερό χωρίς ζύμη , και ξηραινόμενα με ήπια θέρμανση , χωρίς ψήσιμο, σε άριστες υγιεινές 

συνθήκες .

Το σιμιγδάλι παρασκευής των ζυμαρικών πρέπει να πληροί τους αντίστοιχους όρους και 

διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Αρθρο 105 και 108 ) και δεν θα προέρχεται από μειονεκτικές πρώτες ύλες 

, το δε νερό να είναι πόσιμο.





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ -METAΦΟΡΑ 

Τα παραδιδόμενα είδη , θα είναι συσκευασμένα σε πρώτη συσκευασία του ½ – 1 Kgr ,σε φιλμ 

και σε δεύτερη συσκευασία σε χαρτοκιβώτια.

Τα μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να μεταφέρουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες (π.χ. βαρέα 

μέταλλα, μονομερή κτλ) και δεν δύναται να αλλοιώνουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των 

ζυμαρικών και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΚ 89/109 καθώς και τις σχετικές προβλέψεις 

του άρθρου 21 του ΚΤΠ έκδοση 2009.

Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις ( περιγ

ραφή είδους ,ημερομηνία παραγωγής – λήξης κ.λ.π.) η δε σήμανση να

είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναγράφονται:

 Ονομασία (περιγραφή) του προϊόντος.
 Καθαρή ποσότητα.
 Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.
 Χώρα προέλευσης.
 Αριθμός παρτίδας.

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση 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 εμπόριο 
προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 
2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των 
συστατικών των τροφίμων

• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, 
υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Επίσης , δεν θα φέρουν τρίμματα και θα είναι απαλλαγμένα απο έντομα και αρθρόποδα

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ροδάκινο μισό (συμπύρηνο ροδάκινο, Prunus persika) ή μείγμα (κοκτέιλ) 
φρούτων και κομπόστα ροδάκινο (συμπύρηνο ροδάκινο, Prunus persika) μισό, σε ελαφρύ 





σιρόπι.
Τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των κομποστών πρέπει να πληρούν 
όλους τους όρους για τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 
«Διάφορα τρόφιμα φυτικής προέλευσης» του Κ.Τ.Π άρθρα 118,119 122, 133.
Τα φρούτα για την παρασκευή των θα πρέπει να είναι απολύτως υγιή, ώριμα, µε κανονικούς 
μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του 
άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. Να είναι πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι). Να ευρίσκονται στο 
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης. Να είναι απαλλαγμένοι πρακτικώς από χώματα, λάσπη, 
ρύπανση και γενικά από κάθε ξένη ανόργανη ή οργανική ύλη. Γενικά πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας. Να προέρχονται από φρούτα (τα ροδάκινα) που η διάμετρος της ισημερινής 
γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 67 έως 73 mm (τεμάχια ήμισυ ανά συσκευασία 20-24). Τα 
συστατικά να είναι φρούτο, νερό, ζάχαρη, μέσο όξυνσης (ρυθμιστής οξύτητας). Η στερεή φάση 
πρέπει να έχει συνεκτική και τρυφερή υφή, χωρίς ελαττώματα και κηλίδες. Το υγρό 
πληρώσεως να είναι διαυγές και απαλλαγμένο από αιωρούμενες ξένες ύλες.
Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κ.Τ.: Ασκορβικά 
Ε300, Ε301, Ε302, Κιτρικά Ε330, Ε331, Ε332, Ε333, πηκτίνη Ε440 (εκτός από κομπόστες 
μήλου) και χλωριούχο ασβέστιο Ε509.
Τα φρούτα που θα περιέχονται στο μείγμα (κοκτείλ) για την παρασκευή των θα πρέπει να είναι 
απολύτως υγιή, ώριμα, µε κανονικούς μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και 
να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π.. Να είναι πρόσφατης συλλογής 
(φρέσκοι). Η σύνθεση να περιέχει πέντε τουλάχιστον φρούτα κατά προτίμηση ροδάκινο, ανανά, 
μήλο, κεράσι, σταφύλι.Επιτρεπόμενα όρια διαλυτών στερεών brix 14% έως 16%
Κομπόστα ροδάκινο με μειωμένες 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 διατηρισημότητας να αναγράφεται στη συσκευασία και όχι στην επικολλημένη 
ετικέτα. Οι προσφερόμενες συσκευασίες να είναι των τριών (3) και του ενός (1) Kgr μικτού 
βάρους, καθαρού βάρους των 2,600 και 0,820 περίπου Kgr αντίστοιχα και το οποίον θα 
αναγράφεται μαζί με το στραγγισμένο 1,500 gr και 470 gr περίπου.

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητής
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Γ.Ν. Μεσσηνίας




	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADA: AΔA: ΨΦΙΔ4690ΒΦ-Ρ2Ξ
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Καλαμάτα, 26/01/2022
Αρ. Πρωτ.: 1828
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-01-26T12:00:46+0000
	Not specified




