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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πόλη

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

24100

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR255

Τηλέφωνο

27213 63128-130

Φαξ

27210 46129

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@nosokomeiokalamatas.gr

Αρμόδιοι για πληροφορίες

ΜΑΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.nosokomeiokalamatas.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο, αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα αρχή και ανήκει στο Δημόσιο
Τομέα.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.nosokomeiokalamatas.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου
Μεσσηνίας.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας
ανάγκης......[συμπληρώνεται στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4412/2016] Στην
παρούσα διακήρυξη δεν γίνεται χρήση του προαναφερόμενου άρθρου.

Σελίδα 4

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

20PROC007210116 2020-08-24

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γενικού
Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1511 και 1899
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020-2021 του Φορέα.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου …………………… Στην παρούσα διακήρυξη δεν γίνεται χρήση.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου ……………………)[κατά περίπτωση] Στην παρούσα διακήρυξη δεν γίνεται χρήση.
[Αν η σύμβαση είναι συγχρηματοδοτούμενη, αναφέρονται επιπλέον & τα ακόλουθα :]
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο ….. της Πράξης : «………………….» η οποία έχει ενταχθεί
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «…………………………» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ………
……………………… και έχει λάβει κωδικό MIS ………….... Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο .....) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Στην παρούσα διακήρυξη
γίνεται χρήση της προαναφερόμενης παραγράφου.

στο
του
την
δεν

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 15119000-5, 15411110-6, 15229000-9, 15612500-6, 15511400-7, 15551300-8, 03221200-8,
15894000-1.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες:
Α/Α

1
2
3
4
5α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CPV

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ
Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ν. Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ν. Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

15119000-5

79.983,30

90.381,13

7.882,98

8.907,77

15119000-5
15411110-6

60.730,20
11.418,84

68.625,13
12.903,29

12.960,00
1.569,60

14.644,80
1.773,65

15229000-9

13.807,41

15.602,37

1.786,52

2.018,77

03221200-8

69.811,95

78.887,50

4.688,46

5.297,96

11.440,30

12.927,54

162

183,06

59.213,91

66.953,43

6.360,74

7.187,64

38.340,00

43.324,20

8.093,00

9.145,09

7.040,45
12.491,20
13.775,00
27.107,80
3.360,00

7.955,71
14.115,06
15.565,75
30.631,81
3.796,80

76,85

86,8405

547,2
1.295,70
168

618,336
1.464,14
189,84

408.520,36 €

461.669,72 €

45.591,05 €

51.517,89 €

ΟΜΑΔΕΣ
ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ &
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
ΝΩΠΑ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
15894000-1
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
6
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
15894000-1
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
7
15612500-6
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
8
ΓΛΥΚΑ
15894000-1
9Α
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ
15511400-7
9Β
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
15551300-8
10
ΤΥΡΙΑ
15894000-1
11
ΑΥΓΑ
15894000-1
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
5β

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

454.111,41 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

513.187,61 €
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Κριτήριο αξιολόγησης:

Για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5α & 5β: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο
στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής
του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες
Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Για τις ομάδες 6,7,8,9,10 και 11: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά η οποία
προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
(τα είδη αναλύονται στον πίνακα ειδών)
Αναλυτικά (στον πίνακα των ειδών για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5α & 5β) έχουν παρατεθεί οι τιμές αναφοράς
για σύγκριση των προσφορών.
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωση 12% επί της τιμής, για κάποιο
είδος/ομάδα (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη), στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς 1,329 - (1,329 x 0,12) = 1,169
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί
έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης. Η τιμή που θα
συμπληρωθεί στο σύστημα θα πρέπει να έχει τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί ΕΜΜΕΣΑ
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το αναγραφόμενο
ποσοστό έκπτωσης , σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf. ΘΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ που θα
υπολογίζεται κάθε φορά στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό
γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στις τιμές του
Τμήματος Εμπορίου συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται στις τιμές του Τμήματος Εμπορίου μετά την
αποφορολόγησή τους.
Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή και περισσότερες ομάδες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες ή
για κάθε Νοσηλευτική Μονάδα ξεχωριστά (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας-Νοσηλευτική Μονάδα
Κυπαρισσίας).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 513.187,61 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
και 24% .
Αναλυτικά 408.520,36 € πλέον ΦΠΑ (13% και 24%) 53.149,36 € ήτοι το σύνολο 461.669,72 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και 45.591,05€ πλέον ΦΠΑ
(13% και 24%) 5.926,84 € ήτοι το σύνολο 51.517,89 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη
Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I της παρούσας διακήρυξης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
-

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
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(L335)» (με την επιφύλαξη των παρ. 7,8 και 11 του άρθρου 379 με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου
της παρ. 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016).

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:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

Του Ν. 4497/2017 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 171/Α/2017), άρθρο 107 («Τροποποιήσεις του
ν. 4412/2016 (Α’ 147)»)

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

-

του ν. 4497/2017 (Α' 171) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων , εκσυγχρονισμός της
επιμηλητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

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,

-

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»,

-

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L335)» (με την επιφύλαξη των παρ. 7,8 και 11 του άρθρου 379 με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου
της παρ. 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016).
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

-

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

-

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

-

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”,

-

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

-

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

-

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

-

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

1

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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-

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

-

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

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

-

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»

-

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

-

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.

-

Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01-04-2019) περί Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις (Φ.Ε.Κ. Α’ 52-01.04.2019), άρθρο 43 («Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»

-

Της με αριθ. 20/20-08-2020 (Θ: 25) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την
έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών»

-

Του με αριθμ. πρωτ. 853/27.03.2018 εγγράφου της ΕΚΑΠΥ αναφορικά με «Διευκρινιστικές οδηγίες για
τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας»

-

Της υπ’ αριθμ. 11/19.05.2020 (Θ:43) Απόφασης Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με θέμα:
«Έγκριση πινάκων προγραμματισμού Υπηρεσιών-Προμηθειών Διαχειριστικού Έτους 2020-2021 του
Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα
Κυπαρισσίας)»

-

Της με αριθ. 16/15-07-2020 (Θ:60β) απόφαση του Δ.Σ. Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με θέμα :
«Έγκριση της συγκρότησης διαφόρων επιτροπών σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011 αρ. 26»

-

Της υπ’ αριθ. 15702/20-08-2020 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ: Ψ2794690ΒΦ-ΖΦΥ) για τη
Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 680/20-08-2020 Απόφασης Δέσμευσης
Πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΘ5Κ46904Υ-ΧΧΞ) για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25/09/2020 και ώρα 15:00
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 του ως άνω συστήματος,
στις 01/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/08/2020
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προκαταρκτική Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην παρούσα διακήρυξη δεν
απαιτείται.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 96228
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις κάτωθι εφημερίδες: στις τοπικές εφημερίδες Ελευθερία και Θάρρος και
εβδομαδιαία εφημερίδα Ελευθερία της Δευτέρας.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.nosokomeiokalamatas.gr
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον ανάδοχο, σύμφωνα με το αρθρ. 77, παρ. 5
του Ν. 4270/2014.

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 (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).
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.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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


η με αρ. ………. Προκαταρκτική Προκήρυξη, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί είτε από την Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από την αναθέτουσα αρχή στο «προφίλ αγοραστή» της.
Στην παρούσα διακήρυξη δεν ισχύει.

η με αρ. ………………….. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. αναφοράς: 20-407990-001.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της
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.
Η υπ΄αριθμ. ΔΗΜ. 18/2020 διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα, είναι προσβάσιμα και μέσω της
ιστοσελίδας της υπηρεσίας www.nosokomeiokalamatas.gr
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 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 κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο2. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων:]
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 ή των αλλαγών.

2

Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις κάτω των ορίων, ] Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται
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 τέσσερις (4) 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. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.
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. (Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016)
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 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να 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.3

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 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 υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
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 Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
3

Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών4, 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. (Παράρτημα V)
Η αναθέτουσα αρχή 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 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
δ) σε 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 (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 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 (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016).
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερόμενου/νων τμήματος/τμημάτων της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).
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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 01/08/2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 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 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, και
4

Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο Στην παρούσα διακήρυξη δεν
απαιτείται
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 που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8 , 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 (διαγωνισμό) 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 (άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016):
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους (παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016):
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 το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
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 το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
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 το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 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.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (περ.7, άρθρου 107 ν. 4497/2017).
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. (περ.9, άρθρου 107 ν. 4497/2017)
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.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
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 υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016).
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή 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: 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. (άρθρο 39, ν. 4488/2017).
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς (αρθ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν 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 εάν 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
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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) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία 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, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν 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 2.2.9.2 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. ( άρθ. 107 περ.
9 του ν. 4497/2017).
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.5 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
5

Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016).
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. 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 (άρθρο 75 παρ. 2 ν.
4412/2016)
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 (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 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. [ισχύει κατά περίπτωση για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα
τρία τελευταία έτη ίσο με την εκτιμώμενη αξία των ειδών (ομάδων) που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
με Φ.Π.Α.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται:
α) να δηλώνουν τις κυριότερες παραδόσεις που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.
β) να παράσχουν τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσουν, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται.
γ) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας προσκομίζονται
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού, εφόσον απαιτούνται.
Γίνονται δεκτά όχι μόνο τα αναφερόμενα στην διακήρυξη, αλλά και άλλα πιστοποιητικά ισοδύναμα ή
νεότερης έκδοσης αυτών.
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Στην παρούσα διακήρυξη δεν ισχύει
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, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
[Μόνο για μεικτές συμβάσεις που έχουν τμήμα παροχής υπηρεσιών] Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια
επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων .............................................. [περιγράφονται αναλυτικά οι
εργασίες/ καθήκοντα] γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από
ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή [Η παράγραφος αυτή
τίθεται κατά την κρίση της Α.Α. και με βάση το αντικείμενο της σύμβασης, άλλως διαγράφεται].
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
[Για συμβάσεις άνω των ορίων]
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα (Οδηγίες στο
Παράρτημα ΙΙΙ) το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το
ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος 1
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
(άρθ.107 παρ. 13, ν. 4497/2017) 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.
(άρθ.107 παρ. 7, ν. 4497/2017).
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 (άρθ.107 παρ.13, ν. 4497/2017).
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
[Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων
με τα ίδια κριτήρια επιλογής).

[Για συμβάσεις κάτω των ορίων] Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙΙ, 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.
[Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων
με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η A.A. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση]. Στην παρούσα διακήρυξη δεν
απαιτείται
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (3.2) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΤΟ.
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
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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
[για τις συμβάσεις άνω των ορίων] στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
[για τις συμβάσεις κάτω των ορίων] στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016
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
(άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016).
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά6:
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, 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 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
6

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων7.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 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 μπορεί
να 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 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 της παρούσας παραγράφου 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 παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται
δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών8, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη
εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της
χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
7
8

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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 μπορεί να 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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
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 προσκομίζουν:
α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης
επαγγελματικών κινδύνων.
β) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας".
γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές
χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία τελευταία
έτη ίσο με την εκτιμώμενη αξία των ειδών (ομάδων) που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό (ο ελάχιστος
γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τους ακόλουθους κατάλογους:
α) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την
τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Όπου κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου
ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών
αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία
Σελίδα 21

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

20PROC007210116 2020-08-24

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεση του ο εργολήπτης για την
εκτέλεση του έργου" για την εκτέλεση του έργου
γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την
εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησης του
δ) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας,
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόμενη με
παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα απαιτούμενα
από τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83 ν. 4412/2016)
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 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.
Β.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. Στην παρούσα
διακήρυξη δεν ισχύει.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι :
Για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5α & 5β: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο
στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής
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του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες
Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Για τις ομάδες 6,7,8,9,10 και 11: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά η οποία
προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών (Στην παρούσα διακήρυξη δεν ισχύει)
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
[Στην περίπτωση πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής] Πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός),
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

=

Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

[Στην περίπτωση πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής στην οποία
η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να αξιολογήσει στοιχεία κόστους]
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της συγκριτικής τιμής (στην οποία συμπεριλαμβάνεται τιμή και στοιχεία κόστους) προς την βαθμολογία
της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
......
.............................................

[Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει με σαφήνεια στη διακήρυξη τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της
συγκριτικής τιμής προσφοράς (π.χ. με μαθηματικό τύπο)]

Λ

=

Συγκριτική τιμή προσφοράς (με βάση τον ορισθέντα μαθηματικό τύπο)
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

[Στην περίπτωση πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική
όσο και για την οικονομική προσφορά:]
πχ ΤΒΑ=100*[(ΣΤΠ*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)] όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία
της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς
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2.3.3

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί Στην παρούσα διακήρυξη δεν ισχύει

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα/τμήμα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά συνολικά και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες ή για κάθε Νοσηλευτική Μονάδα ξεχωριστά
(Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας-Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 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 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
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 ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της (άρθρο 37 παρ. 4 του ν.
4412/2016).
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.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα9, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
9

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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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 σχετικά 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. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά 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 οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους
οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως
τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν
υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 10]
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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, 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 προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 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 τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 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 να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 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»
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις άνω των ορίων]
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν (άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016):
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

10
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι οφείλουν να το υποβάλουν με
την προσφορά τους συμπληρωμένο σε μορφή PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
[Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου βρίσκονται αναρτημένες στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο οδηγίεςανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
Σύμβασης
(ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
β) 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 ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις κάτω των ορίων :] Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν (άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/201611, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 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),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα (Άρθρο 94, παρ.4 του ν. 4412/16).
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται κατωτέρω:
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

11

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
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Λόγω του ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης:
Για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5α & 5β: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο
στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής
του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες
Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Για τις ομάδες 6,7,8,9,10 και 11: Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά η οποία
προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
(τα είδη αναλύονται στον πίνακα ειδών)
Αναλυτικά (στον πίνακα των ειδών για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5α & 5β) έχουν παρατεθεί οι τιμές αναφοράς
για σύγκριση των προσφορών.
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωση 12% επί της τιμής, για κάποιο
είδος/ομάδα (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη), στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς 1,329 - (1,329 x 0,12) = 1,169
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς (για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5α & 5β) σύμφωνα με το
παράδειγμα, γίνεται για να αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι
η τελική τιμή πώλησης. Η τιμή που θα συμπληρωθεί στο σύστημα θα πρέπει να έχει τρία (3) δεκαδικά
ψηφία.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί ΕΜΜΕΣΑ
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το αναγραφόμενο
ποσοστό έκπτωσης , σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf. ΘΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ που θα
υπολογίζεται κάθε φορά στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό
γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στις τιμές του
Τμήματος Εμπορίου συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται στις τιμές του Τμήματος Εμπορίου μετά την
αποφορολόγησή τους.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι κρατήσεις που βαρύνουν τις υπηρεσίες αυτές είναι:
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 (αρ. 347 Ν. 4412/16 και τροποποίηση αυτού), η οποία υπόκειται και σε τέλος χαρτοσήμου
3% (πλέον 20% εισφοράς υπερ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013.
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
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). Η κράτηση αυτή υπόκειται και σε τέλος χαρτοσήμου
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3% (πλέον 20% εισφοράς υπερ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) βάσει του υπ΄αρ. Δ ΤΕΦ Α΄1087988/ΕΞ 2013/30-5-2013
εγγράφου της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών.
δ) 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) για υπηρεσίες.
4%
παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) για λοιπά αγαθά.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200
του Ν.4412/2016
Το σύνολο της πληρωμής του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί την προϋπολογισθείσα δαπάνη,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και την οικονομική προσφορά του που θα υποβληθεί στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
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 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παραρτήμα Ι της παρούσας
διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 9 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 την παράγραφο 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, 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 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
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία 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 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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, (άρθρα 92 έως 97, το
άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16).
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β) 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 την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) 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 σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, (δεν επιτρέπεται)
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς]. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία 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.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

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:
1.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 01/10/2020 και ώρα 10:00 πμ ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
προσφορών και ώρα 10:00.
2. 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων 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
αξιολόγηση αυτών 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 (άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 ).
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, 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 από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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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.
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 (άρθρο 90
παρ. 1 του ν. 4412/2016).
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων12 («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.
[Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής:] Στην παρούσα διακήρυξη δεν ισχύει.
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 (παρ. 5, αρθρ.72 του ν. 4412/2016).
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση 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 και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
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», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες (άρθρ.107 παρ. 18 του ν. 4497/2017). Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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.

12

ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ.
εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται (άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016) :
............[η Α.Α. επιλέγει η ανάθεση να γίνει είτε στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς είτε στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου,
όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους].
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή [ή την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,
συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. [Επισημαίνεται ότι τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση]
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες (άρθρο 107 παρ. 18
του ν. 4497/2017). Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών (παραγρ. 12, του άρθρου 43
του ν. 4605/2019) 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 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 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 ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 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
[Α]i Για συμβάσεις άνω των ορίων ] το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ή [Β] Για συμβάσεις κάτω των
ορίων] το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
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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
[Α] Για συμβάσεις άνω των ορίων ] το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
[Β] Για συμβάσεις κάτω των ορίων ] το Τ.Ε.Υ.Δ.,
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 προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ. 2
και 3).
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 τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 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 ως εξής :
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το
15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν.
4412/2016). Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013, και το κεφ. 53, αρ.324 παρ. 2 του ν. 4700/2020,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση του (άρθρο 107, περ. 26 , Ν.4497/2017).
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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.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 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 (άρθρο 360,
Ν.4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (άρθρο 360, Ν.4412/2016) 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 Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών13
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 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
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.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

13

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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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 (άρθρο 367, Ν.4412/2016) .
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ14.
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 των αναθετουσών αρχών.
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 διαφορετικά15.

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.

14

15

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 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
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V 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,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης 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.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, [συμπληρώνεται εφόσον
υπάρχει σχετικό υπόδειγμα άλλως γίνεται παραπομπή στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και
2.1.5. της παρούσας :] σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Διακήρυξης,
που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται
τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). Στην παρούσα διακήρυξη
δεν απαιτείται
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους [ή στην
περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που
παραλήφθηκε οριστικά] 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
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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.
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4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .

1.4 Υπεργολαβία (Στην παρούσα διακήρυξη δεν ισχύει)
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 των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο
κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων ......[ το εδάφιο β΄ συμπληρώνεται μόνον στη περίπτωση συμβάσεων
προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων και για τις οποίες υπάρχει επιφύλαξη, σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις της
διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται
στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή,
κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016]
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, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
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.16. 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. [σε περίπτωση που ο
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης,
προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής
του]
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(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 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 απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.4.4. [Στο σημείο αυτό αναφέρεται η τυχόν δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου με
παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο πληρωμής στο οποίο θα πρέπει να καθορίζονται τα ειδικότερα
16

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο
πληρωμής]............................................................. 17

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 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/18

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 )
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 παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το 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, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

17

18

Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση
της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση
προμήθειας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή
του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 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.
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων] Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού.... % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με
την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής
κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό
ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων] Στην παρούσα διακήρυξη δεν ισχύει
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες19 το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής20.
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.
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 (αρ. 347 Ν. 4412/16 και τροποποίηση αυτού), η οποία υπόκειται και σε τέλος χαρτοσήμου
3% (πλέον 20% εισφοράς υπερ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013.
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
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). Η κράτηση αυτή υπόκειται και σε τέλος χαρτοσήμου
3% (πλέον 20% εισφοράς υπερ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) βάσει του υπ΄αρ. Δ ΤΕΦ Α΄1087988/ΕΞ 2013/30-5-2013
εγγράφου της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών.
δ) 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07.
19

20

Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο
εφαρμογής της
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) για υπηρεσίες.
4%
παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) για λοιπά αγαθά.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 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
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή 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, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - 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 (Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 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 φόρτωση- 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 και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
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εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, 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 (Άρθρο
205 του ν. 4412/2016)
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), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201621 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

21

Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή 48
ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα
ορίζεται κάθε φορά από το Νοσοκομείο
Η παραλαβή θα γίνεται με σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται
αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου είδους και θα
υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση άρνησης θα γίνεται σχετική παρατήρηση στο
πρωτόκολλο.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα, σύμφωνα με
την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε
πληροφορία και στοιχείο που θα του ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός τριών (3) ημερών.
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.22

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
[Συμπληρώνονται από την Α.Α. με βάση το αντικείμενο της προμήθειας και τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος της παρούσας σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016] Στην παρούσα
διακήρυξη δεν απαιτείται

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε

22

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, μετά την παρέλευση της οποίας, η Υπηρεσία

δύναται να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο εμπόριο εις βάρος του προμηθευτή.
6.4.2. 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.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
6.5.1. Η δειγματοληψία διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά την ώρα της εκφόρτωσης
όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα. Ο έλεγχος είναι
ποσοτικός και ποιοτικός και περιλαμβάνει μακροσκοπικό έλεγχο, ποσοτικό έλεγχο, πρακτική δοκιμασία
και ανά τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες για εργαστηριακές εξετάσεις τροφίμων, οι ποσότητες
των οποίων επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
6.5.2 Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου είδους για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο ο προμηθευτής οφείλει
να το αντικαταστήσει σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την επιτροπή παραλαβής, μετά την
παρέλευση του οποίου το Νοσοκομείο δύναται να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο εμπόριο εις
βάρος του προμηθευτή
6.5.3. Σε περίπτωση αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει το είδος που απορρίφθηκε
παρέχεται η δυνατότητα εκπτώσεως της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δημοσίου και
κηρύξεως του προμηθευτή έκπτωτου
6.5.4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αποστολής εξειδικευμένων υπαλλήλων του, στα
καταστήματα των προμηθευτών για υγειονομικό έλεγχο.
6.5.5. Τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων τα ποία έρχονται σε άμεση επαφή με το περιεχόμενό τους
θα είναι από υγειονομικώς αποδεκτή ύλη και άμεμπτης καθαριότητας, ώστε τα τρόφιμα να μην
προσβάλλονται από το μέσο συσκευασίας τους, ούτε τούτο να προσβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο από
το περιεχόμενό του ή να μεταφέρει επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου ουσία.

.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (Άρθρο 215 του ν. 4412/2016)
Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται
O ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του έργου, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής λειτουργίας σε ποσοστό ……… επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ και μεγαλύτερη από το
συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά ένα μήνα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
του Παραρτήματος ……..
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
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μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής (Άρθρο 53, παρ.9 του ν.4412/2016)
[Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης
προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να
περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους
του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής] Στην παρούσα
διακήρυξη δεν ισχύει
Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής [για τον καθορισμό της ανωτέρω μεθοδολογίας] είναι η
ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται
μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών. Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή
αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να
παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με
υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή.
Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής
(τo μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή )

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών
04/09/2020 και ώρα 9:00 π.μ
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών
25/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών
01/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

15119000-5, 15411110-6, 15229000-9, 15612500-6, 15511400-7,
15551300-8, 03221200-8, 15894000-1

ΚΑΕ

1511 & 1899
513.187,61 € (συμπ/νου του ΦΠΑ 13% και 24%)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ν.Μ. Καλαμάτας: 461.669,72€ (συμπ/νου του ΦΠΑ 13% και 24%)
Ν.Μ. Κυπαρισσίας: 51.517,89€ (συμπ/νου του ΦΠΑ 13% και 24%)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΙΛΑ, ΛΙΤΡΑ, ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ένα (1) έτος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

22/08/2020 και 24/08/2020

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 64 του Ν. 4172/2013)

19/08/2020

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες
κρατήσεις
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα
με το το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 .
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

A/A

1

ΟΜΑΔΑ

ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ

CPV

15119000
-5

ΟΜΑΔΑ

CPV

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΕ

ΜΟΣΧΑΡΙ
ΨΑΧΝΟ
(ΚΙΛΟΤΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛ
Ο, ΤΡΑΝΣ,
ΠΟΝΤΙΚΙ

1511

6500

260

430

7.190

KG

9,260

66.579,40

8.655,32

75.234,72

ΑΡΝΙ ΚΑΤΣΙΚΙ

1511

30

12

13

55

KG

7,770

427,35

55,56

482,91

1511

2000

90

105

2.195

KG

5,890

12.928,55

1.680,71

14.609,26

1511

9

0

7

16

ΤΕΜ

3,000

48,00

6,24

54,24

79.983,30

10.397,83

90.381,13

2
ΝΩΠΑ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

15119000
-5

ΕΙΔΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥ
ΛΟ ΝΩΠΟ
(ΜΠΟΥΤΙ)
ΓΑΛΟΠΟΥ
ΛΑ

ΣΥΝΟΛIKEΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΚΑΛΑ
ΜΑΤΑ

ΧΟΙΡΙΝΟ
ΕΝΤΟΣΘΙΑ
(ΠΑΤΣΕΣΑΝΤΕΡΙΕΣ
ΠΟΔΑΡΑΚΙ
Α)

A/A

ΨΥΧΑΡ
ΓΩΣ

ΚΕΦΙ
ΑΠ
ΦΙΛΙΑ
ΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΚΑΕ

ΚΑΛΑ
ΜΑΤΑ

ΨΥΧΑΡ
ΓΩΣ

ΚΕΦΙ
ΑΠ
ΦΙΛΙΑ
ΤΡΩΝ

1511

16000

400

390

16.790

KG

3,600

60.444,00

7.857,72

68.301,72

1511

20

8

8

36

KG

7,950

286,20

37,21

323,41

ΣΥΝΟΛIKEΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
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60.730,20

A/A

3

A/A

4

A/A

ΟΜΑΔΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΑΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ

CPV

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΕ

ΚΑΛΑ
ΜΑΤΑ

15411110
-6

EXTRA
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔ
Ο 5LT

1511

490

CPV

15229000
-9

CPV

ΨΥΧΑΡ
ΓΩΣ

ΚΕΦΙ
ΑΠ
ΦΙΛΙΑ
ΤΡΩΝ

52

40

582

ΨΥΧΑΡ
ΓΩΣ

ΚΕΦΙ
ΑΠ
ΦΙΛΙΑ
ΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΛIKEΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛIKEΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

5LT

19,620

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

11.418,84

7.894,93

68.625,13

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

1.484,45

12.903,29

ΕΙΔΟΣ
ΒΑΚΑΛΑΟ
Σ

ΚΑΕ

ΚΑΛΑ
ΜΑΤΑ

1511

582

0

0

582

KG

4,690

2.729,58

354,85

3.084,43

ΠΕΡΚΑ

1511

890

260

0

1.150

KG

7,230

8.314,50

1.080,89

9.395,39

ΧΤΑΠΟΔΙ
ΠΑΓΚΑΣΙΟ
ΥΣ
ΦΙΛΕΤΟ

1511

60

0

0

60

KG

12,830

769,80

100,07

869,87

1511

0

0

200

200

KG

4,100

820,00

106,60

926,60

ΣΟΥΠΙΕΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Α

1511

60

2

0

62

KG

11,500

713,00

92,69

805,69

1511

60

3

0

63

KG

7,310

460,53

59,87

520,40

13.807,41

1.794,96

15.602,37

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΕ

ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ

ΨΥΧΑΡ
ΓΩΣ

ΚΕΦΙΑΠ
ΦΙΛΙΑΤΡ
ΩΝ
Σελίδα 47

ΣΥΝΟΛIK
EΣ
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
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ΝΩΠΑ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

032212
00-8
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ΦΡΟΥΤΑ
(μήλα,
πορτοκάλια
, ροδάκινα,
αχλάδια)
κ.α. εποχής

1511

15500

900

1350

17.750

KG

1,800

31950

4.153,50

36.103,50

ΜΑΡΟΥΛΙ

1511

1500

15

160

1.675

ΤΕΜ

0,540

904,5

117,59

1.022,09

ΑΓΓΟΥΡΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΕ
Σ

1511

5000

5

80

5.085

ΤΕΜ

0,380

1932,3

251,20

2.183,50

1511

3000

650

150

3.800

KG

1,510

5738

745,94

6.483,94

ΚΑΡΟΤΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΙ
Α

1511

1100

140

131

1.371

KG

0,820

1124,22

146,15

1.270,37

1511

3700

170

315

4.185

KG

1,350

5649,75

734,47

6.384,22

ΛΑΧΑΝΟ

1511

2100

130

105

2.335

KG

0,420

980,7

127,49

1.108,19

ΧΟΡΤΑ

1511

100

100

100

300

KG

1,200

360

46,80

406,80

ΣΠΑΝΑΚΙ

1511

360

52

92

504

KG

1,190

599,76

77,97

677,73

ΣΕΛΙΝΟ

1511

200

53

34

287

KG

1,150

330,05

42,91

372,96

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

1511

100

5

0

105

KG

1,910

200,55

26,07

226,62

ΠΑΤΑΤΕΣ
ΚΡΕΜΜΥΔΙ
Α
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΥΡΩΔΙΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΚΟΡΔΑ
ΤΕΜ
ΚΟΥΝΟΥΠΙ
ΔΙ
ΜΑΪΝΤΑΝΟ
Σ

1511

17500

730

2335

20.565

KG

0,610

12544,65

1.630,80

14.175,45

1511
1511

1350
3700

126
55

570
570

2.046
4.325

KG
KG

0,540
0,960

1104,84
4152

143,63
539,76

1.248,47
4.691,76

1511

1500

93

217

1.810

ΤΕΜ

0,410

742,1

96,47

838,57

1511

416

38

50

504

ΤΕΜ

0,400

201,6

26,21

227,81

1511

0

52

0

52

KG

1,620

84,24

10,95

95,19

1511

0

24

112

136

ΤΕΜ

0,350

47,6

6,19

53,79

1511

8

0

6

14

ΤΕΜ

0,520

7,28

0,95

8,23

1511

100

0

0

100

KG

1,290

129

16,77

145,77

ΚΡΕΜΜΥΔΙ
Α ΦΡΕΣΚΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝ
ΕΣ
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A/A
5β

ΟΜΑΔΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΒΛΗΤΑ

1511

100

16

0

116

KG

1,710

198,36

25,79

224,15

ΔΥΟΣΜΟΣ

1511

450

0

4

454

ΤΕΜ

1,060

481,24

62,56

543,80

ΑΝΙΘΟΣ
ΜΠΡΟΚΟΛ
Ο
ΠΑΝΤΖΑΡΙ
Α

1511

450

8

0

458

ΤΕΜ

0,630

288,54

37,51

326,05

1511

0

19

0

19

KG

1,930

36,67

4,77

41,44

1511

0

24

0

24

KG

1,000

24

3,12

27,12

69.811,95

9.075,55

78.887,50

630

2.330

ΚΑΕ

ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ

ΨΥΧΑΡ
ΓΩΣ

ΚΕΦΙΑΠ
ΦΙΛΙΑΤΡ
ΩΝ

ΣΥΝΟΛIK
EΣ
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

ΠΡΟΫΠ
ΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ

1511

11400

627

900

12.927

ΤΕΜ

0,570

7.368,39

957,89

8.326,28

1511

9150

54

100

9.304

ΤΕΜ

0,920

8.559,68

1.112,76

9.672,44

ΚΑΕ

158940
00-1

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΨΥΓ
ΜΕΝΑ

1511

1500

6

ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(15894000-1)

1

2

ΕΙΔΟΣ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
-ΡΥΖΙ
(ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ 500
ΓΡ)
ΚΟΜΠΟΣΤ
Α
ΡΟΔΑΚΙΝΟ
820 ΓΡ

KG

200

ΕΙΔΟΣ

CPV

Μ.Μ.

ΨΥΧΑΡ
ΓΩΣ

CPV

ΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛIK
EΣ
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

ΚΕΦΙΑΠ
ΦΙΛΙΑΤΡ
ΩΝ

ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ

A/A

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7
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ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

4,910

ΣΥΝΟΛΟ

11.440,30

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

1.487,24

ΦΠΑ
13% &
24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

12.927,54

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
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3

4

5
6

7
8
9

10

11

12

13

14

ΧΥΜΟΙ
ΦΡΟΥΤΩΝ
250 ML
ΧΥΜΟΙ
ΦΡΟΥΤΩΝ
ΑΝΑΜΙΚΤΟ
Σ 1LT
ΧΥΜΟΙ
ΣΥΜΠΚΝ.
1 LT

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

1511

8000

0

0

8.000

TEM

0,320

2.560,00

332,80

2.892,80

1511

300

0

0

300

TEM

0,920

276,00

35,88

311,88

1511

105

0

0

105

TEM

1,700

178,50

23,21

201,71

ΖΑΧΑΡΗ
ΑΛΜΥΡΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΚΙΑ σε
ατομική
συσκευασία
, βάρους 50
gr περίπου

1511

1800

350

40

2.190

KG

0,500

1.095,00

142,35

1.237,35

1511

7275

0

0

7.275

TEM

0,340

2.473,50

321,56

2.795,06

ΤΑΡΑΜΑΣ
ΤΟΜΑΤΟΠ
ΟΛΤΟΣ

1511

10

5

0

15

KG

2,660

39,90

5,19

45,09

1511

300

77,0

238,0

615

KG

1,197

736,16

95,70

831,86

1511

1680

0

6

1.686

KG

0,860

1.449,96

188,49

1.638,45

1511

160

0

0

160

KG

1,440

230,40

29,95

260,35

1511

52000

0

0

52.000

TEM

0,120

6.240,00

811,20

7.051,20

1511

56000

0

0

56.000

TEM

0,050

2.800,00

364,00

3.164,00

1511

4500

0

0

4.500

TEM

0,980

4.410,00

573,30

4.983,30

TOMATA
ΑΠΟΦΛΟΙ
ΩΜΕΝΗ
ΜΑΝΙΤΑΡΙ
Α
ΚΟΝΣΕΡΒ
Α
ΒΟΥΤΥΡΟ
ΑΤΟΜ. 10
ΓΡ
ΜΑΡΜΕΛΑ
ΔΑ ΑΤΟΜ
20 ΓΡ
ΚΑΦΕΣ
ΕΛΛΗΝ
100 ΓΡ
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17

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ
Σ ΚΑΦΕΣ
50 ΓΡ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ
Σ ΚΑΦΕΣ
50 ΓΡ
ΧΩΡΙΣ
ΚΑΦΕΪΝΗ
ΟΣΠΡΙΑ
(500ΓΡ)

18

ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
410 ΓΡ

15

16

21

ΓΑΛΑ
ΖΑΧΑΡΟΥ
ΧΟ 410 ΓΡ
ΚΟΡΝ
ΦΛΑΟΥΡ
200 ΓΡ
ΦΥΤΙΝΗ
800 ΓΡ

22

ΜΑΡΜΕΛΑ
ΔΑ 500 ΓΡ

19

20

23

24
25

26
27

ΦΡΥΓΑΝΙΑ
ΤΡΙΜΜΕΝ
Η 180 ΓΡ
ΦΡΥΓΑΝΙΕ
Σ
ΣΥΣΚΕΥΑΣ
ΜΕΝΕΣ(20
Χ4πακ)
ΑΛΕΥΡΙ 1
KG
ΚΡΕΜΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
LT
ΡΙΓΑΝΗ
(500γρ)

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

1511

150

0

0

150

TEM

1,720

258,00

33,54

291,54

1511

150

0

0

150

TEM

1,880

282,00

36,66

318,66

1511

370

250

370

990

ΤΕΜ

0,960

950,40

123,55

1.073,95

1511

500

69

3500

4.069

TEM

0,620

2.522,78

327,96

2.850,74

1511

0

16

0

16

TEM

0,820

13,12

1,71

14,83

1511

2910

2

300

3.212

TEM

0,610

1.959,32

254,71

2.214,03

1511

45

0

0

45

TEM

3,960

178,20

23,17

201,37

1511

0

16

74

90

TEM

1,140

102,60

13,34

115,94

1511

710

9

15

734

TEM

0,430

315,62

41,03

356,65

1511

5265

40

0

5.305

TEM

1,240

6.578,20

855,17

7.433,37

1511

300

30

30

360

TEM

0,490

176,40

22,93

199,33

1511

87

0

0

87

LT

3,620

314,94

40,94

355,88

1511

16

1

2

19

ΤΕΜ

3,520

66,88

8,69

75,57
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28

29

30
31

32

33

34

35
36

37
38
39

40

ΠΙΠΕΡΙ
(500γρ)
KANEΛΛΑ
ΤΡΙΜ.(500γ
ρ)
KANEΛΛΑ
ΞΥΛΟ
(500γρ)
ΓΑΡΥΦΑΛ
ΛΟ (500γρ)
ΤΣΑΙ
ΒΟΥΝΟΥ
(50γρ)_
ΤΣΑΙ (σε
κουτια με
φακελάκια
10 γρ)
ΜΕΜΒΡΑΝ
Η
ΠΡΟΣΤΑΣΙ
ΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩ
Ν ΣΕ
ΡΟΛΟ 250
Μ.
ΔΥΟΣΜΟΣ
ΞΕΡΟΣ
15gr
ΞΥΔΙ
400gr
ΑΛΑΤΙ
ΗΜΙΧΟΝΔ
ΡΟ
ΑΛΑΤΙ
ΨΙΛΟ
KIMINO
(500γρ)
ΜΟΣΧΟΚΑ
ΡΥΔΟ
(500γρ)

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

1511

20

2

2

24

ΤΕΜ

6,400

153,60

19,97

173,57

1511

9

4

2

15

ΤΕΜ

2,880

43,20

5,62

48,82

1511

8

5

0

13

ΤΕΜ

3,650

47,45

6,17

53,62

1511

1

1

0

2

ΤΕΜ

15,360

30,72

3,99

34,71

1511

766

0

3

769

ΤΕΜ

0,860

661,34

85,97

747,31

1511

0

130

130

260

ΤΕΜ

0,900

234,00

30,42

264,42

1899

25

0

0

25

ΤΕΜ

6,850

171,25

41,10

212,35

1511

0

0

10

10

TEM

0,550

5,50

0,72

6,22

1511

810

27

14

851

TEM

0,290

246,79

32,08

278,87

1511

140

0

0

140

KG

0,360

50,40

6,55

56,95

1511

280

24

114

418

KG

0,180

75,24

9,78

85,02

1511

1

0

0

1

ΤΕΜ

3,390

3,39

0,44

3,83

1511

5

3

0

8

ΤΕΜ

15,360

122,88

15,97

138,85
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ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

41

ΧΑΛΒΑΣ

1511

40

2

7

49

KG

4,080

199,92

25,99

225,91

42

ΕΛΙΕΣ

1511

105

14

0

119

KG

4,460

530,74

69,00

599,74

43

ΜΠΕΙΚΙΝ
ΠΑΟΥΝΤΕ
Ρ ΤΕΜ

1511

0

45

0

45

TEM

0,240

10,80

1,40

12,20

1511

0

2

0

2

TEM

0,870

1,74

0,23

1,97

1511

800

62

12

874

TEM

0,440

384,56

49,99

434,55

1511

0

50

0

50

TEM

0,480

24,00

3,12

27,12

1899

10

2

3

15

TEM

1,480

22,2

5,33

27,53

1511

0

40

0

40

TEM

1,030

41,20

5,36

46,56

1511

80

20

310

410

TEM

0,860

352,60

45,84

398,44

1511

0

2

0

2

KG

1,330

2,66

0,35

3,01

1511

45

0

0

45

TEM

5,380

242,10

31,47

273,57

1511

20

14

20

54

TEM

1,120

60,48

14,52

75,00

1511

0

10

0

10

TEM

0,530

5,30

0,69

5,99

1511

100

20

40

160

TEM

0,780

124,80

29,95

154,75

1511

30

11

0

41

KG

8,160

334,56

43,49

378,05

56

ΤΟΥΡΣΙ
ΗΛΙΕΛΑΙΟ
5LT
ΑΝΑΨΥΚΤΙ
ΚΑ 1,5 LT
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ
500γρ
ΖΕΛΕ
ΦΡΟΥΤΩΝ
(σε σκόνη)
ΒΑΚΑΛΑΟ
Σ ΠΑΣΤΟΣ
ΧΑΜΟΜΗΛ
Ι

1511

48

9

0

57

ΤΕΜ

0,660

37,62

4,89

42,51

57

ΜΑΓΙΑ

1511

0

3

0

3

ΤΕΜ

0,680

2,04

0,27

2,31

44

45
46

47

48
49
50
51
52
53

54
55

ΑΝΘΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤ
ΟΥ 260 ΓΡ
ΧΥΜΟΣ
ΛΕΜΟΝΙ
330ML
ΦΑΡΙΝΑ
500 GR
ΒΑΦΗ
ΑΥΓΩΝ
ΤΕΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΚΑ
ΠΡΩΙΝΟΥ
750 ΓΡ
ΒΙΤΑΜ 250
ΓΡ
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58

59
60
61
62
63
64
65
66

A/A

7

ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

CPV

15612500
-6

ΓΑΛΟΠΟΥ
ΛΑ
ΣΟΔΑ
ΜΑΓΕΙΡΙΚ
ΗΣ

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

1511

450

12

0

462

KG

5,490

2.536,38

329,73

2.866,11

1511

0

4

0

4

ΤΕΜ

0,130

0,52

0,12

0,64

ΖΑΜΠΟΝ
ΔΑΦΝΟΦΥ
ΛΛΑ
ΔΕΝΔΡΟΛΙ
ΒΑΝΟ
ΚΥΒΟΙ
(Χ12)

1511

40

2

0

42

KG

3,770

158,34

20,58

178,92

1511

6

2

2

10

ΤΕΜ

0,900

9

1,17

10,17

1511

3

1

1

5

ΤΕΜ

0,940

4,7

0,61

5,31

1511

0

20

0

20

1,730

34,60

4,50

39,10

ΠΑΡΙΖΑ
ΨΩΜΙ
ΤΟΣΤ
ΒΙΤΑΜ
1ΚG

1511

0

2

0

2

KG

2,870

5,74

0,75

6,49

1511

0

60

0

60

ΤΕΜ

1,410

84,60

11,00

95,60

1511

0

0

6

6

ΤΕΜ

3,500

21,00

2,73

23,73

59.213,91

7.739,53

66.953,43

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΕ

ΑΡΤΟΣ ΜΕ
ΑΛΕΥΡΙ
ΤΥΠΟΥ 70
%

1511

ΑΡΤΙΔΙΑ ΣΕ
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α ΒΑΡΟΥΣ
60-70 ΓΡ
(ΛΕΥΚΟ
ΑΛΕΥΡΙ
ΤΥΠΟΥ 70%
ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ

1511

ΚΑΛΑΜ
ΑΤΑ

ΨΥΧΑΡΓ
ΩΣ

ΚΕΦΙΑΠ
ΦΙΛΙΑΤΡ
ΩΝ

900

1.900

146000
Σελίδα 54

ΣΥΝΟΛI
KEΣ
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΕΣ

Μ.Μ.

2.800

KG

1,550

4.340,00

564,20

4.904,20

146.000

ΤΕΜ

0,200

29.200,00

3.796,00

32.996,00

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
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ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

ΑΛΕΣΗΣ)

ΣΙΜΙΤΙΑ
ΒΑΡΟΥΣ 80100 ΓΡ

A/A

ΟΜΑΔΑ

CPV

15894000
-1

8

ΓΛΥΚΑ

1511

16000

0

0

ΨΥΧΑΡΓ
ΩΣ

ΚΕΦΙΑΠ
ΦΙΛΙΑΤΡ
ΩΝ

16.000

ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛI
KEΣ
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΕΣ

Μ.Μ.

0,300

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ΤΙΜΗ

4.800,00

624,00

5.424,00

38.340,00

4.984,20

43.324,20

ΕΙΔΟΣ
ΚΟΥΡΑΜΠΙ
ΕΔΕΣ
ΜΕΛΟΜΑΚ
ΑΡΟΝΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤ
Α
ΤΣΟΥΡΕΚΙ

ΚΑΕ

ΚΑΛΑΜ
ΑΤΑ

1511

10

3

13

45

KG

8,500

382,5

49,73

432,23

1511

8

3

13

45

KG

8,200

369

47,97

416,97

1511
1511

50
180

3
20

5
30

60
470

KG
ΤΕΜ

7,000
0,900

420
423

54,60
54,99

474,60
477,99

ΛΑΓΑΝΑ

1511

20

4

4

33

ΤΕΜ

2,150

70,95

9,22

80,17

ΚΟΥΛΟΥΡΙ
Α

1511

150

0

0

35

KG

175

22,75

197,75
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5,000

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
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ΓΛΥΚΑ
(ΚΑΝΤΑΪΦΙ,
ΜΠΑΚΛΑΒΑ
Σ,
ΓΑΛΑΚΤΟΜ
ΠΟΥΡΕΚΟ,
ΚΑΡΥΔΟΠΙΤ
Α Κ.Α.)

A/A

ΟΜΑΔΑ

CPV

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ

15511400
-7

ΕΙΔΟΣ
ΓΑΛΑ
ΦΡEΣΚΟ 1
LT 1,5%

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

15551300
-8

ΓΙΑΟΥΡΤΙ(
200γρ) 0-2%

9Α
9Β

A/A

10

ΟΜΑΔΑ

ΤΥΡΙΑ

CPV

15894000
-1

1511

2600

0

0

2.600

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛI
KEΣ
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΕΣ

Μ.Μ.

2,000

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ΤΙΜΗ

5200

676,00

5.876,00

7.040,45

915,26

7.955,71

ΚΑΕ

ΚΑΛΑΜ
ΑΤΑ

ΨΥΧΑΡΓ
ΩΣ

ΚΕΦΙΑΠ
ΦΙΛΙΑΤΡ
ΩΝ

1511

15000

614

0

15.614

LT

0,800

12491,2

1.623,86

14.115,06

1511

32850

900

2500

36.250

TEM

0,380

13775

1.790,75

15.565,75

26.266,20

3.414,61

29.680,81

ΣΥΝΟΛIK
EΣ
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΚΑΕ

ΚΑΛΑΜ
ΑΤΑ

ΨΥΧΑΡΓ
ΩΣ

ΚΕΦΙΑΠ
ΦΙΛΙΑΤΡ
ΩΝ

ΦΕΤΑ

1511

700

217

328

1.245

KG

5,940

7395,3

961,39

8.356,69

ΓΚΟΥΝΤΑ
ΤΥΡΙ
ΚΙΤΡΙΝΟ 10%
ΛΙΠΑΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ
ΠΕΚΟΡΙΝΟ
ΜΥΖΗΘΡΑ

1511

2300

7

85

2.392

KG

4,210

10070,32

1.309,14

11.379,46

1511
1511
1511
1511

700
600
40
0

0
0
0
30

0
0
0
72

700
600
40
102

KG
KG
KG
KG

5,990
7,500
9,730
5,490

4193
4500
389,2
559,98

545,09
585,00
50,60
72,80

4.738,09
5.085,00
439,80
632,78

ΕΙΔΟΣ

Σελίδα 56

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
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ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

27.107,80

A/A
11

ΟΜΑΔΑ
ΑΥΓΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV
15894000
-1

ΑΥΓΑ (6αδα)

ΚΑΕ

ΚΑΛΑΜ
ΑΤΑ

ΨΥΧΑΡΓ
ΩΣ

ΚΕΦΙΑΠ
ΦΙΛΙΑΤΡ
ΩΝ

1511

3500

250

250

ΣΥΝΟΛIK
EΣ
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ΤΙΜΗ

4.000

TEM

0,840

ΣΥΝΟΛΟ
3.360,00

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

A/A

1

ΟΜΑΔΑ

ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ
&
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

CPV

15119000-5

ΚΑΕ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

ΜΟΣΧΑΡΙ
ΨΑΧΝΟ
(ΚΙΛΟΤΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ,
ΤΡΑΝΣ,
ΠΟΝΤΙΚΙ

1511

720

ΑΡΝΙ - ΚΑΤΣΙΚΙ

1511

ΧΟΙΡΙΝΟ

1511

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

KG

9,270

6.674,40

867,67

7.542,07

10

KG

7,770

77,70

10,10

87,80

192

KG

5,890

1.130,88

147,01

1.277,89

7.882,98

1.024,79

8.907,77
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ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

3.524,01

ΦΠΑ
13%
436,80

30.631,81

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
3.796,80
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A/A

ΟΜΑΔΑ

CPV

2
ΝΩΠΑ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

A/A

3

ΟΜΑΔΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

15119000-5

CPV

15411110-6

A/A

ΟΜΑΔΑ

CPV

4

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΑΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

15229000-9

A/A

ΟΜΑΔΑ

CPV

ΕΙΔΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΝΩΠΟ
(ΜΠΟΥΤΙ )

ΚΑΕ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

1511

3600

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

1511

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

KG

3,600

12.960,00

1.684,80

14.644,80

KG

7,960

0,00

0,00

12.960,00

1.684,80

14.644,80

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

1511

80

5LT

19,620

1.569,60

204,05

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΒΑΚΑΛΑΟΣ

1511

KG

4,690

0,00

0,00

0,00

ΠΕΡΚΑ

1511

240

KG

7,230

1.735,20

225,58

1.960,78

ΧΤΑΠΟΔΙ

1511

4

KG

12,830

51,32

6,67

57,99

1.786,52

232,25

2.018,77

ΕΙΔΟΣ
EXTRA
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
5LT

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
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Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

1.773,65

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
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5α

ΝΩΠΑ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝ
ΙΚΑ

03221200-8

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

ΦΡΟΥΤΑ (μήλα,
πορτοκάλια,ροδακινα,
αχλάδια) κ.α. εποχής

1511

1.000

KG

1,800

1.800,00

234,00

2.034,00

ΜΑΡΟΥΛΙ

1511

200

ΤΕΜ

0,540

108,00

14,04

122,04

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

1511

200

ΤΕΜ

0,380

76,00

9,88

85,88

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

1511

600

KG

1,510

906,00

117,78

1.023,78

ΚΑΡΟΤΑ

1511

20

KG

0,820

16,40

2,13

18,53

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

1511

400

KG

1,350

540,00

70,20

610,20

ΛΑΧΑΝΟ

1511

100

KG

0,420

42,00

5,46

47,46

ΣΠΑΝΑΚΙ

1511

30

KG

1,190

35,70

4,64

40,34

ΣΕΛΙΝΟ

1511

10

KG

1,150

11,50

1,50

13,00

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

1511

16

KG

1,910

30,56

3,97

34,53

ΠΑΤΑΤΕΣ

1511

900

KG

0,610

549,00

71,37

620,37

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ

1511
1511

80
300

KG
KG

0,540
0,960

43,20
288,00

5,62
37,44

48,82
325,44

ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

1511

30

ΤΕΜ

0,410

12,30

1,60

13,90

ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ

1511

20

ΤΕΜ

0,400

8,00

1,04

9,04

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

1511

100

ΤΕΜ

0,350

35,00

4,55

39,55

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

1511

50

ΤΕΜ

0,520

26,00

3,38

29,38

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

1511

20

KG

1,290

25,80

3,35

29,15

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

1511

60

KG

2,250

135,00

17,55

152,55

4.688,46

609,50

5.297,96

4.136

A/A

ΟΜΑΔΑ

CPV

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
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Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
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5β

A/A

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝ
Α

ΟΜΑΔΑ

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

15894000-1

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

1511

36

KG

4,500

162,00

21,06

ΚΑΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Μ.Μ.

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΤΙΜΗ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ -ΡΥΖΙ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ)

1511

500

TEM

0,570

285,00

37,05

322,05

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ
820GR

1511

1000

TEM

0,920

920,00

119,60

1039,60

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 250 ML

1511

1000

TEM

0,320

320,00

41,60

361,60

6

ΖΑΧΑΡΗ

1511

800

KG

0,500

400,00

52,00

452,00

7

ΑΛΜΥΡΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑΚΙΑ σε
ατομική συσκευασία, βάρους
50 gr περίπου

1511

2000

TEM

0,340

680,00

88,40

768,40

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

1511

100

KG

1,197

119,70

15,56

135,26

ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜ. 10 ΓΡ

1511

1000

TEM

0,120

120,00

15,60

135,60

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜ 20 ΓΡ

1511

1000

TEM

0,050

50,00

6,50

56,50

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝ 100 ΓΡ

1511

40

TEM

0,980

39,20

5,10

44,30

ΟΣΠΡΙΑ (500ΓΡ)

1511

24

ΤΕΜ

0,960

23,04

3,00

26,04

ΕΙΔΟΣ

CPV
1

2

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13% &
24%

183,06

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

3

6

ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Υ
(15894000-1)

9
12
13
14
17

Σελίδα 60
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ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

18

20

24
25
27
28
29
30

33

35
36
38
40
56

A/A

ΟΜΑΔΑ

7

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

CPV

15612500-6

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ

1511

2500

TEM

0,620

1.550,00

201,50

1751,50

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200 ΓΡ

1511

1200

TEM

0,610

732,00

95,16

827,16

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ(20Χ4πακ
)
ΑΛΕΥΡΙ 1 KG
ΡΙΓΑΝΗ
ΠΙΠΕΡΙ (500γρ)

1511
1511
1511
1511

600
1
4
3

TEM
TEM
TEM
TEM

1,240
0,490
3,520
6,400

744,00
0,49
14,08
19,20

96,72
0,06
1,83
2,50

840,72
0,55
15,91
21,70

KANEΛΛΑ ΤΡΙΜ.(500γρ)

1511

4

ΤΕΜ

2,880

11,52

1,50

13,02

KANEΛΛΑ ΞΥΛΟ (500γρ)

1511

1

ΤΕΜ

3,650

3,65

0,47

4,12

ΤΣΑΙ (σε κουτια με φακελάκια
10 γρ)

1511

80

ΤΕΜ

0,900

72,00

9,36

81,36

ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΕΡΟΣ 15gr
ΞΥΔΙ 400gr
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ

1511
1511
1511

10
100
50

TEM
TEM
KG

0,550
0,290
0,180

5,50
29,00
9,00

0,72
3,77
1,17

6,22
32,77
10,17

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (500γρ)

1511

1

ΤΕΜ

15,360

15,36

2,00

17,36

ΧΑΜΟΜΗΛΙ

1511

300

ΤΕΜ

0,660

198,00

25,74

223,74

6.360,74

826,90

7.187,64

ΕΙΔΟΣ
ΑΡΤΙΔΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
60-70 ΓΡ (ΛΕΥΚΟ
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70%
ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ)

ΚΑΕ

1511

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ

37.000

Μ.Μ.

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΜ

0,200

7.400,00

962,00

8.362,00
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ΣΙΜΙΤΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 80100 ΓΡ

A/A

ΟΜΑΔΑ

15894000-1

8

A/A

ΓΛΥΚΑ

ΟΜΑΔΑ

A/A

ΟΜΑΔΑ

10

ΤΥΡΙΑ

15551300-8

CPV
15894000-1

ΚΑΕ

2.310

ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ

Μ.Μ.

0,300

693,00

90,09

783,09

8.093,00

1.052,09

9.145,09

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

1511

4

KG

8,500

34,00

4,42

38,42

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
ΤΣΟΥΡΕΚΙ

1511
1511
1511

4
1
1

KG
KG
ΤΕΜ

8,200
7,000
0,900

32,80
7,00
0,90

4,26
0,91
0,12

37,06
7,91
1,02

ΛΑΓΑΝΑ

1511

1

ΤΕΜ

2,150

2,15

0,28

2,43

76,85

9,99

86,84

ΕΙΔΟΣ

CPV

9Β
ΓΙΑΟΥΡΤΙ

ΕΙΔΟΣ

CPV

1511

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

ΚΑΕ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ( 200γρ) 0-2%

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΕ

1511

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ
1440

Μ.Μ.

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

TEM

0,380

547,20

71,14

618,34

547,20

71,14

618,34

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΦΕΤΑ

1511

48

KG

5,940

285,12

37,07

322,19

ΓΚΟΥΝΤΑ

1511

48

KG

4,210

202,08

26,27

228,35
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ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
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ΚΑΣΕΡΙ
ΜΥΖΗΘΡΑ

A/A
11

ΟΜΑΔΑ
ΑΥΓΑ

CPV
15894000-1

ΕΙΔΟΣ
ΑΥΓΑ (6αδα)

1511
1511

ΚΑΕ
1511

80
10

KG
KG

9,420
5,490
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753,60
54,90

97,97
7,14

851,57
62,04

1.295,70

168,44

1.464,14

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Μ.Μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

200

TEM

0,840

168,00

Σελίδα 63

21,84

189,84
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Α/Α

1
2
3
4
5α

ΟΜΑΔΕΣ
ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ &
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΑ- ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
ΝΩΠΑ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CPV

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ν. Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ν. Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

15119000-5

79.983,30

90.381,13

7.882,98

8.907,77

15119000-5
15411110-6

60.730,20
11.418,84

68.625,13
12.903,29

12.960,00
1.569,60

14.644,80
1.773,65

15229000-9

13.807,41

15.602,37

1.786,52

2.018,77

03221200-8

69.811,95

78.887,50

4.688,46

5.297,96

11.440,30

12.927,54

162

183,06

59.213,91

66.953,43

6.360,74

7.187,64

38.340,00

43.324,20

8.093,00

9.145,09

7.040,45
12.491,20
13.775,00
27.107,80
3.360,00

7.955,71
14.115,06
15.565,75
30.631,81
3.796,80

76,85

86,8405

547,2
1.295,70
168

618,336
1.464,14
189,84

408.520,36 €

461.669,72 €

45.591,05 €

51.517,89 €

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
15894000-1
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
6
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
15894000-1
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
7
15612500-6
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
8
ΓΛΥΚΑ
15894000-1
9Α
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ
15511400-7
9Β
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
15551300-8
10
ΤΥΡΙΑ
15894000-1
11
ΑΥΓΑ
15894000-1
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
5β

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

454.111,41 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

513.187,61 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία
2. Ισχύουσα Βεβαίωση εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων
κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) από τον ΕΦΕΤ η από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους
φορείς για την παραγωγή – παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία των προϊόντων, όπως
αυτό υπαγορεύεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις
απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή
παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει :
α) Ισχύουσα Bεβαίωση εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων
κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) από τον ΕΦΕΤ η από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους
φορείς για την παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων
β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ως άνω πιστοποίηση να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση
εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου
(HACCP) και ότι θα δέχεται έλεγχο στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο από
αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου .
γ) Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα εφόσον του
ανατεθεί η σχετική προμήθεια.
4.Αποτελέσματα μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί
στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα,
σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην
επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα του ζητείται σχετικά με τον
προσδιορισμό του είδους.
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή
48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση.
Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να :
Eίναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, ανάλογα
με το είδος των τροφίμων που μεταφέρονται, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία
εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Η μεταφορά των τροφίμων από τους
προμηθευτές θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους
αποθήκευσης του Νοσοκομείου (αποθήκες και ψυγεία).
Τα χορηγούμενα είδη :

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους του «ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ» και ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ καθώς και τις ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ και
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Το προσωπικό μεταφοράς των τροφίμων θα είναι ευγενές και υγιές. Θα φέρει καθαρές
στολές και θα είναι εφοδιασμένο με το ατομικό βιβλιάριο υγείας. Η παραλαβή των τροφίμων θα
πραγματοποιείται από την ειδική επιτροπή καθώς και από άλλα αρμόδια όργανα του
Νοσοκομείου.

Ο έλεγχος είναι ποσοτικός και ποιοτικός και περιλαμβάνει μακροσκοπικό έλεγχο, ποσοτικό
έλεγχο, πρακτική δοκιμασία και ανά τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες για εργαστηριακές
εξετάσεις τροφίμων, οι ποσότητες των οποίων επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου είδους για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο ο προμηθευτής
οφείλει να το αντικαταστήσει σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την επιτροπή παραλαβής,
μετά την παρέλευση του οποίου το Νοσοκομείο δύναται να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο
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εμπόριο εις βάρος του προμηθευτή

Σε περίπτωση αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει το είδος που απορρίφθηκε
παρέχεται η δυνατότητα εκπτώσεως της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του
Δημοσίου και κηρύξεως του προμηθευτή έκπτωτου.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αποστολής εξειδικευμένων υπαλλήλων του, στα
καταστήματα των προμηθευτών για υγειονομικό έλεγχο.

Τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το περιεχόμενό
τους θα είναι από υγειονομικώς αποδεκτή ύλη και άμεμπτης καθαριότητας, ώστε τα τρόφιμα να
μην προσβάλλονται από το μέσο συσκευασίας τους, ούτε τούτο να προσβάλλεται με οποιοδήποτε
τρόπο από το περιεχόμενό του ή να μεταφέρει επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου ουσία.

Β.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
εργαστηρίου τεμαχισμού νωπών κρεάτων σύμφωνα με το Π. Δ. υπ’ αριθμ.306/3-4-1980. (Να
κατατεθεί φωτοαντίγραφο της άδειας)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
(μοσχάρι, χοιρινό – αιγοπροβάτων)
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ - XOIΡΙΝΟ Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας όπως αυτά ορίζονται
και περιγράφονται στα άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών
Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως, απαλλαγμένο από οστά , λίπος , τένοντες κ.λ.π. και να παραδίδεται
σε συσκευασία αυτοτελών ανατομικών τεμαχίων (ΠΔ 186/1981)
Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα, θα προέρχονται από χώρες της Ε.Ε (κατά
προτίμηση) αλλά και από χώρες εκτός Ε.Ε. και από εγκεκριμένα σφαγεία .
Τα προσφερόμενα κρέατα πρέπει :
 Να προέρχονται από κατάλληλα για κατανάλωση τμήματα κατοικίδ ιων ζώων,
βοοειδών, χοίρων, προβάτων.
 Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην
εξασφάλιση συντήρησης
 Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο
 Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις με τις
ισχύουσες διατάξ εις
 Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφ ή των
ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα,
αντιβιοτικά και θυρεοστατικά.
 Να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου (κόκκινο χωρίς
αίματα για το μοσχάρι)
 Κατά τον χρόνο παράδοσης στις αποθήκες δεν θα πρέπει να έχει
θερμοκρασία ανώτερη των 4 -5 ο C και οξύτητα ( PH) μεταξύ 4-5,8
 Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό και να μην είναι αφυδατωμένο,
σάπιο, ευρωτιασμένο ή ταγγισμένο.
 Να μην αναδύει δυσάρεστες οσμ ές.
 Να μην έχει λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις
για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών. Να μην έχει
υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων όπως επίσης και
αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη
συντήρησή του.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α
Σελίδα 66
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Τα αυτοτελή τεμάχια των σφάγειων να είναι:
Για το μοσχάρι θα είναι πρώτης κατηγορίας (Α) – μπούτι (κιλότο, τρανς, νουα, στρογγυλό)
-ποντίκι (τουρτουκίτα) και μπριζόλες και θα παραδίδονται ολόκληρα ( π.χ. τράνς ,
στρογγυλό, νουά κ.λ.π. άνευ περιττών μερών και ά νευ λίπου ς) για δε το χοιρινό θα
είναι μπούτι ( Α/Ο) και μπριζόλες λαιμού ή κόντρα.
Κάθε αυτοτελές ανατομι κό τεμάχιο, θα συσκευάζεται από τον παρασκευαστή ή τον
συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος ( VAGUM) άνευ συντηρητικών
ουσιών σε διαφανή προσυσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, που θα το προστατεύει
από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες καθώς κ αι από την απώλεια
υγρασίας (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ).
Τα αυτοτελή διαφ ορετικά ανατομικά συσκευασμένα, τεμάχια της ίδιας κατηγορίας,
θα συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια.
Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία
παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητάς
του. Περάν του χρόνου αυτού δεν θα γίνεται η παραλαβή των προϊόντων. Ο
προμηθευτής
υποχρεούται να παρέχει στη ν επιτροπή παραλαβής κάθε
πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του
είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδομένων νωπών κρεάτων
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ
Ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις τεμαχισμού 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. 1115/80,
(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 Ε ΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE)
Α Ρ Ι Θ . 1337/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή
του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών κ αι πουλερικών να φέρει τις
απαραίτητες
σημάνσεις
(σφραγίδα
και
αριθμός
έγκρισης
εγκατάστασης
τεμαχισμού), και να εφαρμόζει σύστημα HACCP.
Για την συντήρηση και διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις
του παραπάνω ΠΔ 203/98 όπως ισχύουν τ ροποποιημένες.
ΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ
Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφ ίμων:
•

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.
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ΕΙΔΙΚΑ:
Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, αλλά
και στην εξωτερική, να υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφονται, κατ’
ελάχιστο, 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
2 Η Χώρα καταγωγής
3 Ο κωδ. του σφάγειου (Πλην χοιρινού )
4 Η ημερομηνία σφαγής,
5 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου αναγράφεται επί αυτοκόλλητης ετικέτας
ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου που επικολλάται επί της συσκευασίας.
6 Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα ισοθερμικά μεταφορικά
μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα
εξασφαλίζουν θερμοκρασία, σύμφωνα με τις οδηγίες 89/ 108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και
92/2/ΕΟΚ και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφ ικό
θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς.
Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας
Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
Μεταφ οράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Κατά την ώρα παράδοσης, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και παραδίδει
στην επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφ ικού της θερμοκρασίας του
οχήματος μεταφοράς, ο δε μετα φορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας
και να φέρει κατά την διάρκεια παράδοσης των κρεάτων,
όπου απαιτείται,
γάντια μ.χ.
ΝΟΜΟΘΕΣΙ Α
1.
Κ.Τ.Π.
2.
Αγορανομική
Διάταξη
14/89.
3.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
466/2001
θέτοντας
τα
ανώτατα
όρια
για
συγκεκριμένους
ρυπα ντές
και
τις
όποιες
τροποποιήσεις
αυτού.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 ( περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων
της Νομοθεσίας για τα τρόφ ιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των
τροφ ίμων και την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των τροφ ίμ ων.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρου 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων
όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως
αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε. Ο.Κ του Συμβουλίου
για
την
γενική
ασφάλεια
των
τροφ ίμων.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφ ιμα και
ζωοτροφές Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/ 2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και
την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων ο ργανισμών και την ιχνηλασιμότητα
τροφ ίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς,
και
για
την
τροποποίηση
της
οδηγίας
2001/18/ΕΚ.
7. ΚΑΝΟ ΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Σεπ τεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα
τροφ ίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς,
και
για
την
τροποποίηση
της
οδηγίας
2001/18/ΕΚ.
8.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Σ
852/2004
Κανονισμός
Υγιεινής
Τροφίμων προς
αντικατάσταση
της
93/43
οδηγίας
(ΕΟΚ).
9.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
853/2004
Κανονισμός
για
τον
καθορισμό
ειδικών
κανόνων
υγιεινής
για
τα
τρόφ ιμα
ζωικής
προέλευσης.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 854/2004 Κανονισμός για τον επίσημο έλ εγχο τροφίμων ζωικής
προέλευσης.
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11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου
των
τροφ ίμων.
12. ΚΑΝΟ ΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα
τρόφ ιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά
κριτήρια
των
τροφ ίμων.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα
προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την
παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών
853/2004
και
854/2004.
15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά
με
τους
επίσημου ς
ελέγχους
για
ανίχνευση
Trichinella
στο
κρέας.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με
την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004,
882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/ Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφ ιμα και για
την
τροποποίηση
της
Οδηγίας
91/414/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου.
18. Κ.Υ.Α 15523/ 31 -08-2006 Περί Αναγκαίων συμπλη ρωματικών μέτρων
εφαρμογής των Κανονισμών 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της
Οδηγίας 2004/ 41/Ε. Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχε τικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων
Διατροφής
και
Υγείας
που
διατυπώνονται
στα
τρόφιμα.
20. KΑΝΟ ΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα
τρόφ ιμα.
21. ΚΑΝΟ ΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των
γεωγραφ ικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων
και
των
τροφ ίμων.
22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 περί της κοινοτικής κλίμακας κατάταξης
σφαγίων
των
χονδρών
βοοειδών.
23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφ ίμων.
24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα
τρόφ ιμα.
25. ΚΑΝΟ ΝΙΣΜΟΣ 1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικώ ν αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(ενιαίος
κανονισμός
ΚΟΑ).
26. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 361/2007/Ε.Κ «Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12
μηνών).
27. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 566/2008/Ε.Κ της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφα ρμογής του Κανονισμού 1234/2007 του Συμβουλίου
όσον αφορά την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12 μηνών.
28. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το υ
Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου
προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα
χοιροειδών,
προβατοειδών,
αιγοειδών
και
πουλερικών.
29. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατ ών μελών
σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία
προορίζονται για ανθρώπινη διατροφ ή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί
(94/34/ΕΚ,
292/97).
30. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ σχετικά με τα πρόσθετα των τροφ ίμων και όπως έχει αυτή
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τροποποιηθεί.
31. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα
προϊόντα φ υτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των οπωροκηπευτικών
και
τις
όποιες
τροποποιήσε ις
αυτής.
31. Την Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφ ίμων και
τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων
προϊόντων ζωικής προ έλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και
για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/ 662 ΕΟΚ. και 92/ 118/ ΕΟΚ
και
της
απόφασης
95/408
ΕΚ
του
Συμβουλίου.
32. Την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των
τροφ ίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 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 Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/ 13/Ε.Κ όσον αφ ορά την
αναγραφή
των
συστατικών
των
τροφ ίμων.
33. ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.
Κ ΑΤΕΨΥΓΜΕΝ Α ΚΡΕ ΑΤΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν άδεια ίδρυση ς και
λειτουργίας εργαστηρίου τεμαχισμού νωπών κρεάτων σύμφ ωνα με το Π. Δ. υπ’
αριθμ.306/3-4-1980. (Να κατατεθεί φωτοαντίγραφ ο της άδειας)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ) Α/Ο
ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (Α/Ο) να προέρχονται από νωπά κρέατα Α΄
ποιότητας (τύπου Τουρτουκίτα),
Τα παραδιδόμενα κρέατα, θα προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και από εγκεκριμένα σφαγεία.
Με τον όρο, κατεψυγμένα κρέατα, νοούνται τα κατεψυγμένα προϊόντα (βαθειάς κατάψυξης), που
παρασκευάζονται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και που έχουν
υποβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, αποκαλούμενη «βαθειά κατάψυξη», η οποία
επιτρέπει στο προϊόν να περάσει όσο γρήγορα χρειάζεται, ανάλογα με τη φύση του, τη ζώνη
μέγιστης κρυστάλλωσης και έχει ως αποτέλεσμα, μετά από την αποκατάσταση θερμικής
ισορροπίας, τη συνεχή διατήρηση της θερμοκρασίας του προϊόντος σε όλα του τα σημεία σε τιμή
ίση ή χαμηλότερη από -18°C και που διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που δείχνει ότι διαθέτουν
το χαρακτηριστικό αυτό (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ).
Με τον όρο κατεψυγμένα κρέατα άνευ οστών (αποστεωμένα), εννοούνται τα κομμάτια του σφαγίου,
τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από την αποστέωση, την αφαίρεση μεγάλων
τενόντων και υπερβάλλοντος λίπους και την κατάψυξη.
Τα κρέατα να είναι παραγωγής όχι μεγαλύτερης από 30 ημέρες περίπου, υπολογιζόμενες από την
ημερομηνία φορτώσεως στα μεταφορικά μέσα της χώρας προελεύσεως.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
1. ΒΟΕΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ Α/Ο
Τα αποστεωμένο βόειο κατεψυγμένο κρέας πρέπει:
• Να προέρχεται από κατάλληλα για κατανάλωση σφάγια βόειου, να έχουν διατραφεί και
αναπτυχθεί καλά και να είναι ηλικίας 12-24 μηνών.
• Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της
συντήρησής του.
• Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο.
• Να πληροί τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
• Να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζώων ή άλλες ουσίες
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εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και θυρεοστατικά.
• Να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου (κόκκινο χρώμα, χωρίς αίματα).
• Να μην έχει υποστεί ολική ή μερική απόψυξη και επανακατάψυξη.
• Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό και να μην είναι αφυδατωμένο ή ταγγισμένο.
• Να μην αναδίδει μη φυσιολογικές οσμές κατά την κατάψυξη.
• Να μην έχει λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.
• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή
επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.
• Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων όπως επίσης και
αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του.
• Να είναι απαλλαγμένο από οστά , λίπος, τένοντες κ.λ.π. και να παραδίδεται σε συσκευασία
αυτοτελών ανατομικών τεμαχίων κρέατος, όπως αυτά ακριβώς καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981.
Αυτοτελή τεμάχια από “ ποντίκι”
Σε περίπτωση που ζητηθεί από το νοσοκομείο, το κρέας να μπορεί να έρχεται και σε μορφή κιμά.
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ
Ο τεμαχισμός των κρεάτων, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
τεμαχισμού σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 – Περί όρων τεμαχισμού κρέατος και ελέγχου των
εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού – όπως τροποποιήθηκε από το
Π.Δ. 1115/80, (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 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) ΑΡΙΘ. 1337/2013 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών και να εφαρμόζει
σύστημα HACCP.
Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια
λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007
(Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και
εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων).
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, θα συσκευάζεται από τον παρασκευαστή ή τον συσκευαστή, σε
πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος (VAGUM) άνευ συντηρητικών ουσιών σε διαφανή προ
συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, που θα το προστατεύει από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους
παράγοντες καθώς και από την απώλεια υγρασίας (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ).
Τα κατεψυγμένα κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές,
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του
χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητάς του. Πέραν του χρόνου αυτού δεν θα γίνεται η παραλαβή
των προϊόντων.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο
που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης
των παραδιδόμενων κατεψυγμένων κρεάτων.
Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, αλλά και
στην εξωτερική συσκευασία, πρέπει να υπάρχει ετικέτα, 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 σφάγιου.
2. Η Χώρα καταγωγής.
3. Ο κωδικός του σφάγιου
4. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.
5. Η ημερομηνία σφαγής.
6. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί αυτοκόλλητης ετικέτας
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ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου, η οποία θα επικολλάται επί της συσκευασίας.
7. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του.
Για την συντήρηση και τη διακίνηση του νωπού κρέατος πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ.
203/1998 – Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 410/94 «Υγειονομικοί
όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α),
291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α), ο δε διακινητής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP.
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων:
• 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 προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (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 οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής.
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν.
αριθ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα
κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών.
Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά
Salmonella, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
E. coli O157:H7, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
Λοιποί παθογόνοι οργανισμοί σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής
τους, σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την
υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων
των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα
μεταφορικά μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα
εξασφαλίζουν κατάλληλη θερμοκρασία 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 είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από
Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Κατά την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και να
παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασίας του
οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά
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την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των κατεψυγμένων κρεάτων όπου απαιτείται, γάντια μιας
χρήσης.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ.Π.
2. Αγορανομική Διάταξη 14/89.
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις όποιες
τροποποιήσεις αυτού.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της Νομοθεσίας
για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και την θέσπιση της
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των τροφίμων.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρου 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων όπως και η
εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος
και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου
2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών
και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται
από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων-προς αντικατάσταση της 93/43
οδηγίας (ΕΟΚ).
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 Κανονισμός για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 854/2004 Κανονισμός για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου των τροφίμων
12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την κατάργηση
των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει
του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό
852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους
επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004, 882/2004, και για την
τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της Οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
18. Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των
Κανονισμών 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και Υγείας που
διατυπώνονται στα τρόφιμα.
20. KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών
και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 περί της κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφαγίων των
χονδρών βοοειδών.
23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την
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προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων.
24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
25. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ).
26. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 361/2007/Ε.Κ «Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12 μηνών».
27. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 566/2008/Ε.Κ της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εμπορία του κρέατος
βοοειδών ηλικίας το πολύ 12 μηνών.
28. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών.
29. Οδηγία 89/108/ΕΟΚ.
30. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα
πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη
διατροφή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί (94/34/ΕΚ, 292/97).
31. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί.
32. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα
φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις
αυτής.
33. Την Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση
ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την
παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ.
και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλίου.
34. Την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες
τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 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
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την
αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.
35. ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.
2. ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίου τεμαχισμού νωπών κρεάτων σύμφ ωνα με το Π. Δ. υπ’
αριθμ. 306/3-4-1980. (Να κατατεθεί φωτοαντίγραφο της άδειας)
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
2.1. Όλα τα νωπά πουλερικά θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, όπως αυτά ορίζονται και
περιγράφονται στα άρθρα 88,88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων
Κοινής Χρήσεως και να πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και
Κοινοτικές διατάξεις:
α.
να είναι κατηγορίας Α σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ 1538/91 Άρθρο 6 ο
οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008 να προέρχονται από πουλερικά απόλυτα υγιή,
φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών καλά ανεπτυγμένα ηλικίας μέχρι
τριών (3) μηνών ολόκληρα.
Να είναι απαλλαγμένα από κεφάλια τράχηλους άκρα από τον ταρσό χωρίς φτερά ,
έντερα, τραχεία, πνεύμονες και κεφάλι. Το δέρμα δεν φέρει υπολείμ ματα φτερών,
αμυχές, σκασίματα ή αιματώματα. Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα στελεχών και
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τρίχες ( f iloplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια και τις
άκρες από τις φτερούγες (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον
543/2008).
β. να έχουν εκτραφεί με 100% φυτική διατροφή, η οποία να πιστοποιείται από
Κρατικό φορέα ( AGROCERT )
γ. να είναι ανέπαφα και αρτιμελή ( Κανονισμός 1538/91) χωρίς κανένα ορατό
ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ο ρατές κηλίδες
αίματος, 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 αντικαταστάθηκε με τον 543/2008).
δ. τα σφάγια να έχουν καλή όψη .Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος
ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες όπως σαρκώδη πρέπει να είναι και τα
πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, την πλάτ η
και τους μηρούς (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/ 91 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008)
ε. να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε
επεξεργασία, ακτινοβολία ή
επεξεργασία με ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιώ ν
που δίνουν τεχνητό χρωμ ατισμό ή γεύση. Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία
χρωστικές φυσικές ή τεχνητές, με αντιβιοτικά, με συντηρητικές ή άλλες ουσίες
που να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συντήρησης.
στ. να έχουν υποβληθεί σε υγειονομικό επιθεώρησης πριν την σφαγή και τα
οποία κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή για την εμπορία κρέατος πουλερικών.
ζ. να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο μετά την σφαγή και να έχουν κριθεί
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
η. μετά την σφαγή δεν θα πρέπει να έχει μυκητιάσεις και αλλοιώσε ις, μη
φυσιολογική οσμή ή χρώμα, κακοήθεις η πολλαπλούς όγκους
θ. να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις με τις
ισχύουσες διατάξεις ΚΑΝΟ ΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1906/ 90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένου ς κανόνες εμπορίας για το κρέας
πουλερικών
ΚΑΝΟ ΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης
Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη
χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων
για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά
ι. να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των
ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως όπως οιστρογόνα, αντιβιοτ ικά και
θυρεοστατικά και γενικά απουσία κτηνιατρικών και αυξητικών παραγόντων.
ια. σε κάθε συσκευασία θα υπάρχει σήμανση , όπου θα αναγράφεται κατ'
ελάχιστον η ημερομηνία σφαγής, η ημερομηνία ανάλωσης, η χώρα προέλευσης ή ο
τόπος καταγωγής ( Κανονισμό ς 1337/2013 1 η Απριλίου 2015) σύμφωνη με τις
διατάξεις σήμανσης τροφ ίμων:
•
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.



Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
ιβ. Η ημερομηνία παράδοσης των πουλερ ικών θα είναι τουλάχιστον η επόμενη
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2.2.Κοτόπουλο μπούτι - στήθος
Τα τεμάχια του νωπού
κοτόπουλου να
προέρχονται από νωπά ολόκληρα κοτόπουλα τύπου Α 65% αερόψυκτα , μέσου
βάρους, μπούτια 250 -300 γρ. και στήθη νωπά 250 -300 γρ. Οι συσκευασίες θα
είναι σε κατάλληλες για τρόφιμα και κατ' ελάχιστον θα αναγράφεται σε ελληνική
γλώσσα η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης, η ημερομηνία σφαγής, η
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και το βάρος. Επιπρόσθετα καλό είναι να
αναφέρονται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου και σήμανση καταλληλότητας
σύμφωνα με την 92/116/ ΕΟΚ.
Είναι στην κρίση του νοσοκομείου, ανάλογα με τις ανάγκες του, η επιλογή για το
είδος και την ποσότητα των πουλερικών.
2.3. Γαλοπούλα να είναι τύπου 6 7%, σφαγμένη, αποπτερωμένη,
χωρίς κεφάλι & πόδια που έχουν κοπεί στους τ αρσούς ή ένα
εκατοστό κάτω απ ό αυτούς και χωρ ίς το συκώτ ι, το στ ομάχι και την
καρδιά.
Βάρος εκάστου τ εμαχίου 4 – 5 Κgr και να έχει
προετοιμασθεί με τ ους ενδεδειγμένους υγειονομικο ύς όρ ους.
Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά πουλερ ικά θα πρέπει να
προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει αρ ιθμό έγκρισης από την
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία (Π.Δ. 56/1995), και
βεβαίωση
ύπαρξης και ορθής λειτουρ γίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων
κρ ίσιμων σημείων ελέγχου
[ HACCP] από αρμόδιο φορέα και να
φέρουν απαραίτητ α την σφραγίδα [κονκάρδα] του κτηνιατρικού
ελέγχου.
Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα ισοθερμικά μεταφορικά
μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα
εξασφαλίζουν θερμοκρασία, σύμφωνα με τις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και
92/2/ΕΟΚ και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό
θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς.
Τα μεταφορ ικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση
Καταλληλότητας Οχήματος από Υ γειονομικής π λευράς, η οποία
εκδίδεται από τ ις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
Περ ιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μετ αφοράς, η οποία
εκδίδεται από τ ις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Κατά την
ώρα παράδοσης , ο προμηθευτής
οφείλει
να προσκομίζει
και
παραδίδει στην επιτροπή π αραλαβής αντ ίγρ αφο του καταγραφικού
της θερμοκρασίας του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα
πρέπει να διαθέτει Βιβλιάρ ιο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια
των χειρ ισμών π αράδοσης των πουλερικών όπου απαιτ είται, γάντ ια
μ.χ.
Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής χρήσεως.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Αγορανομική Διάταξη 14/89.
2. Κανονισμός ΕΟΚ 1906/90 σχετικά µε ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας
πουλερικών.
3. Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 1991 για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’αριθ. 1906/90 του
Συμβουλίου σχετικά µε ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών.
4. Π.∆ 291/96 ΄΄Ενδοκοινοτικές συναλλαγές κρέατος πουλερικών σε συμμόρφωση µε την
Οδηγία 116/92/ΕΟΚ΄΄.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών ανοχής για
ορισμένες προσμείξεις στα Τρόφιμα και (ΕΚ) αριθµ. 2375/2001.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρο 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων όπως και η
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εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας
προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των
τροφίμων.
7. Κανονισμός 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 – Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου των
τροφίμων.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών
διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση της 93/43
οδηγίας (ΕΟΚ).
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την
κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
14. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα
βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση από
τον κανονισμό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004, 882/2004, και για την
τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
17. Νόμος 3325. Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών –Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων, ΦΕΚ 68,
ΤΑ, 11 Μαρτίου 2005.
18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου
στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά.
20. Η Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των
Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και Υγείας
που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
22. Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών
και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.
23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
25. ΠΔ 79 του 2007. Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση
της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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26. Κανονισμός 1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων τροφίμων.
27. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
28. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 543/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας
για το κρέας πουλερικών.
29. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1086/2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
καθώς και του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής όσον
αφορά τη σαλμονέλα στο νωπό κρέας πουλερικών.
30. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1337/ για την ένδειξη της χώρας καταγωγής η του τόπου προέλευσης
για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών και
πουλερικών.
31. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα
πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για
ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί (94/34/ΕΚ, 292/97) .
32. Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση
ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους
για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών του
Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλίου.
33. Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις
όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 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 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.
34. ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9

3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
αρίστης
ποιότητας, να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π και αντικειμένων κοινής χρήσης
(άρθρα 70, 71,73,75) και παραρτήματα Ι και ΙΙ καθώς και τις ισχύουσες
Υγειονομικές, Κοινοτικές Διατάξεις, του Καν (ΕΚ) αριθμ. 1019/2002
της
13.6.2002. & ΚΥΑ
255610 / 2003 και με τα συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής αυτού Αριθμ. Πρωτ. 323902/ 18.9.2009.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡ Α Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι extr a παρθένο και να έχει
παραχθεί απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους Κανονισμ ός ( ΕΕ)
22/2012 της 13 η ς Ιανουαρίου 2012
Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην
παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης
κατά την παρασκευή του ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασ ίας του.
Οξύτητας 0, 1-0,8 %
Το χρώμα του να είναι αργυρόχρουν έως αχυροκίτρινο, ενίοτε και
πρασινοκίτρινο. Απαγορεύεται ο χρωματισμός µε οποιαδήποτε χρωστική ή άλλη
ουσία που μπορεί να προκαλέσει έμμεσα τεχνητό χρωματισμό του.
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ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙ Α – ΣΗΜ ΑΝΣΗ

Η παράδοσή του θα γίνεται σε συσκευασία των 5 lit κατάλληλη για τρόφιμα. Η
συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το αμετάβλητο της σύστασης από την
επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος καθώς και το
αμετάβλητο των επιγραφών του όπως πρ οβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και οι συσκευασίες αυτές θα είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος
που θα καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.
Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά με ανεξίτηλους
χαρακτήρες με γραφ ικο ύς χαρακτήρες της αυτής γραμματοσειράς, ιδίου μεγέθους
και χρώματος μεταξύ των, η ονομασία πώλησης -εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, η
ποιοτική κατηγορία (παρθένο ελαιόλαδο) , η οξύτητά του, τα οργανοληπτικά του
χαρακτηριστικά, η καθαρή ποσότητα όγκου (5 lit),
o ελάχιστος χρόνος
διατηρησιμότητάς του, ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης, οι συνθήκες διατήρησης
και χρήσης, ο αλφ αριθμητικός κώδικας καθώς και το Όνομα ή η Εμπορική
Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή, η δε σήμανση να είναι
σύμφωνη με τις Διατάξεις σήμανσης τροφ ίμων:
•
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 τροφ ίμων
•
Οδηγία 2008/ 5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμα νση ορισμένων
τροφ ίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κανονισμό
(ΕΕ) 1169/2011
Τα δοχεία των 5 λίτρων θα παραδίδονται συσκευασμένα ανά τέσσερα (4)
Το παραδιδόμενο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΞΥΤΗΤΑ 0,1-0,8%
Κ270 ≤ 0,20
Κ232 ≤ 2,5
ΔΚ
≤ 0,001
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ > 0 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ < 2.5
ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2
ΚΗΡΟΙ ≤ 250
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no 20 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
ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO – PCDD/F-TEQ/gr λίπους
Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αυτόματη τροποποίηση, ανάλογα µε τις
εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετικού Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91 και του Κώδικα
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Τροφίμων και Ποτών.

H ημερομηνία παράδοσης του ελαιολάδου θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου
της διατηρησιμότητάς του.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ.&Π. Άρθρα (70, 71, 73,75) και παραρτήματα Ι και ΙΙ.
2. Κανονισμός 29/2012 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης
Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιόλαδου.
3. Κανονισμός 1335/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1335/2013 της Επιτροπής της
13ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιόλαδου.
4. Κανονισμός 1019/2002 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου
2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου (αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό
29/2012) & ΚΥΑ 255610 /2003.
5. Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Δεκεμβρίου 2013 για 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 Συμβουλίου ΚΥΑ 323902/2009 Συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές
εμπορίας του ελαιόλαδου (ΦΕΚ 026/Β΄-18.09.2009) Απόφαση αριθ. Α2-718 (ΦΕΚ
2090/Β΄/31.07. 2014) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
6. Κανονισμός 2568/91 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου
1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των
πυρηνέλαιων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού ως έχει τροποποιηθεί (Έχει
τροποποιηθεί 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, 2248/98/ΕΚ, 379/1999/ΕΚ,
455/2001/ΕΚ, 2042/2001/ΕΚ, 796/2002/ΕΚ, 1989/2003/ΕΚ, 702/2007/ΕΚ, 640/2008/ΕΚ).
7. Κανονισμός 299/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 299/2013 της Επιτροπής της
26ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991 σχετικά
με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων καθώς
και με τις μεθόδους προσδιορισμού.
8. Κανονισμός 1348/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2013 της Επιτροπής της
16ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991
σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων
καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού.

4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ-ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 92,93) ,





Να έχουν άμεπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες.
Να μην περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας.
Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα η επικίνδυνα για
κατανάλωση.
Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν έχουν
υποστεί επανακατάψυξη.
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Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών.
Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονομικές και κοινοτικές οδηγίες περί εμπορίας κατεψυγμένων αλιευμάτων.
Π.Δ.786/1978 Π.Δ.290/92 Π.Δ.42/94 περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης
μαλακίων και αλιευμάτων .
 Η αποθήκευση και η μεταφορά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τον Κ.Τ.& Π. αρθρ. 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9
 Η συσκευασία να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. αρθ. 9,11 & 62α
και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις.
 Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε Α’ συσκευασία, σε πλαστικό φύλλο, κατάλληλη
για τρόφιμα, σύμφωνα με τα αρθ. 26 , 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτίου Β
συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) και θα αναγράφονται στην Ελληνική Γλώσσα οι
απαραίτητες ενδείξεις ευκρινώς όπως: η περιγραφή του είδους, το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ,
χωρίς επίπαγο , η χώρα προέλευσης/ζώνη αλιείας (FAO), η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.)
καθώς και η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις σήμανσης τροφίμων.
•
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.
 Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
 Η παραλαβή των προϊόντων και το ποσοστό του επίπαγου θα γίνεται σύμφωνα με την
Αγορανομική διάταξη 4/2006/ΦΕΚ851/7-7-6

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της
διατηρησιμότητάς των.
Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή συσκευάζονται σε εργαστήρια που θα διαθέτουν
εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και θα αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος.
Τα εν λόγω εργαστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό τήρησης συστήματος ελέγχου
κρίσιμων σημείων που προβλέπεται από το Π.Δ 56/1995 ή βεβαίωση ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου [HACCP] από τον EΦET ή
από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –αποθήκευση και μεταφορά των
προϊόντων
Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή της Διεύθυνσης της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας για εργαστηριακό ή άλλο έλεγχο, κατά την παραλαβή ή και μετά από αυτήν.
Ειδική περιγραφή :
 Χταπόδι 5Τ ή 6Τ
 Βακαλάος ακέφαλος Νο 1 ( βάρους 500 γρ περίπου)
 Καλαμαράκια ή θράψαλα καθαρισμένα 10/20
 Πέρκα βάρους περίπου 500 γρ
 Σουπιές καθαρισμένες


Παγκάσιους

ΝΟΜΟΘΕΣΙ Α
1. Κ.Τ.&Π Άρθρα 92,93.
2. Π.Δ. 786/1978, περί κτηνιατρικής επιθεώρησης αλιευμάτων και Π.Δ. 290/92,
τροποποίηση του Π.Δ. 786/78.
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3. Π.Δ. 290/92 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 786/78 περί της κτηνιατρικής
επιθεώρησης νωπών, κατεψυγμένων και λοιπών 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 υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και
αλιευμάτων,
5. Κανονισμός 2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφών εμπορίας αλιευτικών προϊόντων
6. Αγορανομική Διάταξης 14/89 αριθμός 4, άρθρο 107 σχετικά με την εμπορία και διάθεση
κατεψυγμένων αλιευμάτων 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 συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων
και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
8. Κανονισμός 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων.
9. Κανονισμός 852/2004- Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση της 93/43
οδηγίας (ΕΟΚ).
10. Κανονισμός 853/2004 Κανονισμός για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
11. Κανονισμός 854/2004 Κανονισμός για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων ζωικής
προέλευσης.
12. Κανονισμός 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου των
τροφίμων.
13. Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των
Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
14. Κανονισμός 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των
τροφίμων.
15. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2006 για
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης.
16. Κανονισμός 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιμότητα των
τροφίμων όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως
αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την
γενική ασφάλεια των τροφίμων.
17. ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας
93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
18. Κανονισμός 852/2004, και ΚΥΑ 15523/8-2006 Κωδικός Αριθμός Έγκρισης των
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
19. ΚΥΑ 15523/31-08-2006 άρθρο 4 και 5, και άρθρου 6 του Καν. 852/2004 περί
αδειοδότησης των επιχειρήσεων και έγκρισης αυτών.
20. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, για
τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής
για 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 αλιείας.
21. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1021/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, για
τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για
την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται
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για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά τα
ζώντα δίθυρα μαλάκια, ορισμένα προϊόντα αλιείας και το προσωπικό που επικουρεί κατά
τους επίσημους ελέγχους στα σφαγεία

5α) ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Πρώτης Κατηγορίας και να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται από τους Κοινοτικούς
Κανονισμούς και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π. (Άρθρο 119), των ισχυόντων Κανονισμών και
Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού 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,
διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε, ΦΕΚ
62 της 12-03-74 και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις (Αγορ. Διάταξη Αρ.3 και Άρθρο 67β της
Αγορανομικής Διάταξης 14/89) περί λήψης ειδικών μέτρων που αφορούν τα νωπά
οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από την βάση
παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους.
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι:
- ακέραια,
- υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν
ακατάλληλα για κατανάλωση),
- καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη,
- φρέσκα,
- απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να μην εμφανίζουν
αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών,
- απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,
- απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης,
- απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό,
- απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση,
- απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων (οργανοφωσφορικών,
οργανοχλωριωμένων υδρογονανθράκων)
- Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να
βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι.
Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους επιτρέπει:
- να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό,
- να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά να είναι κατά προτίμηση Ελληνικής Προέλευσης και να συσκευάζονται
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους κατά την μεταφορά και αποθήκευση.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. E. Coli <10/ gr
2. Salmonella spp. απουσία στα 25 gr
3. Singella απουσία στα 25 gr
4. E. Coli 0157:Η 7 απουσία στα 25 gr
Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους
αποθήκευσης του Νοσοκομείου. Η διακίνηση των νωπών οπωρολαχανικών θα πρέπει να γίνεται
με αυτοκίνητα ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως ή ισόθερμα ψυγεία (τήρηση χρόνων και θερμοκρασιών
βάση ισχύουσας νομοθεσίας), να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από
Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
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1) Κ.Τ.Π .(Άρθρο 119) και οι παραπομπές αυτού.
2) Αγορανομική Διάταξη 14/89 .
3) Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις
όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 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 Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.
4) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ και Διατάξεις (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού 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 υποχρεωτικής τυποποίησης
(συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται,
εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των
χωρών της Ε.Ε,ΦΕΚ 62 της 12-03-74.
8) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις
όποιες τροποποιήσεις αυτού.
9) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων.
10) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα.
11) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιμότητα των
τροφίμων όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως
αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την
γενική ασφάλεια των τροφίμων.
12) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών
που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
13) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004- Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση της
93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).
14) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου των
τροφίμων.
15) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την
κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
16) Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των
Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
17) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και
Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
18) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.
19) Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά
με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για
ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί (94/34/ΕΚ, 292/97) .
20) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των
τροφίμων.
21) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για
ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») .
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22) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
23) Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα
φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τις όποιες
τροποποιήσεις αυτής.
24) Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή
τροποποιηθεί.
25) Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.ΕΚ Β΄ 630/2007.
26) ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας
93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
27) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004.
28) ΚΥΑ 15523/8-2006 Κωδικός Αριθμός Έγκρισης των ψυκτικών Εγκαταστάσεών.
29) ΚΥΑ 15523/31-08-2006 άρθρο 4 και 5, και άρθρου 6 του Καν. 852/2004 περί
αδειοδότησης των επιχειρήσεων και έγκρισης αυτών.
30) ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για 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.
31) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών.
32) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για
τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για
τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας.
33) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 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 Συμβουλίου.
34) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της
Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών.

5β. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝA ΛΑΧΑΝΙΚA
Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 61, 62, 62α) ,
παραγωγής χώρας της Ε.Ε. και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.









Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους .
Να μη περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας .
Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων.
Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μην έχουν
υποστεί επανακατάψυξη.
Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών
λαχανικών από τα οποία προέρχονται.
Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχια να μην είναι
κολλημένα μεταξύ τους) που αυτό σημαίνει διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.
Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονομικές και κοινοτικές οδηγίες περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών.
Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.&
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Π. αρθρ. 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9
Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.&
Π.
αρθ. 9,11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις, η δε σήμανση να είναι
σύμφωνη με τις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψ υγμένη μορφή, συσκευασμένα σε Α’
συσκευασία, σε πλαστικό φύλλο κατά λληλη για τρόφ ιμα, σύμφωνα με τα αρθ. 26,
26α & 27 του Κ. Τ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτίου Β συσκευασία (εξωτερική
συσκευασία) των 10
Kgr και να αναγράφονται στην Ελληνική Γλώσσα οι
απαραίτητες ενδείξεις ευκρινώς όπως: η περιγραφή του είδους, το ΚΑΘΑΡΟ
ΒΑΡΟΣ, η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.) καθώς και η ημερομηνία συσκευασίας και
λήξης.


H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της
διατηρησιμότητάς των.
Tα εργαστήρια τυποποίησης θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό τήρησης συστήματος ελέγχου
κρίσιμων σημείων που προβλέπεται από το Π.Δ 56/1995 ή βεβαίωση ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου [HACCP] από τoν EΦET ή
από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –αποθήκευση και μεταφορά
των προϊόντων.
6. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Τα χορηγούμενα είδη , θα είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχουν τους οργανοληπτικούς
χαρακτήρες χαρακτηριστικούς εκάστου είδους .
2. Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Κτηνιατρικές και Yγειονομικές
διατάξεις.
3. Όλα τα είδη θα είναι επώνυμα τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και θα
αναγράφεται και η Εμπορική τους Ονομασία.
4 .Επί της συσκευασίας των τροφίμων και για κάθε είδος τροφίμου η σήμανση να είναι σύμφωνη
με τις διατάξεις σήμανσης τροφ ίμων:
•

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.



Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
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5. Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετικά τροποποιημένα υλικά Κανονισμός 1829/2003,
Κανονισμός 180/2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών
6. Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας .
7. Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται ημερομηνίες παραγωγής και λήξης. Οι
ενδείξεις θα είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα. Η αναγραφή των ενδείξεων θα είναι με
ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα η μελάνι η άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές
η καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες θα είναι σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.
8. Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα
2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
9. Για όλα τα παραπάνω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με ποινή αποκλεισμού,
βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά ελεγμένες
εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το
κάθε είδος.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
ΖΑΧ ΑΡΗ 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.
Η ζάχαρη να είναι λευκή, 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 1
Kgr). 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
διατηρησιμότητας.
 ΑΛΕΥΡΙ
ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία Κιλού. Το προϊόν να πληροί τους όρους που
αναφέρονται στα άρθρα 104,105,106 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς
καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Το αλεύρι να μην είναι υγροποιημένο ή
σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να είναι ελληνικής παραγωγής και να παραδίδεται
συσκευασμένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές
πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
Πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική αλευρώδη ευχάριστη οσμή και η γεύση του πρέπει να µην είναι
όξινη, πικρή ή ταγγή. Επίσης, πρέπει να είναι ομοιογενές, υγιές, καθαρό, απαλλαγμένο από
ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις. Η περιεχόμενη γλουτένη να έχει και να
παρουσιάζει τις φυσικές ιδιότητες και τους χαρακτήρες γλουτένης καλής ποιότητας. Υγρασία για
τη χρονική περίοδο από 16 Ιουνίου µέχρι και 14 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ανώτατο όριο 13,5%
(τοις εκατό), για τη χρονική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 15 Ιουνίου ανώτατο όριο 14%
(τοις εκατό). Γλουτένη υγρή: Τουλάχιστον 26% (τοις εκατό) για τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι και
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τουλάχιστον 28% (τοις εκατό) για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι. Οξύτητα σε Θειικό οξύ:
Ανώτατο όριο 0,08% (τοις εκατό). Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,50% (τοις εκατό) για τα άλευρα από
εγχώριο σιτάρι, και 0.55% (τοις εκατό) για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι. Υπόλειμμα σε
Τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0.015% (τοις εκατό). Δοκιμασία κατά PECKAR: Να
ανταποκρίνεται στον τύπο 70% (τοις εκατό) .
Η σήμανση να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
 ΚΟΡΝ ΦΛ ΑΟΥΡ
Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 110 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Λευκή σκόνη κατά
προτίμηση από καλαμπόκι, έτοιμη προ ς χρήση σε πλαστικοποιημένα
σακουλάκια.
Ως άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ειδική επεξεργασία δημητριακών
και αμυλωδών φυτικών ιστών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης, αποτελούμενο
αποκλειστικά από αμυλόκοκκους.
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αμύλ ου πρέπει να είναι ανεπίληπτοι και να
μην παρέχουν ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του αμύλου πρέπει
να πληρούν τις διατάξεις του παρόντα κώδικα που αφ ορούν κάθε μία απ’ αυτές.
Το άμυλο πρέπει να έχει τη φυσική του χροιά, χωρίς άλλη απόχρωση.
Κάθε είδος αμύλου θα διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του σε
οποιοδήποτε ποσοστό, με άμυλο άλλου είδους απαγορεύεται.
Υγρασία <15%
Τέφρα <0,35%
Θα διατίθεται σε πλαστικοποιημένα σακιά του ενός κιλού, στην δε συσκευασία
θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και η σήμανση να είναι
σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
 Μ ΑΡΓΑΡΙ ΝΗ σε συσκευασία πακέτο των 250 και 10 gr.
Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις
Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές ή ζωικές
λιπαρές ύλες και το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές 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 λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 40 0 C.
β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη
από 5 βαθμούς οξύτητας, επί δε της λιπαρής ο υσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους 2 βαθμούς οξύτητας.
γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν
πρέπει να είναι ανώτερη του 0,2%.
δ) Επιτρέπεται ο αρωματισμός με αβλαβείς αρωματικές ύλες καθώς και η
προσθήκη προϊόντων γαλακτική ς ζύμωσης. Επιτρέπεται η προσθήκη για
τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και αλάτων του, κιτρικού οξέος και
αλάτων του, τρυγικού οξέος και αλάτων του με μόνη προϋπόθεση η οξύτητα
επί του προϊόντος ως έχει, να μην υπερβαίνει τους 5 βαθμούς οξύτητας.
στ) Επιτρέπεται η χρώση της μαργαρίνης με τις χρωστικές Καροτένιο (Ε160α),
Κουρκουμίνη (Ε100), Αννάτο ( Ε160β), σύμφωνα με τους όρους των παραρτημάτων
ΙΙΙ και ΙV του άρθρου 35 του Κ.Τ.
- Λιπαρά >70%
- Υγρασία <19,5%
- F.F.A. ,0,25%
- Τιμή υπεροξειδίω ν 43-45 ΟC
- Σημείο πήξεως < 2,0 MEQ O2/Kgr
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Η προσφερόμενη μαργαρίνη να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια
κατάλληλη για επάλειψη και παρασκευή φαγητών και γλυκών και να συντηρείται
στο ψυγείο.
Να προσφερθεί σε πακέτο ή κεσεδάκι των 250 gr και σε κεσεδάκι ατομικής
μερίδας των 10 gr. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του
προϊόντος και η σήμανση να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
 ΡΥΖΙ σε συσκευασία 500 ή 1000 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 τροφ ίµων ισχύουσες
διατάξεις, και να επεξεργάζεται σε βιομηχανίες που βεβαιώνοντ αι 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 για
τις στρογγυλόσπερμες ή μικρόκαρπες και καρολίνα για μακρόκαρπες
ή
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 μ έχρι 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 όλ ης 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.
 ΑΛ ΑΤΙ μαγειρικό συσκευασία 500 ή 1000 gr
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
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ύλες, πρόσθετες χρωστικές ουσίες να μην εμφ ανίζει 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 5 00 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).
 ΜΠ ΑΧ ΑΡΙ Κ Α σε συσκευασίες αεροστεγή -πλαστικά σακουλάκια έτοιμα προς
χρήση.
- Υγρασία <15%
- Αδιάλυτα σε Η CL συστατικά τέφρας 2%
- Αφλατοξίνες (Β1+Β2+ G1+G2) <10μg/Kg
Όλα τα μπαχαρικά θα έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή,
γεύση, χρώμα) του είδους και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
42, 43, 44 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Είδη: Μαύρο Πιπέρι, Ρίγανη, Κανέλα σκόνη, Κανέλα ξύλο, Δυόσμος,
Μοσχοκάρυδο, Κάρυ, Πάπρικα γλυκιά, Μπαχάρι τριμμένο, Κίμινο, Φύλλα Δάφ νης
βανίλια
1) Μαύρο Πιπέρι: που αποτελείται από καρπούς του φ υτού Pepe r Nigrum L που
έχουν συλλεγεί σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηρανθεί γρήγορα.
2)Ρίγανη: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα άνθη και φύλλα του είδους Origanum
vulgare L και άλλων ειδών, που πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων άλλων
όμοιων φ υτών.
3)Κανέλα σκόνη κ ’ ξύλο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι φλοιοί διαφόρων ειδών
του γένους Cinnam omum, οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από το ν
πρωτογενή φλοιό και τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει να έχει
αντιληπτό υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα.
4)Δυόσμος (Spearmint)
5) Μοσχοκάρυδο: χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματικούς μανδύες,
σπέρματα του φυτού Myristica Fragrans Houtt.
6) Πάπρικα: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Capsicum
Annuum L.
7) Μπαχάρι: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του Ι νδοπέρεως του
φαρμακευτικού.
8) Κύμινο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί του φυτού Cum inum
Cyminum L.
9)Φύλλα Δάφ νης: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα φύλλα του δέντρου Laur us
Nobilis L, τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων δαφ νοκέρασου.
Βανιλλίνη φ ιαλίδια των 0,3 gr σε συσκευασία των 5 τεμ
 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
Το προϊόν πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 112, 113 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η παρασκευή των
απλών αρτοσκευασμάτω ν πρέπει να γίνεται πάντοτε από τους επιτρεπόμενους
τύπους αλεύρων και με τους περιορισμούς του άρθρου 113 του Κ.Τ.
Οι φρυγανιές μπορούν να παρασκευάζονται από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή
κατηγορίας από τα επιτρεπόμενα.
Οι φρυγανιές θα πρέπει να είναι αρ ίστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη
πλαστική αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά. Οι φρυγανιές θα είναι ολόκληρες χωρίς να είναι σπασμένες και µε
τρίμματα.
 ΟΣΠΡΙ Α ( Φασόλια ξερά μέτρια, φασόλια ξερά γίγαντε ς, φακές κ.α) Συσκευασία:
500 – 1000 g
Τα όσπρια να είναι Α΄ ποιότητας, να είναι σε συσκευασίες 500 -1000 γραμμαρίων,
να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις κ αι να είναι
σύμφωνα με:
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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΄αριθµ 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης,
Εθν.Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης ΄΄Περί Υγιεινής των Τροφ ίµων σε Συµµόρφωση
προς την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ΄΄.
Γ. την Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/ 89 (Άρθ ρο 300)
1.

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. (Άρθρο 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 (περιγραφή είδους, ημερομηνία
παραγωγής – λήξης κ.λ.π.), η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις
σήμανσης τροφίμων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ανα γράφονται:







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 από έντομα και αρθρόποδα

Σελίδα 91

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

20PROC007210116 2020-08-24
 ΞΥΔΙ-ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟ ΝΙΟΥ βάρους 300 – 400 gr

1. ΞΥΔΙ: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά
σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην
περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειο νομικές Διατάξεις.
Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο
άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π.
Η ονομασία ξύδι ή γνήσιο ξύδι δίνεται στο προϊόν που παράγεται μόνο με οξική
ζύμωση κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφ ίδα. Η οξύτητ α του ξυδιού,
που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6%
σε οξικό οξύ.
Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού (πλαστική φιάλη 400 gr) πρέπει
απαραίτητα να αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας.
2. ΛΕΜΟΝΙ: Ως προς τα αναλυ τικά του στοιχεία, το προϊόν αυτό θα πρέπει να
πληροί τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 127 του Κ.Τ., όπως
τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και το Π.Δ.526/83
Επί της συσκευασίας του, (πλαστική φιάλη 380 gr) εκτός των άλλων
προβλεπόμενων ενδείξεων, πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα
η φράση ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙ και η ημερομηνία συσκευασίας .
 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ
1. Χυμός φυσικός ή κοκτέ ιλ φρούτων σε ατομική συσκευασία 250 ml
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφέρεται στο άρ θρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Ως χυμός φρούτων
ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα
φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, τ ο
άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία
προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι
άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων
υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Θα διατίθε ται σε χάρτινη συσκευασία.
Οι φυσικοί ατομικοί χυμοί κοκτέιλ φρούτων συσκευασίας 250 ml, θα πρέπει να
είναι σε συσκευασία tetra Pak και tetra Brik , με πώμα εύκολο στο άνοιγμα, άνευ
Γκρέιπφρουτ, χωρίς προσθήκης συντηρητικών, χωρίς προσθήκη ζάχαρης η άλλ ης
φυσικής ή τεχνητής γλυκαντικής ύλης, με ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και
λήξης κατανάλωσης.
2. Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκάλι του 1lit
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφέρεται στο άρθρο 126, 126 ( 1 ) και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ι σχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις. Το προϊόν θα λαμβάνεται από τον χυμό πορτοκαλιού με απομάκρυνση
με φυσικό τρόπο συγκεκριμένου ποσοστού του περιεχομένου του σε νερό. Στις
περιπτώσεις που το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση, πρέπει να έχει
απομακρυνθεί τουλάχιστον το 50 % της περιεκτικότητας σε νερό.
 ΕΛΙΕΣ :
Ελιέ ς μαύρες ΚΑΛ ΑΜΩΝ Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφέρεται στο άρθρο
123 και ειδικά παρ. 9 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις Οι διατιθέμενοι στην κατανάλωση καρποί θα πρέπει να είναι ημιώριμοι ή
ώριμοι καρποί Ελιάς Καλαμών, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας ( το τελικό δε προϊόν
να έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη του πυρήνα και χρώμα
μαύρο μέχρι μελανοιώδες) και που έγινα ν διατηρήσιμοι με αλάτισμα ή σε άλμη ή σε
ξύδι ή με ελαιόλαδο, πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
α) Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή των ελιών καρποί πρέπει να είναι
άρτιοι και να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσβολή από
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σκώληκες ή έ ντομα κ.λ.π. Τα ανεκτά επιτρεπόμενα ποσοστά των προσβεβλημένων
ελιών καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των αρμόδιων αρχών.
β) Για την εκπίκρανση των διατιθέμενων σαν μαύρων ελιών δεν επιτρέπεται η
χρησιμοποίηση αλκαλικών διαλυμάτων.
γ) Απαγορεύεται η ανάμιξη ελιών διαφορετικού είδους.
δ) Οι ελιές θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει το είδος αυτών π.χ. Ελιές
Καλαμών
ε) Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.
στ) Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος III Συντηρητικά και
αντιοξειδωτικά του άρθρου 13.
Η συσκευασία να πληροί τους όρους των Άρθρων 9 και 23 του Κ.Τ.Π. και να είναι
συσκευασμένοι κατά προτίμηση σε μεταλλικά δοχεία .

ΖΕΛΕ με ζάχαρη η άγλυκος
Πρώτη ύλη : Σκόνη παρασκευής πηκτών Συσκευασία: 1Kg
Είδος: Σκόνη παρασκευής ζελέ, διάφορες γεύσεις
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν ότι αναφέρεται στο άρθρο 131,
132 ( 1 ) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
2) Οι σκόνες παρασκευής πηκτών πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση
αποκλειστικά και μόνο σε συσκευασία, στην οποία θα αναγράφεται σαφώς και
ευκρινώς το είδος της πηκτής που θα παρασκευαστεί, λεπτομερείς οδηγίες χρήσης
και σύνθεσή τους.
3) Στην κύρια όψη τ ης 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 κοινού, εφόσον δεν
περιέχουν χυμούς οπωρών.
Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γλυκαντική ουσία
πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης.
 ΗΛΙΕΛ ΑΙΟ συσκευασία 5 LIT.
Ηλιέλαιο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τα σπέρματα του ηλίανθου (Helianthus
annuus L), Α ποιότητας σε συσκευασία πλαστική PET ή μεταλλική των 5 λίτρων (που παρέχει
όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας του περιεχομένου), του οποίου η οξύτητα,
εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ να είναι στο µέγιστο 2%. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα µε
τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και του
Παραρτήματος Ι και ΙΙ προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.
 Κ ΑΦΕΣ


Ελληνικός αλεσμέ νος καφέ ς σε αεροστεγή συσκευασία των 100gr

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφ έρετα ι στο άρθρο 50 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις
Η περιεκτικότητα του αλεσμένου καφ έ σε ανόργανες ύλες (τέφρα) δεν πρέπει
να είναι πάνω από 5,5% και η υγρασία και οι πτητικές σε 105 0 C ουσίες του δε ν
επιτρέπεται να ε ίναι πάνω από 5%
Η περιεκτικότητα δε σε υδατοδιαλυτές ύλες δεν πρέπει να είναι μικρότερη από
23%.
Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες
δεν θα έχουν αφαιρεθεί ολικά ή μερικά οι υδατοδιαλυτές ύλες.

και

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης.


Στιγμιαίος καφές σκόνη σε συσκευασία των 50gr

Στιγμιαίος καφές, καφές σε σκόνη, παρασκευασμένος, συσκευασμένος στην
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Ελλάδα σε συσκευασία μεταλλική των 50 gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης.


ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο (εβαπ ορέ) γάλα
του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5%
να
προέρχεται από γάλα αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από
οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού
βαθμού αποστείρωση σε μετα λλική συσκευασία των 410 γραμμαρίων περίπου
καθαρού βάρους. Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός λίτρου τουλάχιστον
και ειδικό βάρος 1,028 g/l σύμφωνα με τον κώδικα τροφ ίμων και ποτών άρθρο 80
παρ. 3. και ολικό στερεό υπόλειµµα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% (τοις εκατό) του βάρους
τουλάχιστον.
Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να πληροί τις ισχύουσες κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις και τις απαραίτητες μικροβιολογικές σταθερές που ισχύουν
για το συμπυκνωμένο γάλα.
Να έχει παραχθεί σύμφωνα με το Π.∆ 259/98 ( Α191), ΄΄Περί απαγόρευσης χρήσης
ορισμένων ουσιών µε ορμονική ή θυρεοστατική δράση΄΄.
Τα κουτιά πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και ανθεκτικότητα, να µην
παρουσιάζουν διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, οξειδώσεις και γενικά ανωμαλίες
οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του
περιεχομένου. Γενικά τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής του κουτιού πρέπει να
εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των άρθρων 9 , 23 και 28 του ΚΤΠ. 2.5.2.2
Οι κορμοί των κουτιών και τα πώματα να έχουν κατασ κευαστεί από καινούργιο
λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19 mm και 0,20 mm αντίστοιχα, ηλεκτρολυτικά
επικασσιτερωμένο ( βάρος ηλεκτρολυτικού επιστρώµατος 2,8 gr/ m 2 , τουλάχιστον
εσωτερικά και 5,6 gr/ m 2 εξωτερικά).
Στην ετικέτα κάθε κουτιού να αναγράφοντ αι αναλυτικά τα θρεπτικά συστατικά ανά
100ml έτοιμου για κατανάλωση προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών
συστατικών του γάλακτος.
Να είναι δυνατόν να διατηρηθεί στις αποθήκες ξηράς τροφής (εκτός ψυκτικώ ν
θαλάμων) χωρίς να παρουσιάσει οποιαδήποτε α ισθητή ή οργανοληπτική αλλοίωση,
για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται επί της συσκευασίας .
Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος και να
είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και τις τροποποιήσεις αυτών καθώς να
φέρει τη σήμανση C. E. σύμφωνα με τις Οδηγίες 2007/68 , 2001/89, 2000/13 Ε. Κ.
1.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί ότι
αναφέρεται στο άρθρο 131 , 132 ( 1 ) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κώδικα Τροφίμω ν
και Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές
διατάξεις.
Να είναι διαφόρων γεύσεων και να προέρχονται από φρούτα Α΄ ποιότητας και
σε ατομική συσκευασία 20 gr ή 500 gr.
2.

Χ ΑΛΒ ΑΣ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί ότι
αναφέρεται στο άρθρο 138 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
Το είδος να προσφέρεται σε συσκευασία μπαστούνι των 2,5
παραδίδεται στις γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και αμύγδαλο.

Kgr και να

 ΤΟ ΨΩΜΙ ΓΙ Α ΤΟΣΤ θα πρέπει να είναι από σταρένιο ψωμί με προζύμι, χωρίς
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 ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.&Π
άρθρα 122,124,133, τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.
ΓΕΝΙΚΑ
Τα χρησιμοποιούμενα τρόφιμα φυτικής προέλευσης από τα οποία θα παρασκευάζονται, πρέπει να
είναι φρέσκα νωπά πρώτης κατηγορίας και κατά προτίμηση Ελληνικής παραγωγής.
Σε κάθε κουτί πρέπει να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή με ανεξίτηλη μελάνη σε χάρτινη ταινία
που περιβάλλει το σώμα του κουτιού, οι παρακάτω ενδείξεις ανάλογα με το περιεχόμενο και
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές
Διατάξεις τα εξής:
(1) Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής.
(2) Η κατηγορία και το είδος του Τροφίμου.
(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.
(4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών του υγρού πληρώσεως.
(5) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως.
(6) «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ………..», η οποία να αναγράφεται με
ανεξίτηλους χαρακτήρες, πάνω στο μέταλλο και να συμπληρώνεται σύμφωνα µε την παράγραφο 8
του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.
(7) Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396).
(8) Η χώρα παρασκευής.
Στα χαρτοκιβώτια πρέπει να γράφονται έκτυπα και στις δύο κατακόρυφες μεγαλύτερες πλευρές,
στην Ελληνική, οι παρακάτω ενδείξεις:
1. Η περιγραφή του προϊόντος.
2. Το καθαρό βάρος.
3. Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως.
4. Η χώρα προέλευσης.
5. Η ημερομηνία και το έτος παραγωγής.
6. «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ……………..».
7. Κωδικός παρτίδας.
8. Ο αριθμός των κουτιών και το βάρος του περιεχομένου κάθε κουτιού.
Οι περιέκτες πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του Κ.Τ.Π. σχετικά με τη συσκευασία Άρθρο 9,
την επισήμανση Άρθρο 21 τη συντήρηση και την μεταφορά του προϊόντος σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα του οδηγού Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9 και τις ισχύουσες διατάξεις σήμανσης
τροφίμων.
• 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 προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα
στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου (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 οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής.
Τα προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά χωρητικότητας
ανάλογα µε το ζητούμενο προϊόν.
Τα λευκοσιδηρά κουτιά πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και ανθεκτικότητα, να µην
παρουσιάζουν διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, οξειδώσεις και γενικά ανωμαλίες οι οποίες
μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου.
Πρέπει να μην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις άκρων, μυτίασμα στις ραφές, σκούριασμα, διόγκωση
τα δε κουτιά να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα κουτιά να
εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη
συμπεριφορά έναντι του περιεχομένου. Πρέπει να είναι σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα από τον
Κώδικα Τροφίμων, Άρθρα 9, 22 και 28.
Οι κορμοί των κουτιών και τα πώματα να έχουν κατασκευαστεί από καινούργιο λευκοσίδηρο,
πάχους τουλάχιστον 0,19mm και 0,20mm αντίστοιχα, ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένο (βάρος
ηλεκτρολυτικού επιστρώματος 2,8 gr/m2 τουλάχιστον εσωτερικά και 5,6 gr/m2 εξωτερικά).
Τα λευκοσιδηρά κουτιά συσκευασίας είναι δυνατόν να είναι «stackable» (για εύκολη τοποθέτηση
του ενός πάνω στο άλλο), χωρίς οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση τεχνικών παραμέτρων. Σχήμα
κυλινδρικό Μέγεθος – διαστάσεις ανάλογα του βάρους του περιεχομένου.
Οι συσκευασίες του ενός (1) Kgr να έχουν πώματα του τύπου easy open για εύκολο και λειτουργικό
άνοιγμα.
Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούρια, κατασκευασμένα από καλής ποιότητας χαρτί. Πρέπει
να είναι από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής κατά MULLEN τουλάχιστον 190 lb/in2. Οι διαστάσεις των
χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να είναι δυνατή η συσκευασία του προϊόντος χωρίς να
υπάρχει κενός χώρος μεταξύ κουτιών και τοιχωμάτων χαρτοκιβωτίων.
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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Α] 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 (κοκτέιλ) 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%
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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 διατηρησιμότητας 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.
Β] ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ
 Τοματοπολτός μ.β 5 Kgr. Καθαρό βάρος 4,500 Kgr
Για την παρασκευή του τοματοπολτού θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί νωποί καρποί τομάτας,
οι οποίοι πρέπει να είναι απολύτως υγιείς, ώριμοι, µε κανονικούς μακροσκοπικούς και
οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π
δηλαδή: 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. Να μην είναι χρωματισμένοι τεχνητά με οποιαδήποτε ανόργανη ή
οργανική ουσία ή µε την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου. Να μην έχουν προσβληθεί από
παράσιτα ή να εμφανίζουν αλλοιώσεις στη σύσταση και τους οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες.
Να μην προέρχονται από φυτά που έχουν ραντισθεί με φυτοφάρμακα όπως παραθείο, μαλαθείο,
αρσενικούχα ή μολυβδούχα σκευάσματα κλπ, και που να έχουν συλλεγεί πριν από τον
καθοριζόμενο χρόνο που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας ή να παρουσιάζουν κατάλοιπα
τέτοιων ουσιών, που είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Ο τοματοπολτός, μακροσκοπικά
εξεταζόμενος, πρέπει να έχει πολτώδη και ομοιογενή σύσταση, χρώμα ανοικτό ερυθρό μέχρι
ερυθρόφαιο χωρίς κηλίδες βαθύτερου χρώματος, με υφή αισθητά συνεκτική , οσμή και γεύση
ευχάριστη, χαρακτηριστική του είδους. Το προϊόν, να είναι απαλλαγμένο από σπόρους, τεμάχια
τομάτας και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του
τοματοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή
χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών. Δεν θα πρέπει να έχει γίνει τεχνητός χρωματισμός
του με οποιαδήποτε μέθοδο ή ουσία. Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής από
τομάτες τελευταίας εσοδείας. Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης με
στερεά συστατικά προερχόμενα αποκλειστικά από το χυμό τομάτας, τουλάχιστον 28% ή 36%
αντίστοιχα. Επιτρέπεται η προσθήκη μαγειρικού άλατος. Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα,
εκφρασμένα σε χλωριούχο νάτριο, μπορεί να ανέρχεται σε ανώτατο ποσοστό 3%.
Ο τοματοπολτός να είναι συσκευασμένος (Α) συσκευασία και να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά
κουτιά, σχήματος κυλινδρικού 5 Kgr, καθαρού βάρους 4,500 Kgr περίπου. Τα κουτιά θα
συσκευάζονται (Β συσκευασία) σε χαρτοκιβώτια των τεσσάρων (4) κουτιών κατά χαρτοκιβώτιο.
Γενικά τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας και ο τρόπος κατασκευής των κουτιών πρέπει να
είναι σύμφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά για την επίτευξη άρτιων κουτιών 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 ανεξίτηλη μελάνη
στην χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού τα εξής:
1) Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής.
(2) Η κατηγορία και το είδος του Τροφίμου.
(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.
(4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών από το χυμό της τομάτας µε τη φράση
«Περιεχόμενα συστατικά από το χυμό της τομάτας …………………….%».
(5) Βενζοϊκό νάτριο…………….%.
(6) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως.
(7) «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ………..», η οποία να αναγράφεται με
ανεξίτηλους χαρακτήρες , πάνω στο μέταλλο και να συμπληρώνεται σύμφωνα µε την παράγραφο 8
του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.
(8) Κωδικός παρτίδας.
(9) Η χώρα παρασκευής .
(10) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα.
 Ντοματάκια αποφλοιωμένα ολόκληρα ή τεμαχίων 3 Kgr (καθαρό βάρος 2,500 gr) ή
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Tα παραπάνω προϊόντα να προέρχονται από καρπούς τομάτας με ομοιόμορφο ερυθρωπό χρώμα
της ώριμης ντομάτας με υγρή φάση, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, χωρίς καρυκεύματα.
Να είναι πρόσφατης εσοδείας, καθαρά και τρυφερά, φυσιολογικού χώματος, κανονικά
ανεπτυγμένα.
– 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 υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
– Δεν θα πρέπει να έχει γίνει τεχνητός χρωματισμός του με οποιαδήποτε μέθοδο ή ουσία.
Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς το επί τοίς % περιεχόμενο σε ντοματάκια (60%)
περίπου, το υγρό πληρώσεως (χυμός ντομάτας 40%) περίπου καθώς και ο ρυθμιστής οξύτητας. Τα
προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά χωρητικότητας 3 Kgr,
καθαρού βάρους 2550gr περίπου και στραγγισμένου 1500 gr περίπου ή του ενός Kgr, καθαρού
βάρους 800 gr περίπου και στραγγισμένου 480 gr περίπου. Τα κουτιά να είναι σκευαζόμενα σε
χαρτοκιβώτια των 6 τεμαχίων και 24 ή 12 τεμάχια αντίστοιχα. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα κουτιά
να εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συμπεριφορά
έναντι του περιεχομένου.
 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ τεμαχισμένα
Μανιτάρια κονσέρβα είναι το προϊόν που παρασκευάζεται από νωπά μανιτάρια, ολόκληρα ή
τεμαχισμένα μέσα σε νερό ή χυμό των μανιταριών, έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία
ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του από αλλοιώσεις και είναι συσκευασμένο σε κλειστούς
περιέκτες. Προαιρετικά μπορεί να προστεθεί αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά, αρτύματα και ασκορβικό οξύ
ως αντιοξειδωτικό.
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.
Επισημαίνεται ότι υποχρεωτικά θα αναγράφεται η Εμπορική ονομασία και συσκευασία των ειδών.
Η προσκόμιση δειγμάτων θεωρείται απαραίτητη με ποινή αποκλεισμού.
Η ημερομηνία παράδοσης όλων των προϊόντων θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της
συνολικής διατηρησιμότητάς του.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας
92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.
2. Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133.
3. Αγορανομική Διάταξη 14/89.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/202 Γενικές Αρχές για την Ασφάλεια των τροφίμων.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρο 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίμων.
8. Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί αναγκαίων συμπληρωματικών 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 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται
από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
10. ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την
παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων.
11. ΟΔΗΓΙΑ 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή
των συστατικών των τροφίμων.
12. Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσμίξεις, χαλίκια,
στελέχη φυτών) .
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και
υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά µε
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την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε
τρόφιμα.
15. ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 / ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης
Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που την αναγνώριση της παρτίδας στην
οποία ανήκει ένα τρόφιμα.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει
του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό
852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή του
Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004, 882/2004, και για την
τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) .
19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων.
20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων.
22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις
όποιες τροποποιήσεις αυτού.
23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα
πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων.
24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της Οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
25. ΟΔΗΓΙΑ 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα
φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις
αυτής.
26. ΟΔΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί.
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 για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.
7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΤΟΣ, ΑΡΤΙΔΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΤΟΥ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας
αρτοποιείου, εργαστηρίου αρτοποιίας, πρατήριου άρτου σύμφωνα με το Π. Δ. Υπ’ αριθμ.
369/2-12-1992.(Να κατατεθεί φωτοαντίγραφο της άδειας)
Τα χορηγούμενα είδη, να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας, να έχουν παραχθεί με τα οριζόμενα στα
άρθρα 111, 112, 113 και 114 του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειμένων κοινής χρήσης,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και να πληρούν τα αναφερόμενα
και οριζόμενα στο Ν 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» και Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008 «Καθορισμός δυναμικότητας
παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και διαδικασίας αδειοδότησης» σε
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν3526/2007 «Παραγωγή
και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».
ΕΙΔΙΚΑ
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O άρτος και τα αρτοπαρασκευάσματα πρέπει υποχρεωτικά να παρασκευάζονται και να διατίθενται
στην κατανάλωση από τύπους και κατηγορίες αλεύρου που αναφέρονται στο Άρθρο 104 του Κ.Τ.Π.
και σύμφωνα με τις εκάστοτε Aγoρανoμικές Διατάξεις. Οι αρτοποιοί υποχρεούνται πριν από τη
ζύμωση της αρτoμάζας να κοσκινίζουν με επιμέλεια τα χρησιμoπoιoύμενα άλευρα, έτσι ώστε o
παρασκευαζόμενος άρτος και τα αρτοπαρασκευάσματα να είναι παντελώς απαλλαγμένες από
oπoιαδήπoτε ξένα σώματα, π.χ. σχoινιά, κόκκους, πέτρες, παράσιτα, έντομα ή άλλα αντικείμενα.
Tα χρησιμoπoιoύμενα για σκοπό αυτό κόσκινα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο συρμάτινο
πλέγμα No 9, No 12, No 14, No 16.
Οι μακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες του άρτου και των αρτοσκευασμάτων να είναι
καλοί και να μην υπάρχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς
επεξεργασίας αυτών, να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένα σωματίδια και να μην έχουν
υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση.
Να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά 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 επιφάνεια τους (όχι σκληρή κόρα).
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί των προϊόντων, να
έχουν παρασκευαστεί το περισσότερο πριν από τέσσερες (4) ώρες και λιγότερο πριν από
(2) ώρες για να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο.
Στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Το όνομα της επιχείρησης.
Η διεύθυνση του αρτοποιείου.
Το είδος ψωμιού ή προϊόντος αρτοποιίας.
Το καθαρό βάρος.
Η ημερομηνία παρασκευής και λήξεως, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στη
συσκευασία του προϊόντος με ανεξίτηλη σφραγίδα.

Τα μεταφορικά οχήματα και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καθαρά και
απολυμασμένα, ώστε τα προϊόντα που μεταφέρονται να προφυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο από
πιθανές μολύνσεις. Για την μεταφορά του άρτου και των προϊόντων αρτοποιίας, οι επιχειρήσεις
φέρουν την ευθύνη σχετικά με την τήρηση των συνθηκών μεταφοράς.
• Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται με οχήματα
που διαθέτουν κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές και χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά των προϊόντων αυτών.
• Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας είτε σε ατομική, είτε σε μαζική συσκευασία, όταν
μεταφέρονται προς πώληση από το χώρο παραγωγής τους σε πρατήρια άρτου, σε
ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία και σε λοιπά ιδρύματα, σε τόπους ομαδικής σίτισης, σε
εστιατόρια, ταβέρνες και σε κάθε άλλο τόπο προορισμού, τοποθετούνται μέσα σε κλειστά
κιβώτια, που είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο είναι κατάλληλο για επαφή με
τρόφιμα. Απαγορεύεται η μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας με άλλο τρόπο.
• Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για την μεταφορά των προϊόντων αυτών, εφόσον τα προϊόντα αυτά
τοποθετούνται σε ειδικά ξύλινα κιβώτια, που έχουν εσωτερική επένδυση από γαλβανισμένη
λαμαρίνα ή σε μεταλλικά ή πλαστικά κιβώτια, με επαρκή χωρητικότητα, τα οποία κλείνουν
ερμητικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της μεταφοράς αυτής και είναι
κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Ομοίως, επιτρέπεται με τα οχήματα που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο, η διακίνηση και η μεταφορά, προς πώληση προϊόντων αρτοποιίας, τα
οποία διατίθενται στον καταναλωτή σε αεροστεγή συσκευασία, το υλικό της οποίας
προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που
μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με
οιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών.
4. Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις η δε σήμανση να είναι
σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων:
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 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 προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα
τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (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 οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ
και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
 Άρτος: Η παρασκευή του άρτου πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις διατάξεις του
Άρθρου 111 του Κ.Τ.Π. το νερό δε που θα χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι πόσιμο.
Άρτος τύπου 70% (Φρατζόλα): Το προϊόν θα παρασκευάζεται από αλεύρι σιταριού τύπου 70%,
νερό, ζύμη, και μικρή ποσότητα αλατιού (το ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να
είναι ανώτερο από 1% επί του αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος), χωρίς
προσθετικές ύλες, καθαρού βάρους 350 gr, συσκευασμένες σε χάρτινες σακούλες κατάλληλες για
τρόφιμα, κλεισμένες με συνδετική μηχανή ή σε διαφανές σελοφάν.
 Ατομικά αρτίδια (ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 60-70ΓΡ. ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ
[ΣΙΜΙΤΙ] ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 80-100 ΓΡ.): Η παρασκευή των αρτιδίων πρέπει να πληροί
όλους τους όρους και τις διατάξεις του Άρθρου 112,113 του Κ.Τ.Π., το νερό δε που θα
χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι πόσιμο.
Αρτίδια τύπου 70 %: στρογγυλά ή φραντζολάκι, καθαρού βάρους 60 -100 gr. Το προϊόν θα
παρασκευάζεται από αλεύρι σιταριού τύπου 70%, νερό, ζύμη, και μικρή ποσότητα αλατιού (το
ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από 1% επί του αλεύρου και να
πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος) χωρίς προσθετικές ύλες, συσκευασμένα σε αεροστεγείς
ατομικές κλεισμένες συσκευασίες από διαφανές σελοφάν.
 Ψωμί του τοστ: σε συσκευασία των 400 – 800 gr παρασκευασμένο από αλεύρι τύπου 55%
ή 70 % νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού (το ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν
πρέπει να είναι ανώτερο από 1% επί του αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού
άλατος), χωρίς προσθετικές ύλες, συσκευασμένο αεροστεγώς σε φέτες σε διπλή
συσκευασία από διαφανές σελοφάν.
Η παρασκευή των παραπάνω ειδών να γίνεται αυθημερόν, η δε συσκευασία να πραγματοποιείται
αφού έχουν αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Οι συμμετέχοντες για όλα τα παραπάνω προϊόντα υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα
των προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κ.Τ.Π. άρθρα 111,112,113, 114.
Αγορανομική Διάταξη 14/89.
ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996.
ΝΟΜΟΣ 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας
και συναφείς διατάξεις.
7. Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής
τροφίμων, από το χωράφι ή το στάβλο μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Με τον κανονισμό αυτό
ο «παραγωγός τροφίμων» – όπως ορίζεται στο κείμενο, φέρει την πλήρη ευθύνη για την
ασφάλεια των τροφίμων που παράγει, διακινεί, διαθέτει.
10.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμό. 852/2004.
11.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων.
12.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
13.Κανονισμός 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις
όποιες τροποποιήσεις αυτού.
14.Κανονισμός 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
15.Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα
φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τις όποιες
τροποποιήσεις αυτής.
16.Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή
τροποποιηθεί.
3.
4.
5.
6.

17.Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και ΦΕΚ Β΄ 630/2007.
18.Κανονισμός 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων
της και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης
παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια
των τροφίμων.
19.ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας
93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
20.Κανονισμός 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την
κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
21.Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών
και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

8. ΓΛΥΚΑ
Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό τρόπο
από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα
υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.
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ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό
τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους.
Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ: Τα πασχαλινά κουλουράκια πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό
τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους.
Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, σύμφωνα με τις
αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την
παράδοσή τους.
ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ: Τα τσουρέκια πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό τρόπο από αγνά
υλικά, να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΛΑΓΑΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, άνω των 750 γραμμαρίων περίπου, κλασσικό σχήμα λαγάνας,
παρασκευασμένη με το παραδοσιακό τρόπο, από αλεύρι τύπου 70%, αλεύρι κίτρινο ψιλό, νερό,
μαγιά 2% επί του αλεύρου, αλάτι έως 2% επί του αλεύρου, μαστίχα περίπου 0,5 επί τοις χιλίοις,
σουσάμι προαιρετικά και μαυροσήσαμο. Η παρασκευή της να γίνεται αυθημερόν, η δε συσκευασία
να πραγματοποιείται αφού έχει αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ: Η Βασιλόπιτα πρέπει να έχει παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό τρόπο από αγνά
υλικά, να είναι καλά ψημένη και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία της. Τα υλικά παρασκευής
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή της.
Οι Βασιλόπιτες και τα Τσουρέκια πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μια από τις
φυσικές γλυκαντικές ύλες. Απαραίτητα συστατικά για την παρασκευή τους είναι γάλα, βούτυρο,
αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι. Το βάρος τους να είναι 1.000 – 2000 gr.
καθαρό για τις βασιλόπιτες και τα τσουρέκια (πλεξούδες), για τις ατομικές βασιλόπιτες και για τα
ατομικά τσουρέκια το βάρος να είναι 100-120 gr περίπου.
Γλυκά Ταψιού (μπακλαβάς, γαλοκτομπούρεκο, καρυδόπιτα, ραβανί κλπ): Βάρος ανά τεμάχιο
κατ΄ελάχιστον 170γρ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: Salmonella spp: απουσία/25 γρ. L.
monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. Ζύμες - Μύκητες: ≤100 cfu/g (το κριτήριο δεν ισχύει για τα μη
τυποποιημένα). ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ: Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις
διατάξεις του άρθρου 141 του ΚΤΠ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Τυποποιημένα: Αυτοτελώς εντός πλαστικής
θήκης αλουμιναρισμένης ή μή ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα
οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ:
Τυποποιημένα: Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. Και αναγραφή της
ημερομηνίας λήξεως.
Οι συμμετέχοντες για όλα τα παραπάνω προϊόντα υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα
των προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Κ.Τ.Π. άρθρα 111,112,113, 114.
Αγορανομική Διάταξη 14/89.
ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996.
ΝΟΜΟΣ 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.
Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας
παραγωγής τροφίμων, από το χωράφι ή το στάβλο μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Με
τον κανονισμό αυτό ο «παραγωγός τροφίμων» – όπως ορίζεται στο κείμενο, φέρει
την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει, διακινεί, διαθέτει.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ του
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Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό. 852/2004.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων.
10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα
τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
11. Κανονισμός 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και
τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
12. Κανονισμός 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
13. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα
προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και
τις όποιες τροποποιήσεις αυτής.
14. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή
τροποποιηθεί.
15. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και ΦΕΚ Β΄ 630/2007.
16. Κανονισμός 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιμότητα των
τροφίμων της και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως
αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για
την γενική ασφάλεια των τροφίμων.
17. ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής
Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
18. Κανονισμός 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και
με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
19. Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.
9α. ΓΑΛ Α ΝΩΠΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Το προϊόν θα είναι Α΄ ποιότητας όπως αυτό ορίζεται και περιγράφεται στο άρθρο 79 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται
πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις
Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’).
Το παστεριωμένο γάλα αγελάδος θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που
περιλαμβάνει την έκθεση του σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον
71,7ο C για 15΄) ή άλλος ισοδύναμος συνδυασμός για την επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος.
Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στην
δοκιμασία υπεροξειδάσης .
Μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει
τους 6ο C στην θερμοκρασία στην οποία και συντηρείται, η δε διάρκεια της συντήρησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις επτά ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Η
διάρκεια της συντήρησης είναι ευθύνη του παρασκευαστή.
Να είναι ομογενοποιημένο, που σημαίνει ότι, εάν μείνει σε ακινησία 48 ώρες δεν πρέπει να
σχηματίζεται φανερός διαχωρισμός της κρέμας, η δε περιεκτικότητα σε λίπος της υπερκείμενης
ποσότητας 100 cm3 γάλακτος φιάλης του ενός Lit να μη διαφέρει περισσότερο από το 10% της
περιεκτικότητας σε λίπος του εναπομείναντος γάλακτος.
Να περιέχει
 3,5% λίπος το πλήρες
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1,5 % το ημίπαχο και

 να έχει ειδικό βάρος στους 15ο C 1,028g/L (για το πλήρες)
 στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Α.Λ. %) 8,5 (για το 0%)
Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά
ορίζονται στο Κεφ ΙΙ του Π.Δ. 56/95
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ
Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις σε εμφανή και με ευδιάκριτους
χαρακτήρες στα Ελληνικά , ¨παστεριωμένο¨ , την χώρα προέλευσης του, το σήμα
καταλληλότητας του προϊόντος, το Εργοστάσιο παραγωγής, η διάρκεια και θερμοκρασία
συντήρησής του, καθώς και οι ημερομηνίες παστερίωσης και ανάλωσης αυτού ( διάρκεια
έως 7 ημέρες) η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις σήμανσης τροφ ίμων:









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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:
Γάλα νωπό 1,5% 1 lit
Η πρώτη συσκευασία θα πρέπει να είναι Tetra Pak ή άλλης ανάλογης και να πληροί όλους τους
κανόνες υγιεινής και τους όρους του Άρθρου 85 του Κ.Τ.& Π και των Τροποποιήσεων αυτού.
Η δεύτερη συσκευασία να είναι σε κιβώτια - Πλαστικά - με χωρίσματα και να έχουν χειρολαβές για
την εύκολη μεταφορά τους. Τα παραπάνω κιβώτια θα επιστρέφονται στον προμηθευτή.
Κατά την παραλαβή, και όταν θεωρηθεί απαραίτητο από το Τμήμα Διατροφής, θα παραλαμβάνεται
ποσότητα 500 - 1000 ml, τα οποία θα βράζονται ενώπιον του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου
του. Εάν το γάλα, όταν βράσει ¨κόψει¨, αυτό σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα και ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την ποσότητα του παραδιδόμενου γάλακτος.
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο παρασκευάζει
το προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει το κατάλληλο ISO και θα κατατεθεί το αντίστοιχο
αντίγραφο.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ.Π. Άρθρα 79,80.
2. Π.∆. 518/83 ΄΄Σχετικά με διατηρημένα γάλατα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, που
προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 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 τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ
και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου 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. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
Σελίδα 105

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

20PROC007210116 2020-08-24

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των
τροφίμων (HACCP).
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση της 93/43
οδηγίας (ΕΟΚ).
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών
διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών
80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για
θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ.
854/2004.
 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 τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής
προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα
τρόφιμα.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2007 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών
κριτηρίων για τα τρόφιμα.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου,
όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για την
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα
αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά
με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα
πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
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 Ν. 4254/7.4.14 (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.
4046/2012 ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.

9β. ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
Α. Το χορηγούμενο είδος (γιαούρτη), να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 82 και να έχει
παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και το οποίο θα πρέπει
να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής
νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών
κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ
45/27-2-95 τ. Α’).
Να έχει παρασκευασθεί από γάλα αγελάδας και μαγιά απουσία αντιβιοτικών και γενετικά
τροποποιημένων υλικών.
Να έχει:
Δομή λεία, μαλακή και κρεμώδη.
Γεύση υπόγλυκη.
Οσμή ευχάριστη.
pH 3,3-3,8.
Να μην παρουσιάζει
• ευρωτίαση,
• σήψη,
• εμφανείς μακροσκοπικές, μεταβολές χρώματος και σχήματος,
• ανώμαλη οσμή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισμένο ή δύσοσμο)
• αλλοίωση από μικροβιακή δράση,
• μυκητιακές αποικίες στην επιφάνειά του,
• υπολείμματα ορμονών, αυξητικών παραγόντων, αντιβιοτικών, 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, Αλλεργιογόνα 68/2007.
• Όριο διοξινών 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr fat (ΕΚ) 1881/2006 και τροποποιήσεις αυτών.
• Το γιαούρτι θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται, ΕΚ
2073/2005 και 1441/2007 με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΚ178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 και ΠΔ 9/89.
1. Απουσία salmonella spp σε 25 gr σε 5 δείγματα.
2. Απουσία E.coli σε 1 gr σε 5 δείγματα.
3. Σταφυλόκοκκοι πηκτάση θετικοί Απουσία σε 1gr σε 5 δείγματα.
4. Ολικά κολοβακτηριοειδή Απουσία σε 1 gr σε 5 δείγματα.
5. Ζύμες – μύκητες < 10 cfu/gr σε όλη την διάρκεια της εμπορικής ζωής.
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η συσκευασία της γιαούρτης (Α) πρώτη συσκευασία- κεσεδάκι, θα είναι από υλικό κατάλληλο για
τρόφιμα (ΡΡ) πολυπροπυλένιο, Άρθρο 26 Κεφάλαιο ΙΙ του Κ.Τ.Π. και θα κλείνει αεροστεγώς με
αλουμινόφυλλο με κράμα αυτού που θα περιέχει τουλάχιστον 99% αργίλιο >0.05Μn, max 0.1%Zn,
0.05-2%Cu, max 0.05% άλλα λοιπά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602, το δε βάρος
της κάθε συσκευασίας να είναι περίπου 200 gr και σε (Β) δεύτερη συσκευασία χαρτοκιβώτια
ανοικτά, στοιβαζόμενα, αντοχής, των 12 τεμαχίων.
Τα μέσα συσκευασίας δεν θα μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες στο προϊόν. Στο μέσο
συσκευασίας (κεσεδάκι) θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα Ελληνικά με ευανάγνωστα
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γράμματα, από χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή
καρκινογόνες ουσίες (ΕΚ 89/109), οι απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις:
1. Επωνυμία παρασκευαστή.
2. Αριθμός έγκρισης.
3. Η ημερομηνία παραγωγής και
4. Η ημερομηνία λήξης.
5. Ο κωδικός παρτίδας, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:
• 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 προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα
στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (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 οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Γιαούρτι 2 % και 0 %
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ.Π. Άρθρα 79,80.
2. Π.∆. 518/83 ΄΄Σχετικά με διατηρημένα γάλατα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, που
προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 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 τις Οδηγίες
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου 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. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των
τροφίμων (HACCP).
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση της
93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών
80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005
περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για
θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
852/2004 και για 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 τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής
προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι 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 Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2007 για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του
Συμβουλίου, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και ποιοτικής αξιολόγησης του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για
την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.
19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για 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 μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα
πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
22. Ν. 4254/7.4.14 (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
23. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.
10. ΤΥΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Όλα τα τυροκομικά προϊόντα να είναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα, ανά είδος, στον
Κ.Τ.& Π. Άρθρο 83 και σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.
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Συνθήκες ωρίμανσης – Χρόνος ωρίμανσης
A. H ωρίμανση των τυριών πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία δεν θα είναι
κατώτερη των +100C 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 για να συμπληρώσουν την ωρίμανσή τους πρέπει να παραμείνουν για
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στις παραπάνω συνθήκες, β) τα μαλακά τυριά για να συμπληρώσουν
την ωρίμανσή τους πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον δύο (2) μήνες. Εξαιρούνται τα «Λευκά
τυριά άλμης», τα οποία είναι παρασκευασμένα από παστεριωμένο γάλα και επιτρέπεται να
διατίθενται δεκαπέντε ημέρες (15) μετά την παρασκευή τους (η εξαίρεση αυτή δεν αφορά τα
Ελληνικά Παραδοσιακά τυριά).
Β. Συνθήκες αποθήκευσης των ώριμων τυριών μέχρι τη διάθεσή τους στην κατανάλωση: α) πολύ
σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα τυριά: σε κλιματιζόμενους θαλάμους με ανακυκλoύμενo έντoνo ρεύμα
αέρα, θερμοκρασίας από 00C έως +100C και υγρομετρικής κατάστασης από 75 έως 85, β) μαλακά
τυριά: σε κλιματιζόμενους θαλάμους με ανακυκλωμένο μέτριο ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας 00C έως
+20C και υγρομετρικής κατάστασης από 85 έως 95 %. Εξαιρούνται τα συσκευασμένα σε
συσκευασίες αδιαπέραστες από υγρασία π.χ. μεταλλικά δοχεία, τα οποία αποθηκεύονται σε
ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 00C έως +20C.
Στα μέσα συσκευασίας που θα περιέχονται τα προϊόντα, θα αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα
οι ενδείξεις όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11 του Κ.T.Π. και στις επιμέρους παραγράφους
του άρθρου 83 Γ (γενικές διατάξεις για τα τυριά από γάλα, με ωρίμανση) και επιπλέον:
– κατηγορία τυριού,
– είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί,
– ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία),
– μέγιστη υγρασία,
– ημερομηνία παραγωγής,
– ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας,
– χώρα προέλευσης – παραγωγής του τυριού,
– έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού (μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά),
– ποσοστό άλατος,
– πρόσθετα, είτε έχoυν προστεθεί στη μάζα του τυριού είτε υπάρχουν στην επιδερμίδα του τυριού
και με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.T. και επίσης με οδηγίες,
όπου χρειάζονται, π.χ. όταν η επιδερμίδα έχει ναταμυκίνη θα δίνονται οδηγίες στον καταναλωτή
μέχρι ποιο βάθος θα καθαρίζει το τυρί.
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 είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 4
του Π.Δ. 81/93, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης των τροφίμων:
• 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.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα
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στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (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 οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής.
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 γίνεται και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Μαλακά τυριά
α)Τυρί φέτα
β)Τελεμές
Σκληρά τυριά
α)Κεφαλοτύρι
β)Κασέρι
γ)Γραβιέρα
δ)Πεκορίνο
Ημίσκληρα τυριά
ε) Γκούντα
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΙΩΝ
Μαλακά
1)Εξαιρετικής ποιότητας: Περιέχει λίπος πάνω από 22% και υγρασία με ανώτατο όριο 52.5%.
2)Πρώτης ποιότητας: Περιέχει λίπος 19% και υγρασία με ανώτατο όριο 56%.
3)Δεύτερης ποιότητας: Περιέχει λίπος 15% και υγρασία με ανώτατο όριο 56%.
Σκληρά
1)Σκληρό τυρί: Περιέχει λίπος 47% και υγρασία με ανώτατο όριο 35%.
2)Πρώτης ποιότητας: Περιέχει λίπος 40% και υγρασία με ανώτατο όριο 38%.
3)Δεύτερης ποιότητας: Περιέχει λίπος 32% και υγρασία με ανώτατο όριο 38%.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
Συμπαγή, ελαστική, ξηρή και καθαρή επιφάνεια
Γεύση και μυρωδιά ευχάριστη
Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π)
Το τυρί ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π), να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.
H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για
το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές
που αναφέρονται παρακάτω, από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το γάλα που
χρησιμοποιείται για την παρασκευή της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από
τις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του
Νομού Λέσβου, όπως αυτό ορίζεται στην υπ.΄ αριθμό Υπουργική Απόφαση 313025, ΦΕΚ 8, Τεύχος
Β΄.
Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:
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α) Το χρησιμοποιούμενο γίδινο γάλα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% κατά βάρος.
β) Η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% κατά βάρος.
γ) Το pΗ του γάλακτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5.
δ) Η πήξη του γάλακτος πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την άμελξη. Το γάλα μέχρι την πήξη
διατηρείται σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας.
ε) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά εκτρεφόμενες και
προσαρμοσμένες στην περιοχή παρασκευής της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) και η διατροφή τους πρέπει να
βασίζεται στη χλωρίδα της εν λόγω περιοχής.
στ) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από αμέλξεις, που γίνονται 10 ημέρες τουλάχιστον μετά τον
τοκετό.
ζ) Το γάλα πρέπει να είναι καθαρό, αγνό, υγιεινό, πλήρες.
η) Το γάλα πρέπει να είναι νωπό ή παστεριωμένο.
θ) Το γάλα να χαρακτηρίζεται από απουσία αντιβιοτικών και γενετικά τροποποιημένων υλικών.
Απαγορεύεται η παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) από άλλο είδος γάλακτος, πλην των ανωτέρω
καθοριζομένων.
Στο προς τυροκόμιση για παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) γάλα απαγορεύεται η συμπύκνωση, η
προσθήκη σκόνης ή συμπυκνώματος γάλακτος, πρωτεϊνών γάλακτος, καζεϊνικών αλάτων καθώς
και η προσθήκη χρωστικών και συντηρητικών ουσιών.
Στο προς τυροκόμιση γάλα για παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) προστίθενται παραδοσιακή πυτιά ή
άλλα ένζυμα με ανάλογη δράση. Όταν το γάλα παστεριώνεται προστίθενται αβλαβείς
οξυγαλακτικές καλλιέργειες βακτηρίων, καθώς και χλωριούχο ασβέστιο, μέχρι 20gr/ 100 Kgr
γάλακτος.
Μετά την πήξη του γάλακτος, το τυρόπηγμα τοποθετείται σε ειδικούς υποδοχείς (καλούπια) για
φυσική στράγγιση, χωρίς πίεση.
Κατά τη διάρκεια της φυσικής στράγγισης και όταν στερεοποιηθεί το τυρόπηγμα, υποβάλλεται σε
ξηρό επιφανειακό αλάτισμα με χονδρόκοκκο αλάτι (βρώσιμο χλωριούχο νάτριο). Κατά το στάδιο
αυτό αναπτύσσεται στην επιφάνεια του τυροπήγματος άφθονη μικροχλωρίδα, η οποία θα συμβάλει
σημαντικά στην ωρίμανση και στην ανάπτυξη ειδικών οργανοληπτικών ιδιοτήτων της «ΦΕΤΑΣ»
(FETA). Μετά το ξηρό αλάτισμα και την τοποθέτηση του τυροπήγματος σε ξύλινους ή μεταλλικούς
υποδοχείς, προστίθεται άλμη περιεκτικότητας σε χλωριούχο νάτριο 7% κατά βάρος. Οι υποδοχείς
τοποθετούνται σε θαλάμους ωρίμανσης με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας μέχρι 180C και
σχετικής υγρασίας τουλάχιστον 85%. Η ωρίμανση της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) να γίνεται σε δυο στάδια:
Το πρώτο στάδιο ωρίμανσης πραγματοποιείται και διαρκεί μέχρι 15 ημέρες. Το δεύτερο στάδιο
ωρίμανσης πραγματοποιείται σε ψυκτικές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία
2-40C και σχετική υγρασία 85% τουλάχιστον. Ο συνολικός χρόνος ωρίμανσης της «ΦΕΤΑΣ»
(FETA) κατά τα ανωτέρω δυο στάδια διαρκεί τουλάχιστον δυο μήνες. Η ωρίμανση της «ΦΕΤΑΣ»
(FETA) γίνεται σε ξύλινα βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία σε εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των
περιοχών που αναφέρθηκαν.
Η «ΦΕΤΑ» (FETA) να διατίθεται συσκευασμένη σε κατάλληλα μεταλλικά δοχεία 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
1. Λίπος επί ξηρού 43% κατ΄ ελάχιστον.
2. Υγρασία 56% μέγιστον.
3. Χλωριούχο Νάτριο 3% μέγιστον.
4. Ενεργό οξύτητα 4.25-4.5% ph.
5. Χρώμα καθαρό λευκό.
6. Υφή συμπαγής με λίγες μηχανικές σχισμές.
7. Εμφάνιση μαλακό τυρί με λίγες ή καθόλου οπές κατανεμημένες σε όλη την μάζα.
8. Γεύση ευχάριστη, λιπόλυσης ελαφρά όξινη και πλούσιο άρωμα.
9. Σχήμα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα.
10. Συνεκτικότητα μαλακό τυρί που να κόβεται σε λείες φέτες.
11. Οπές: Καθόλου ή λίγες – Κατανομή: Σε όλη τη μάζα Σχήμα οπής: Ακανόνιστο.
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Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Κολοβακτηροειδή < 100
2. Escherichia coli < 10
3. Salmonella spp 0
4. Listeria monocytogenes 0
5. Staphylococcus 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 τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες,
οι ακόλουθες ενδείξεις:
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) Στοιχεία 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 στοιχεία ελέγχου αναγράφονται
με ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, η οποία
τηρεί ειδικό βιβλίο παρακολούθησης και ελέγχου ανά παραγωγό «ΦΕΤΑΣ» (FETA). Οι ενδείξεις α,
β, γ, δ, ε και στ’ αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση της
«ΦΕΤΑΣ» (FETA).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΛHΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ
Το σκληρό τυρί, (κεφάλι 8 Kgr περίπου) να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτό ορίζεται στον
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει παραχθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.
Να έχει παρασκευασθεί από νωπό ή παστεριωμένο γάλα, απουσία αντιβιοτικών και γενετικά
τροποποιημένων υλικών, μετά από οξυγαλακτική ζύμωση με την επενέργεια πυτιάς ή άλλων
ενζύμων οι καλλιέργειες βακτηρίων, η ωρίμανση δε να έχει γίνει στους 12-14oC με σχετική υγρασία
85-90% και για (3) τουλάχιστον μήνες.
Το παραδιδόμενο σκληρό τυρί να έχει:
Α. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ ελάχιστον.
2. Υγρασία 38% μέγιστον.
3. Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγιστον.
4. Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% pΗ.
5. Χρώμα υποκίτρινο.
6. Υφή σκληρής συμπαγής.
7. Εμφάνιση συνεκτική.
8. Γεύση αλμυρή πικάντικη.
9. Σχήμα κυλινδρικό.
Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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1. Κολοβακτηροειδή –
2. Escherichia coli –
3. Salmonella spp Απουσία
4. Listeria monocytogenes Απουσία
5. Staphylococcus aureus –
Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με
ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι, που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες,
οι ακόλουθες ενδείξεις:
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 λίπους & υγρασίας.
6. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ
Το Ημίσκληρο μερικώς αποβουτυρωμένο τυρί (Μπαστούνι) να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως
αυτή ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 83
ΕΝΟΤΗΤΑ Α παραγρ. 1.8 και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και
υγειονομικές
διατάξεις.
Το μερικώς αποβουτυρωμένο τυρί να έχει μέγιστη υγρασία 46% και λίπος έως 20% υπολογισμένο
επί
ξηράς
ουσίας.
Στην συσκευασία, πέραν των υποχρεωτικών ενδείξεων θα αναγράφεται η ένδειξη «μερικώς
αποβουτυρωμένο».
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 τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και
92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου 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. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση της 93/43
οδηγίας (ΕΟΚ).
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών
διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης
προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων.
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11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για θέσπιση
μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την
οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/
2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για 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
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα
η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 Για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 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 για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 510/2006
του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006
της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού υπ΄αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης των γεωγραφικών προϊόντων και των τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε
από την υπ΄αριθμ. 290398/11.04.2008 (ΦΕΚ 694/Β/21.04.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση και
ισχύει.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι 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 Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 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 μικροβιολογικών
κριτηρίων για τα τρόφιμα.
19. ΟΔΗΓΙΑ 2007/68/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του
παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά ορισμένα συστατικά τροφίμων .
20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για την
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα
αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 149/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 2008 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV για 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 Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, όσον
αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων.
24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με
τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ)
αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
25. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα
πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
11. ΑΥΓΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ
Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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& ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87) ΤΟΥ 2011, τις ισχύουσες
Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις, των Κανονισμών 1907/1990/ΕΚ 2295/2003/ΕΚ και των
τροποποιήσεων αυτών.
Τα παραδιδόμενα αυγά θα πρέπει να είναι Α’ κατηγορίας, βάρους 53gr – 63 gr (MEDIUM) με τις
απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων.
Τα αυγά δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε καμία επεξεργασία συντήρησης, ούτε να έχουν
ψυχθεί κάτω των 5ο C. Δεν θα πρέπει να έχουν πλυθεί ούτε καθαρισθεί με οποιοδήποτε τρόπο και
δεν θα περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.
Απαγορεύεται η παρουσία στα αυγά ρωγμών ή ανωμαλιών όπως είναι τα δίκροκα, χωρίς λέκιθο
κ.λ.π.
Τα αυγά θα πρέπει να είναι καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από ωοσ κοπικό
κέντρο ή κέντρο συσκευασίας, που θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP με τις παρακάτω προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενδείξεις σημάνσεις:








Οδηγία 2000/ 13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
προσέγγιση των νομοθεσιών των κ ρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,
την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφ ίμων 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 τροφ ίμων
Οδηγία 2008/ 5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων
τροφ ίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .
Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011

.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ GR….
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΓΟΥ Α
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ Μ
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
6. ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
7. ΚΩΔ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΓΩΝ


ΧΡΩΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ





ΧΡΩΜΑ ΚΡΟΚΟΥ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΓΟΥ
ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ



ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

- Σκούρο καφέ η λευκό με έντονη καθαρότητα
και σκληρότητα
- Σκάλα προδιαγραφής ROCHE No 10-13
- Καθαρό διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα
- Ορατός στην ωοσκόπηση χωρίς εμφανή
περίμετρο
- Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 mm & αμετακίνητος

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 Κ.Τ.Π. Άρθρο 87.
 Κανονισμός 1907/1990/ΕΚ.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2003 περί
καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του
Συμβουλίου σχετικά µε ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά και των
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τροποποιήσεων αυτών.
Κανονισμός 853/2004.
Κανονισμός 1907/1990 ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προδιαγραφών εμπορίας αυγών.
Κανονισμός 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
Κανονισμός 1234/2007.
Κανονισμός 589/2008 που θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού
1234/2007.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2052/2003 του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά.
 Κανονισμός 1274/91 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΟΚ
1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά.
 Κανονισμός 2221/1992 ΕΟΚ της Επιτροπής.
 Κανονισμός 2617/1993.
 Κανονισμός 3300/1993.
 Κανονισμός 5050/1998.
 Οδηγία ΕΚ/ 2000/13 Επισήμανση τροφίμων.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2007 για τον
καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του
Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.
 Κανονισμός 237/90 και όλων των τροποποιήσεών του.
 Κανονισμός 1881/06 και όλων των τροποποιήσεών του.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).
 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011.
Οδηγία 2002/4 περί εγγραφής στα μητρώα των μονάδων ωοπαραγωγής.






ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία
2. Ισχύουσα Βεβαίωση εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος
ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) από τον ΕΦΕΤ η από
άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή,
αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία των προϊόντων, όπως αυτό υπαγορεύεται από
τις διατάξεις της ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις
απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή
παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει :
α) Ισχύουσα Bεβαίωση εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος
ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) από τον ΕΦΕΤ η από
άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή
των προϊόντων
β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ως άνω πιστοποίηση να προσκομίζει
Υπεύθυνη Δήλωση εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης
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κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) και ότι θα δέχεται έλεγχο στις
εγκαταστάσεις τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο από αρμόδια επιτροπή του
Νοσοκομείου .
γ) Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο
προμηθευτή με τα προϊόντα εφόσον του ανατεθεί η σχετική προμήθεια.
4.Αποτελέσματα μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που
πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και
την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως
επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο
που θα του ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους.
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η
οποία θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου,
πριν την παράδοση.
Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να :
Eίναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής
πλευράς, ανάλογα με το είδος των τροφίμων που μεταφέρονται, η οποία
εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών
και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά
τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Η μεταφορά των τροφίμων από τους
προμηθευτές θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και
μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου (αποθήκες και ψυγεία).

Τα χορηγούμενα είδη :

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους του «ΚΩΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» και ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
καθώς και τις ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Το προσωπικό μεταφοράς των τροφίμων θα είναι ευγενές και υγιές.
Θα φέρει καθαρές στολές και θα είναι εφοδιασμένο με το ατομικό
βιβλιάριο υγείας. Η παραλαβή των τροφίμων θα πραγματοποιείται από
την ειδική επιτροπή καθώς και από άλλα αρμόδια όργανα του
Νοσοκομείου.

Ο έλεγχος είναι ποσοτικός και ποιοτικός και περιλαμβάνει
μακροσκοπικό έλεγχο, ποσοτικό έλεγχο, πρακτική δοκιμασία και ανά
τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες για εργαστηριακές
εξετάσεις τροφίμων, οι ποσότητες των οποίων επιβαρύνουν τον
προμηθευτή.

Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου είδους για οποιονδήποτε βάσιμο
λόγο ο προμηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει σε χρονικό
διάστημα που καθορίζεται από την επιτροπή παραλαβής, μετά την
παρέλευση του οποίου το Νοσοκομείο δύναται να προμηθευτεί το
είδος από το ελεύθερο εμπόριο εις βάρος του προμηθευτή

Σε περίπτωση αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει το είδος
που απορρίφθηκε παρέχεται η δυνατότητα εκπτώσεως της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δημοσίου και κηρύξεως του
προμηθευτή έκπτωτου.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αποστολής εξειδικευμένων
υπαλλήλων του, στα καταστήματα των προμηθευτών για υγειονομικό
έλεγχο.
 Τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων τα οποία έρχονται σε άμεση
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1. ΚΡΕΑΤΑ
ΝΩΠΑ

επαφή με το περιεχόμενό τους θα είναι από υγειονομικώς αποδεκτή
ύλη και άμεμπτης καθαριότητας, ώστε τα τρόφιμα να μην
προσβάλλονται από το μέσο συσκευασίας τους, ούτε τούτο να
προσβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο από το περιεχόμενό του ή να
μεταφέρει επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου ουσία
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
(μοσχάρι, χοιρινό – αιγοπροβάτων)
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ - XOIΡΙΝΟ Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας όπως
αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα
Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως, απαλλαγμένο από
οστά , λίπος , τένοντες κ.λ.π. και να παραδίδεται σε συσκευασία αυτοτελών
ανατομικών τεμαχίων (ΠΔ 186/1981)
Τα πα ραδι δό μ ε να νωπά κρ έα τα, θ α π ροέ ρ χ ο ν ται απ ό χώ ρες
τη ς Ε .Ε (κατ ά π ρο τίμ η σ η ) α λ λά και απ ό χώ ρε ς εκτός Ε .Ε . και από
εγκε κριμ έ ν α σ φαγ εί α .
Τ α π ρο σ φε ρόμ ε ν α κρ έα τα π ρέ πει :
 Ν α π ρο έρ χο ντ αι απ ό κα τά λ λη λα γ ια κατα ν άλωσ η τμή μα τα
κα το ικί διω ν ζώων , β οοε ιδώ ν, χοί ρω ν, π ρο β άτω ν .
 Ν α μ ην έ χου ν υπ οσ τεί οποι α δή πο τε επ ε ξερ γ ασ ία που ν α
απο σκοπε ί σ την ε ξασφ ά λι ση συ ν τή ρη ση ς
 Ν α έ χου ν υ πο σ τε ί κρε ο σκο πι κό έ λ εγ χο
 Ν α π λη ρού ν του ς ό ρου ς υ γιεινή ς και κατ α λ λη λότητ ας και
τις σ υσ τ άσει ς μ ε τ ις ι σ χ ύου σε ς δι ατά ξεις
 Ν α μ ην πε ρι έχου ν ε πιβ λα βε ίς ο υσ ίες π ροερ χό μενε ς α πό
την δι ατ ρο φή τω ν ζώ ων ή ά λ λ ες ου σί ες εξωγ εν ού ς
προ ε λεύ σε ως,
όπως
οισ τ ρο γό ν α,
α ντ ιβ ιοτι κά
και
θυ ρεο σ τ ατι κά.
 Ν α έ χει έ ν α κα νο νι κό χ ρώμα χα ρα κτη ρι σ τ ικό του σφ άγι ου
(κό κκινο χωρ ίς αίμ ατα για το μο σχά ρι )
 Κατ ά το ν χ ρό νο πα ράδο ση ς σ τι ς απ οθή κες δε ν θα π ρέπ ει
να έ χει θ ερ μο κρασί α α νώτ ερη τω ν 4 - 5 ο C κα ι οξύ τητ α
(PH ) μ ε τα ξύ 4 - 5,8
 Ν α είνα ι κα λά σ υ ντ η ρη μένο και κα θα ρό και ν α μην είν αι
αφ υ δα τωμ έ ν ο, σά πι ο, ε υρ ωτι ασμέ νο ή τα γγ ισμ ένο .
 Ν α μ ην α ναδ ύει δυ σά ρεσ τε ς ο σμ ές.
 Ν α μ ην έ χει λί πο ς, εκ τό ς το υ σ υν δ εόμε νο υ φυ σ ικώ ς μ ε το
κρ έα ς.
Οι ορ γα ν ολη π τι κο ί χα ρακ τή ρε ς να είν αι άψο γοι, χω ρίς να
πα ρέ χο υν ε ν δεί ξε ις γι α ατε λή ε πε ξερ γ ασ ία ή χ ρη σι μοπο ίη σ η
ακατ ά λ λη λω ν πρ ώτω ν υλών . Να μην έ χε ι υπ οσ τεί με τα βολή των
οργ αν ολη π τι κώ ν του χαρ ακ τή ρων όπως επί ση ς και α λ λοιώ σει ς
που μ π ορ εί ν α επι δ ρ άσ ουν σ τ ην υγ εία τω ν κα τα να λω τών ή σ τη
συ ν τή ρη σή του .
ΣΥ Σ ΚΕ ΥΑΣ Ι Α
Τ α α υτοτ ε λή τεμ ά χι α των σ φάγ ειω ν να είνα ι:
Γ ια το μ ο σχά ρι θ α είν αι π ρώ τη ς κα τηγο ρί α ς ( Α) – μπο ύτ ι ( κιλότο,
τρανς, νουα, στρογγυλό) -πο ν τίκι ( τουρ του κίτα ) κα ι μπ ριζ όλε ς και θ α
πα ρ αδί δο ν τ αι ολόκ λη ρα (π. χ . τ ρά νς , σ τ ρο γγυλ ό, νου ά κ .λ .π . ά νευ
περιτ τώ ν μ ε ρώ ν και ά νευ λί που ς ) για δ ε το χοι ρινό θα είναι
μπού τι (Α /Ο ) κα ι μ π ρι ζόλε ς λα ιμο ύ ή κό ν τρ α.
Κ άθ ε αυ τοτ ελ ές αν α τομ ικό τεμ άχ ιο, θ α συ σ κευά ζετ αι από το ν
πα ρ ασ κευ ασ τή ή το ν σ υσκε υ ασ τ ή , σε π ρώ τη σ υσκε υ ασ ία σε κε νό
αέ ρος ( VAG UM ) άν ε υ σ υ ν τη ρητι κών ου σ ιών σε δ ια φ ανή
προ σ υσκευ ασία, κατ ά λ λ η λη για τρ όφιμ α, π ου θα το π ροσ τ α τε ύει
από έ ξω θε ν μ ι κρ οβι α κο ύς ή ά λ λου ς παρ άγ ο ντ ε ς κα θώ ς και απ ό την
απώλει α υ γρ ασί ας ( Ο δηγία 8 9/1 08/Ε ΟΚ ).
Τα αυ το τε λή δι α φο ρετ ικά α ν α τομι κά συ σκευ ασμ έν α, τεμά χι α
τη ς ί δι ας κα τηγ ορ ία ς , θα συ σκε υά ζο ντ αι σ τη συ νέ χε ια σε
χα ρ τοκι βώ τι α.
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Τ α νω πά κρέατ α θ α πα ραδί δο ν τα ι σ ύμφω να μ ε τι ς
εκάσ το τε
ι σχ ύο υσ ες
αγο ρ αν ομικέ ς,
κ τηνια τρ ικέ ς
και
υγειο νομ ικές δι ατ ά ξει ς, η δε η με ρ ομην ία παρ άδο ση ς θ α είναι το
πρώ το τέτ αρ το το υ χ ρό ν ου τη ς συ ν ολική ς δια τη ρη σ ιμότητ άς το υ .
Περ ά ν του χ ρό νο υ αυ το ύ δε ν θα γίν ετ αι η πα ρ α λα βή τω ν
προ ϊό ντω ν . Ο π ρο μ η θ ευτή ς
υ πο χρ εο ύτα ι να πα ρέ χει σ την
επιτ ροπή πα ρ αλα βή ς κά θε π λη ρ οφ ορί α και σ το ιχείο πο υ θα τη ς
ζητείτ αι σ χετ ικά μ ε το ν πρ οσ δι ο ρισ μό του είδ ους ( τεμά χ ιο) και
τη ς ποι οτι κή ς κατά τα ξη ς των παρ αδι δομέ νων νω πών κρεάτω ν
Τ ΕΜ ΑΧΙ ΣΜ ΟΣ
Ο τεμ α χι σ μός του ν ωπο ύ κρ έα το ς, πρ έπε ι να γίνετ αι απα ραίτητ α
από ε γκε κριμ έ νε ς εγ κα τασ τ άσ εις τεμα χι σ μού σύμ φω να μ ε Π. Δ .
30 6/19 8 0 - Πε ρί όρω ν τεμ α χι σ μού νω πο ύ κρ έα τος και ε λέγ χο υ
των ερ γ ασ τη ρίων τεμ α χι σμ ού, α ποσ τε ώσ εω ς και παρ ασκε υή ς
μιτ τω το ύ
ό πω ς τ ρ οποπ οιή θη κε α πό το Π .Δ . 1 115/8 0,
(2 81/Α /1 1. 12 .8 0 ) « Πε ρί τρο ποπ οιή σεω ς τ η ς π ερί πτω ση ς γ ΄ το υ
π. δ 3 06/8 0 « π ερ ί ό ρων τεμ α χι σ μού νωπ ού κρ έ α τος και ε λέγ χο υ
των ερ γ ασ τη ρίων τεμ α χι σμ ού, α ποσ τε ώσ εω ς και παρ ασκε υή ς
μιτ τω το ύ» και Ε Κ Τ ΕΛ Ε Σ ΤΙ ΚΟΣ ΚΑ ΝΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ (E E ) Α Ρ Ι Θ . 13 37/2 01 3
ΤΗ Σ Ε ΠΙ Τ ΡΟΠ ΗΣ τη ς 1 3η ς Δ εκεμ βρ ίου 2 01 3 γι α τη θέσπι ση
κα νό νων εφ αρ μο γή ς το υ κα νο νι σμού (Ε Ε ) α ρ ιθ. 1 16 9/2 0 11 του
Ε υρ ωπαϊ κού Κο ιν οβ ουλί ου και του Συμ βουλίου όσο ν αφ ορ ά την
έν δει ξη τη ς χώ ρα ς κατ αγωγή ς ή του τόπ ου π ροέ λ ευ ση ς για τ α
νωπά, δι α τη ρ η μ έ να μ ε α πλ ή ψύ ξη ή κατε ψυγμέ ν α κρ έα τα
χοι ρο ειδώ ν, π ρο βα το ει δώ ν, αιγ οει δών και πουλε ρι κών ν α φέ ρει
τις απα ραίτητε ς ση μ ά νσει ς ( σ φρ αγί δ α και α ρ ιθμό ς έγ κρι ση ς
εγκατ άσ τ αση ς τεμ α χι σ μ ού), και ν α εφ αρ μό ζει σ ύσ τη μα H AC C P.
Γ ια την συ ν τή ρη ση
και δ ια κίνη ση του ν ωπο ύ κρέα το ς να
τη ρ ού ν ται οι δι ατ άξεις το υ πα ρ απάν ω Π Δ 20 3/98 ό πω ς ι σ χύο υν
τρο ποπ οιη μ έ νε ς.
Σ ΗΜ ΑΝΣ Ε ΙΣ
Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη
σή μ αν ση ς τ ρο φίμ ων :

με

τις

δι α τά ξει ς

•

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.



Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011

ΕΙΔΙΚΑ:
Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές
ανατομικό τεμάχιο, αλλά και στην εξωτερική, να υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για
τρόφιμα, στην οποία να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστο, στην ελληνική γλώσσα, και
Σελίδα 120

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

20PROC007210116 2020-08-24

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 πε ριγρ α φή το υ σ φά γειου
2 Η Χώ ρα κατα γωγή ς
3 Ο κω δ . του σ φάγ ειο υ ( Πλην χο ιρινο ύ )
4 Η η μ ερ ομ ηνί α σφ αγή ς ,
5 Το κα θ αρ ό βά ρο ς του πε ριε χο μέ νου αν αγ ρ άφ ετα ι ε πί
αυ το κόλ λ ητη ς ε τικέ τα ς η λε κτ ρο νική ς ζυγ α ρι άς το υ ερ γο σ τ ασ ίου
που επι κολ λάτ αι επί τη ς συ σκε υ ασί α ς.
6 Ημ ε ρο μ ηνία ε λά χι σ τη ς δι α τη ρη σι μό τητα ς
Η μ ετ αφ ο ρά θ α γίνετ αι μ ε καθ α ρά και απ ολυμ ασμέ να
ισο θε ρμ ι κά μ ετ αφ ορ ικά μ έσ α - ψυγε ία κα ι μέ χ ρι τους χώ ρ ου ς
απο θή κε υσ η ς του Ν οσ ο κομ εί ου, τα οπο ία θ α ε ξασφ α λί ζου ν
θε ρμ οκρ ασ ία, σ ύμ φω ν α μ ε τι ς ο δη γίε ς 8 9 /1 08/ΕΟΚ 92/1/Ε ΟΚ και
92/2/ΕΟ Κ και την εκάσ το τε ι σ χ ύου σ α Νο μο θεσία και θ α φέ ρου ν
κατ αγρ αφι κό θε ρ μο κρ ασ ίας του θ α λά μο υ μετ α φ ορ άς .
Τ α μ ε τα φο ρι κά μ έσ α, π ρ έπει ν α είν αι εφο δι ασμέ να με Βε β αίω ση
Κατ α λ λ η λό τητα ς Ο χή μ α το ς απ ό Υγε ιο νομικ ή ς π λε υρ ά ς, η οπ οία
εκδί δετ αι από τις κα τ ά τόπο υς Δ ιευ θύ νσ ει ς Δη μό σι ας Υγε ία ς
των Π ερι φε ρειώ ν και Ά δ εια Κυκ λοφ ορί α ς Ο χή μα το ς Μ ετα φο ρ άς,
η οπ οία εκδί δετ αι α πό τις κατ ά τόπο υς Κτηνι ατ ρικέ ς Υ πη ρ εσί ες .
Κατ ά την ώ ρ α πα ράδ οση ς, ο π ρομη θευ τή ς
οφ εί λ ει
να
προ σ κομ ί ζει
και παρ αδί δει σ την επιτρ οπή παρ α λαβή ς
α ντίγρα φο το υ κα ταγρ α φικού τη ς θ ερ μο κρ ασί α ς το υ ο χή μα το ς
μετα φο ρ άς, ο δε μ ετ α φορ έας θα π ρέ πει να δ ιαθ έτ ει Βι β λι άρ ιο
υγεία ς
και να φέ ρει κατ ά τ ην δι ά ρκει α
πα ράδ οση ς τω ν
κρ εά των , ό που α παιτείται, γ ά ν τια μ. χ.
ΝΟΜ ΟΘ Ε Σ ΙΑ
1.
Κ.Τ. Π.
2.
Α γο ρα νομ ική
Δ ιάτ α ξη
1 4/89.
3. Κ ΑΝ ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ 46 6/2 00 1 θέ το ν τα ς τ α αν ώ τατ α ό ρι α γι α
συγκεκριμ έν ου ς ρυ πα ν τ ές και τι ς όπ οιε ς τ ρο πο ποιή σει ς α υ το ύ.
4. ΚΑΝ ΟΝ Ι ΣΜ Ο Σ 178/2 0 02 (π ερ ί κα θο ρισ μο ύ τ ων γε νι κών α ρχώ ν
και α παιτή σεω ν τη ς Ν ο μοθ εσί α ς για τ α τ ρό φι μα, τω ν γε νικώ ν
δι αδικασιώ ν γι α τ ην ασφ ά λε ια των τ ρο φίμω ν κα ι τ ην θέσ πι ση
τη ς
Ε υ ρω παϊ κή ς
Α ρχή ς
Ασ φ ά λει ας
τ ων
τ ρο φίμω ν.
5. ΚΑ Ν ΟΝ Ι Σ ΜΟ Σ 178/2 0 02 ά ρθ ρο υ 18 γι α την ιχ νη λασι μό τητα
των τρ οφ ίμ ω ν ό πω ς κα ι η εφ α ρμογή του ά ρθ ρου 1 1 του Κ.Τ. Π
πα ρά γρ. 1 3 πε ρί εν δ εί ξε ως α να γν ώρ ιση ς παρ τίδ ας π ροϊ ό ν το ς και
τη ς ο δηγί ας 92/59 Ε .Ο.Κ του Συμ βουλίο υ για την γε νική
ασφ ά λει α
τω ν
τ ρο φίμω ν.
6. ΚΑΝ ΟΝ Ι ΣΜ Ο Σ 18 2 9/200 3 για τα γεν ετ ικώ ς τρο ποπ οιη μ έν α
τρό φιμ α κα ι ζω οτ ροφ ές Κα νο νι σμό ς (Ε Κ ) α ρ ιθ . 18 30/20 03 το υ
Ε υρ ωπαϊ κού Κοινο βο υλί ου και το υ Σ υμβ ο υλίου τη ς 22 α ς
Σεπ τεμ β ρίο υ 2 00 3 σ χε τικά με την ιχ νη λασ ι μότητ α και την
επι σή μ αν ση γε νε τικώς τ ροπο ποιη μένω ν ορ γ αν ισμώ ν και την
ιχνη λασιμ ότητ α τ ρο φίμ ων και ζωοτ ρο φών που πα ρά γο ντ αι απ ό
γενε τι κώ ς
τ ροπ οπο ιη μ ένο υς
ορ γα νι σ μού ς,
κα ι
γ ια
την
τρο ποπ οίη ση
της
ο δηγί ας
2001/18/Ε Κ .
7. Κ ΑΝ Ο Ν ΙΣ Μ ΟΣ (Ε Κ ) α ρ ιθ . 18 3 0/2 00 3 του Ε υ ρω παϊ κο ύ
Κοινο βουλίο υ κα ι το υ Σ υμ β ουλίο υ τη ς 2 2α ς Σε πτεμ β ρίο υ 20 03
σ χε τι κά μ ε τ ην ιχ νη λασ ιμό τητα και την επι σή μανση γ ε νε τικώς
τρο ποπ οιη μ έ νω ν οργ α νι σμ ώ ν και την ιχ νη λασιμότητ α τρ οφί μων
και
ζω οτ ρο φών
π ου
πα ρά γο ν ται
α πό
γε νε τι κώς
τρο ποπ οιη μ έ νο υς ορ γ α νι σμο ύς , και γ ια τ ην τ ροπ οπο ίη ση τ η ς
οδηγ ία ς
200 1/18/Ε Κ.
8. ΚΑΝ ΟΝ Ι ΣΜ ΟΣ 8 52/200 4 Κα νο νι σμός Υ γι εινή ς Τρ οφί μων Σελίδα 121
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προ ς
α ν τι κα τάσ τ α ση
τη ς
9 3/43
ο δηγί α ς
(ΕΟ Κ) .
9. ΚΑ Ν ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ 853/200 4 Κα νο νι σ μός γι α τον καθ ορ ισ μό
ειδι κών καν όνω ν υγ ιειν ή ς γι α τ α τ ρό φιμα ζωι κή ς π ρο έλ ευ ση ς.
10 . Κ ΑΝ ΟΝ Ι ΣΜ ΟΣ 85 4/2 00 4 Κα νο νι σμός γι α το ν επί ση μο έ λεγ χο
τρο φίμ ω ν
ζωι κή ς
π ρο έ λε υση ς.
11 . ΚΑ Ν ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ 88 2/2 00 4 Κ αν ον ισ μό ς γι α την δ ιε ξαγω γή του
επί ση μο υ
ε λέ γ χο υ
των
τρο φίμω ν.
12 . Κ ΑΝ Ο Ν ΙΣ Μ ΟΣ 19 35/200 4 το υ Ε υ ρω παϊκού Κοινο βουλίο υ κα ι
το υ Σ υμ βουλί ου σ χετ ι κά μ ε τ α υλι κά και α ντ ικείμ εν α που
προ ορ ίζο ν ται ν α έ ρ θο υ ν σε ε πα φή μ ε τ α τ ρό φιμα κα ι με την
κατ άρ γη ση των ο δη γ ιών 8 0/59 0/ ΕΟ Κ και 8 9 /1 09 /ΕΟ Κ.
13 . ΚΑΝ ΟΝ Ι ΣΜ Ο Σ 2 07 3/2 00 5 και 1 44 1/2 007 σ χε τικά με τα
μικρο βιολογ ικά
κριτή ρι α
των
τρο φίμω ν.
14 . ΚΑΝ ΟΝ Ι Σ ΜΟ Σ 2 074/2 00 5 γι α την θέσπ ιση μέ τρω ν εφα ρμογή ς
για
ο ρισ μ έ να
π ροϊό ντ α
β άσ ει
το υ
κα νο νι σμο ύ
(Ε . Κ)
αρ ιθ. 853/20 0 4, 8 54/20 0 4, 88 2/20 04 , γι α την πα ρέκκ λιση από το ν
κα νο νι σμ ό 8 52/20 04 και για τ ροπ οπο ίη ση των κα νο νι σμώ ν
853/20 0 4
κα ι
8 54/20 04 .
15 . ΚΑΝ ΟΝ Ι Σ ΜΟ Σ (Ε Κ) αρ ιθ. 2075/2 00 5 γι α τη θέσ πι ση ειδ ικώ ν
κα νό νων σ χετ ικά μ ε το υς ε πί ση μο υς ε λέγ χο υς για α νίχ νε υσ η
Tr ich in el la
σ το
κρ έα ς.
16 . ΚΑ Ν ΟΝ Ι Σ ΜΟ Σ 2 076/2 00 5 γι α τη θ έσ πι ση μετ αβ α τικώ ν
δι ατ άξεω ν σ χετ ικά μ ε την εφα ρ μογ ή το υ Ε υρ ωπαϊ κο ύ
Κοινο βουλίο υ και το υ Σ υμ β ουλίο υ (Ε . Κ. ) 85 3/2 0 04, 88 2/2 00 4, και
για τ ην τ ροπ οποί η ση τ ων κα νο νι σμώ ν 853/2 00 4 και 8 54/20 04 .
17 . ΚΑ Ν ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ 39 6/2 005/Ε . Κ το υ Ε υ ρωπαϊ κο ύ Κοινο βο υλίου
και του Συ μ βο υλίο υ γι α τ α α νώτ ατ α όρι α κατ α λοίπω ν
φυ το φ αρμ άκω ν σ τ α τ ρ όφιμα κα ι γι α την τ ροπ οπο ίη ση τη ς
Οδη γί ας
91/41 4/ΕΟΚ
του
Συμ βουλίο υ.
18 . Κ .Υ.Α 15 523/31 - 08 -2 00 6 Π ερ ί Α να γ καίω ν σ υμπ λη ρωμα τι κώ ν
μέτρ ων εφα ρ μογή ς τ ων Κα νο νι σμώ ν 178/20 02, 8 52/2 00 4,
853/20 0 4, 854/2 00 4 και 88 2/2 00 4 το υ Ε υρ ωπαϊ κού Κοινο βουλίου
και του Σ υμ βουλί ου και εν αρ μό νι ση τη ς Ο δη γία ς 20 04/4 1/Ε .Κ του
Ε υρ ωπαϊ κού
Κοινο β ουλίο υ
και
του
Συμ βο υλίο υ.
19 . Κ ΑΝ ΟΝ Ι ΣΜ ΟΣ 1 92 4/200 6 σ χετι κά με του ς Ισ χ υρ ισ μο ύς επί
θεμ ά των Δι ατ ρο φή ς κα ι Υγε ία ς π ου δι ατ υπών ο ντ αι σ τα τρ όφιμ α.
20. K ΑΝ ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ 2 023/200 6 τη ς Ε πιτ ρο πή ς σ χε τικά μ ε την ο ρ θή
πρ ακ τική πα ρα γωγή ς υλικών και α ντ ικειμ ένω ν π ου π ρο ορί ζο ντ α ι
να
έ λθο υ ν
σε
επα φή
με
τα
τ ρό φιμα.
21 . ΚΑ Ν ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ (Ε Κ) αρ ιθ. 51 0/20 .0 3.2 00 6 γι α την π ρο σ τ ασ ί α
των γεω γρ α φικώ ν ε ν δ εί ξεω ν και τω ν ο νομ ασιώ ν π ροέ λ ευ ση ς τω ν
γεωρ γικώ ν
π ροϊ ό ν των
και
τω ν
τρο φίμω ν.
22 . ΚΑ Ν ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ (Ε Κ) αρ ιθ . 1 18 3/2 00 6 πε ρί τη ς κοινο τι κή ς
κλίμ ακα ς
κατ άτα ξη ς
σφ αγίω ν
τ ων
χο ν δ ρών
βο οει δώ ν.
23 . ΚΑΝ ΟΝ Ι ΣΜ ΟΣ 1 8 98/2 0 06/ Ε Κ τη ς Ε πιτ ρ οπή ς τη ς 1 4η ς
Δεκεμ β ρίου 2 0 06 σ χε τι κά με τη θ έσ πι ση λεπ τομερ ών κα νό νων
εφ α ρμο γή ς το υ καν ον ισ μού (Ε Κ ) α ριθ. 5 10 /20 06 του Σ υμ βουλί ο υ
για τ ην π ροσ τ ασί α τ ων γ εωγρ αφι κώ ν ε ν δ είξεων και των
ονομ ασιώ ν πρ οέ λε υση ς τ ων γε ωρ γικώ ν π ρο ϊό ντω ν και των
τρο φίμ ω ν.
24 . ΚΑ Ν ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ (Ε Κ) α ριθ. 1 44 1/2 007 γι α την τ ρ οπ οπο ίη ση το υ
κα νο νι σμ ού (Ε Κ ) α ρ ιθ. 2073/20 0 5 τη ς Ε πιτρ οπή ς πε ρί
μικρο βιολογ ικώ ν
κριτη ρίω ν
γ ια
τα
τ ρό φιμα.
25. Κ ΑΝ ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ 12 34/2007 το υ Σ υμ βουλί ου για την θέσ πισ η
κοινή ς ορ γά νω ση ς τω ν γ εωργ ικώ ν αγο ρώ ν κα ι ει δι κών δι ατά ξεω ν
για ορ ισμ έν α γ εωρ γικά π ροϊ ό ντ α ( ε νι αί ος καν ον ισ μό ς ΚΟΑ) .
26. Κ ΑΝ ΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ 3 61/2007/Ε .Κ « Ε μπ ορ ία κρ έα το ς βο οει δών
η λι κί ας
το
πολύ
12
μ ηνών ).
27. Κ ΑΝ Ο Ν ΙΣ ΜΟ Σ 566/2 008/Ε . Κ τη ς Ε πιτ ροπ ή ς σ χετι κά με την
θέσπι ση λε πτομ ε ρώ ν κα νό νων εφ α ρμογή ς του Κ α νο νισ μο ύ
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12 34/20 07 του Συ μ βο υλίου όσ ον α φο ρ ά τ ην εμ πο ρί α το υ
κρ έα τος
βοο ειδώ ν
η λι κί ας
το
πολύ
12
μηνώ ν.
28 . ΚΑ Ν ΟΝ Ι Σ ΜΟ Σ (E E ) α ριθ. 13 37/2 01 3 γι α τη θ έσπ ιση κα νό νων
εφ α ρμο γή ς το υ καν ο νι σμο ύ (Ε Ε ) α ριθ. 11 69 /20 1 1 το υ
Ε υρ ωπαϊ κού Κοιν οβ ουλί ου και το υ Σ υμ βουλί ου όσο ν αφο ρ ά τ ην
έν δει ξη τη ς χώ ρ ας κατ αγωγή ς ή του τό που π ροέ λ ευ ση ς για τ α
νωπά, δι α τη ρη μ έ να μ ε απ λή ψύ ξη ή κατε ψυγμέ ν α κρ έατ α
χοι ρο ειδώ ν,
π ρο βα το ειδώ ν,
αιγ οει δώ ν
και
πουλε ρι κών .
29 . Ο δηγ ία 8 9 /107/Ε ΟΚ ., γι α την πρ οσ έγ γι ση των νο μο θεσιώ ν
των κρ ατώ ν μ ε λών σ χε τικά με τ α π ρό σθ ετα που μπ ορ ού ν ν α
χ ρη σ ιμο ποι ού ντ αι σ τα τρό φιμα τ α ο ποί α προ ορ ίζο ν ται γι α
αν θρ ώπινη δι ατ ρο φή και ό πω ς έ χει α υ τή τ ρο ποπ οιη θεί
(9 4/34/Ε Κ ,
292/97) .
30 . Ο δηγ ία 8 9/107/Ε ΟΚ σ χετι κά με τα π ρόσ θε τα τω ν τ ρ οφίμ ω ν
και
ό πω ς
έ χε ι
αυ τ ή
τ ροπ οπο ιη θ εί.
31 . Ο δηγί α 90/6 42/ΕΟ Κ το υ Σ υμβ ουλίο υ π ου α φο ρά το ν
κα θο ρι σμ ό τω ν α νωτ άτω ν π ερι εκ τικοτήτω ν γι α τ α κατ ά λοι πα τω ν
φυ το φ αρμ άκω ν επάν ω ή μ έσ α σε ο ρι σμέ να π ροϊ ό ντ α φυ τική ς
προ έ λευ ση ς, σ υμ π ε ρι λα μ βα νο μένω ν και των ο πω ροκη πευ τι κών
και
τ ις
όπ οιες
τ ροπ οπο ιή σ εις
α υτή ς.
31 . Την Ο δη γία 20 04/4 1 Ε .Κ του Ε υρ ωπαϊ κο ύ Κοινο βουλίου και
το υ Συμ βουλίου γ ια την κατ άρ γη ση ο ρι σμέ νων ο δηγιώ ν σ χε τικώ ν
με την υ γιεινή τω ν τ ρο φίμ ω ν και το υς υγειο νο μικο ύς ό ρ ου ς γι α
την πα ρα γωγή και δι ά θεσ η σ την α γο ρά ο ρι σ μένω ν πρ οϊό ν των
ζωική ς
πρ οέ λε υση ς
που
π ροο ρί ζο ντ αι
γι α
α ν θρ ώπινη
κατ α ν άλω ση και γ ια την τ ρ ο ποπ οίη σ η τ ων ο δηγιώ ν το υ
Συμ βουλίου 8 9/6 62 ΕΟ Κ. και 92/1 18/ΕΟΚ και τη ς απ όφ αση ς
95/40 8
ΕΚ
το υ
Συμ βουλί ο υ.
32 . Την Ο δηγ ία 2 0 00 /13/Ε . Κ του Συ μβο υλίο υ γ ι α π ρο σέ γγι ση τω ν
νο μοθ εσ ιών τω ν κρ ατώ ν μ ε λώ ν σ χετι κά με την επι σή μα νση , τ ην
πα ρο υσ ίαση και την δι αφή μ ιση των τρ οφί μων και τι ς όπο ιες
τρο ποπ οιή σει ς αυ τή ς α πό τι ς Ο δηγί ες 2 007/68/Ε Κ, 2 00 8/5 E .K,
2005/2 6 E . K,2 00 1/1 01/ Ε .Κ τη ς Ε πιτρ οπή ς, 20 02/8 6/ Ε . Κ τη ς
Ε πιτρ οπή ς και τη ς Ο δηγί α ς 20 0 3/89 /Ε . Κ του Ε υ ρω παϊκού
Κοινο βουλίο υ κα ι το υ Συμ βουλίου, για την τ ροπ οπο ίη ση τη ς
Οδη γί ας 20 00 /13/Ε . Κ ό σ ον α φο ρά την α να γρ α φή των σ υσ τ α τικώ ν
των
τρο φίμω ν.
33 . Ε ΦΕ Τ Ο∆ Η ΓΟ Σ Υ ΓΙΕ Ι Ν ΗΣ Ν ο 9 .

1.ΚΡΕΑΤΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕ
ΝΑ

Δικαίωμ α σ υμ μ ε τοχή ς σ το διαγ ωνι σ μό έ χο υν όσοι δι α θέ το υν
άδει α ί δ ρυ ση ς και λ ειτουρ γία ς εργ ασ τ η ρί ου τε μαχι σ μού νω πώ ν
κρ εά των σύμ φω να μ ε το Π . Δ. υ π’ α ρ ιθμ .3 0 6/3 -4 - 19 80 . (Ν α
κατ α τεθεί φω το α ν τίγρ α φο τη ς άδε ια ς)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ) Α/Ο
ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (Α/Ο) να προέρχονται από νωπά
κρέατα Α΄ ποιότητας (τύπου Τουρτουκίτα),
Τα παραδιδόμενα κρέατα, θα προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και από
εγκεκριμένα σφαγεία.
Με τον όρο, κατεψυγμένα κρέατα, νοούνται τα κατεψυγμένα προϊόντα (βαθειάς
κατάψυξης), που παρασκευάζονται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και
αναπτυχθεί καλά και που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία
κατάψυξης, αποκαλούμενη «βαθειά κατάψυξη», η οποία επιτρέπει στο προϊόν
να περάσει όσο γρήγορα χρειάζεται, ανάλογα με τη φύση του, τη ζώνη μέγιστης
κρυστάλλωσης και έχει ως αποτέλεσμα, μετά από την αποκατάσταση θερμικής
ισορροπίας, τη συνεχή διατήρηση της θερμοκρασίας του προϊόντος σε όλα του
τα σημεία σε τιμή ίση ή χαμηλότερη από -18°C και που διατίθενται στο εμπόριο
κατά τρόπο που δείχνει ότι διαθέτουν το χαρακτηριστικό αυτό (Οδηγία
89/108/ΕΟΚ).
Με τον όρο κατεψυγμένα κρέατα άνευ οστών (αποστεωμένα), εννοούνται τα
κομμάτια του σφαγίου, τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός
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από την αποστέωση, την αφαίρεση μεγάλων τενόντων και υπερβάλλοντος
λίπους και την κατάψυξη.
Τα κρέατα να είναι παραγωγής όχι μεγαλύτερης από 30 ημέρες περίπου,
υπολογιζόμενες από την ημερομηνία φορτώσεως στα μεταφορικά μέσα της
χώρας προελεύσεως.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
1. ΒΟΕΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ Α/Ο
Τα αποστεωμένο βόειο κατεψυγμένο κρέας πρέπει:
• Να προέρχεται από κατάλληλα για κατανάλωση σφάγια βόειου, να έχουν
διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και να είναι ηλικίας 12-24 μηνών.
• Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην
εξασφάλιση της συντήρησής του.
• Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο.
• Να πληροί τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
• Να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζώων
ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και
θυρεοστατικά.
• Να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου (κόκκινο χρώμα,
χωρίς αίματα).
• Να μην έχει υποστεί ολική ή μερική απόψυξη και επανακατάψυξη.
• Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό και να μην είναι αφυδατωμένο ή
ταγγισμένο.
• Να μην αναδίδει μη φυσιολογικές οσμές κατά την κατάψυξη.
• Να μην έχει λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.
• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις
για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.
• Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων όπως
επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών
ή στη συντήρησή του.
• Να είναι απαλλαγμένο από οστά , λίπος, τένοντες κ.λ.π. και να παραδίδεται σε
συσκευασία αυτοτελών ανατομικών τεμαχίων κρέατος, όπως αυτά ακριβώς
καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981.
Αυτοτελή τεμάχια από “ ποντίκι”
Σε περίπτωση που ζητηθεί από το νοσοκομείο, το κρέας να μπορεί να έρχεται
και σε μορφή κιμά.
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ
Ο τεμαχισμός των κρεάτων, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις τεμαχισμού σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 – Περί όρων τεμαχισμού
κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και
παρασκευής μιττωτού – όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1115/80,
(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 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE)
ΑΡΙΘ. 1337/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών και
να εφαρμόζει σύστημα HACCP.
Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει
να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007
(Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης
άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων,
πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση
σφαγείων).
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, θα συσκευάζεται από τον παρασκευαστή ή
τον συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος (VAGUM) άνευ
συντηρητικών ουσιών σε διαφανή προ συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα,
που θα το προστατεύει από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες καθώς
και από την απώλεια υγρασίας (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ).
Τα κατεψυγμένα κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία
παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής
διατηρησιμότητάς του. Πέραν του χρόνου αυτού δεν θα γίνεται η παραλαβή
των προϊόντων.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε
πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του
είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων
κατεψυγμένων κρεάτων.
Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές
ανατομικό τεμάχιο, αλλά και στην εξωτερική συσκευασία, πρέπει να υπάρχει
ετικέτα, 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 σφάγιου.
2. Η Χώρα καταγωγής.
3. Ο κωδικός του σφάγιου
4. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.
5. Η ημερομηνία σφαγής.
6. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί
αυτοκόλλητης ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου, η οποία θα
επικολλάται επί της συσκευασίας.
7. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του.
Για την συντήρηση και τη διακίνηση του νωπού κρέατος πρέπει να τηρούνται οι
διατάξεις του Π.Δ. 203/1998 – Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού
διατάγματος 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
νωπού κρέατος (231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του
Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α),
291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α), ο δε διακινητής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα
HACCP.
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης
τροφίμων:
• 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 προβλεπόμενων από την οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (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 οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής,
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
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οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
608/2004 της Επιτροπής.
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του καν. αριθ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών,
αιγοειδών και πουλερικών.
Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά
Salmonella, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
178/2002.
E. coli O157:H7, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
178/2002.
Λοιποί παθογόνοι οργανισμοί σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία.
Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την
έγκριση εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006. Όλες οι
επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των
εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό.
852/2004 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και
χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του
αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά και
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης
του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν κατάλληλη θερμοκρασία
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 είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση
Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από
τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια
Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Κατά την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να
προσκομίζει και να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του
καταγραφικού της θερμοκρασίας του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας
θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των
χειρισμών παράδοσης των κατεψυγμένων κρεάτων όπου απαιτείται, γάντια
μιας χρήσης.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ.Π.
2. Αγορανομική Διάταξη 14/89.
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους
ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων
της Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των
τροφίμων και την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των τροφίμων.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρου 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων
όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως
αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου
για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και
ζωοτροφές Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και
την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα
τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
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7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα
τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων-προς αντικατάσταση
της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 Κανονισμός για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 854/2004 Κανονισμός για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων
ζωικής προέλευσης.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου
ελέγχου των τροφίμων
12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με
τα τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά
κριτήρια των τροφίμων.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα
προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την
παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών
853/2004 και 854/2004.
15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά
με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με
την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.)
853/2004, 882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και
854/2004.
17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και
για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
18. Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων
εφαρμογής των Κανονισμών 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση
της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων
Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
20. KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με
τα τρόφιμα.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων.
22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 περί της κοινοτικής κλίμακας κατάταξης
σφαγίων των χονδρών βοοειδών.
23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα
τρόφιμα.
25. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ).
26. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 361/2007/Ε.Κ «Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12
μηνών».
27. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 566/2008/Ε.Κ της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1234/2007 του Συμβουλίου
όσον αφορά την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12 μηνών.
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28. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου
προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα
χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών.
29. Οδηγία 89/108/ΕΟΚ.
30. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα
οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί
(94/34/ΕΚ, 292/97).
31. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει
αυτή τροποποιηθεί.
32. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των
ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα
σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των
οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής.
33. Την Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων
και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά
ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ.
και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλίου.
34. Την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την
διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες
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 Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την
αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.
35. ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.

2.ΝΩΠΑ
ΠΟΥΛΕΡΙΚ
Α

Δικαίωμ α σ υμ μ ε το χή ς σ το δια γων ισ μό έ χου ν όσοι δ ια θέ το υ ν
άδει α ί δ ρυ ση ς και λειτουρ γία ς ερ γασ τη ρ ίου τ ε μαχι σ μού ν ωπώ ν
κρ εά των σύμ φω να μ ε το Π . Δ. υ π’ α ρ ιθμ . 3 0 6/3 -4 - 19 80 . (Ν α
κατ α τεθεί φω το α ν τίγρ α φο τη ς άδε ια ς)
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
2.1. Όλα τα ν ω πά πο υλ ερι κά θ α π ρέ πει ν α είναι Α΄ ποιότητας, όπως
αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 88,88(1) και 89 του Κώδικα
Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και να π λη ρ ού ν
τις
εκάσ το τε
Υγε ιο ν ομ ικέ ς,
Κ τηνι ατ ρικέ ς
και
Κοινο τικέ ς
δι ατ άξει ς:
α.
ν α είν αι κατη γο ρί ας Α σ ύμ φων α με το ν Κα νο νι σμό ΕΟΚ
1538/9 1 Ά ρθ ρο 6 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008
να
προ έρ χο ν ται
από
πουλε ρι κά
α πόλυτ α
υγ ιή ,
φυλώ ν
κρ εα τοπα ραγω γή ς κα ι τ ων δ ύο γε νώ ν καλά α νε π τυ γμέ να η λικί ας
μέχ ρι τρ ιών ( 3) μ ηνώ ν ολόκ λη ρ α.
Να είναι α πα λ λα γμ έ ν α α πό κεφά λια τ ρ άχ η λο υς ά κρα α πό τον
τα ρσό χω ρί ς φ τε ρ ά , έ ν τε ρα, τ ρ α χεί α, π νε ύμο ν ες και κεφ ά λι . Το
δέ ρμ α δε ν φέ ρει υ πολ είμ μ ατ α φ τε ρώ ν, αμ υ χέ ς, σ κασίμ ατ α ή
αιματ ώμ ατ α. Λ ίγ α μ ικρ ά πούπ ουλ α, τμή μ ατα σ τ ελ εχώ ν και τρ ίχε ς
(f i l op lu m es) είν αι δ υν α τό ν να υπάρ χο υν πάνω σ το σ τή θ ος, τ α
πό δια κα ι τι ς ά κρε ς α π ό τις φτ ερ ούγε ς ( Κα νο νι σμό ς ΕΟ Κ 15 38/9 1
ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008) .
β. ν α έχου ν ε κτ ρα φ εί μ ε 1 00 % φ υτι κή δι ατ ρο φή , η οπ οί α ν α
πισ το ποι είτα ι α πό Κ ρα τι κό φορ έα ( AG ROCE RT)
γ . ν α είναι α νέ παφ α και α ρτι με λή ( Κα νο νι σμό ς 15 38/91 )
χω ρί ς καν έν α ο ρ α τό ξέ νο σώμα , α κα θ αρ σί α ή αίμ α χω ρίς
οποι αδή πο τε ξένη ο σμ ή , χωρί ς ο ρ ατ ές κη λί δ ες αίμα το ς, χω ρί ς
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εξέ χο ντ α σ πασ μ έ να κόκα λα, χω ρί ς σ οβ αρ ού ς μ ώλω πε ς και χω ρίς
ίχνη π ροηγο ύμ ε νη ς κα τάψ υξη ς. Θα πρ έπε ι να υπάρ χει έ ν α
κα νο νι κό και λε π τό σ τ ρ ώμ α λίπο υς σ το σ τή θο ς , σ την πλά τη κα ι
σ του ς μ η ρο ύς ( Κ αν ον ισ μός ΕΟ Κ 1 538/9 1 ο οποίος αντικαταστάθηκε με
τον 543/2008).
δ. τ α σφ άγ ια ν α έ χουν κα λή όψ η .Το κρέα ς π ρέ πει ν α είναι
πα χ ύ, το σ τή θο ς α νεπ τυ γμ έ νο, φα ρ δ ύ, μ ακρ ύ κα ι σ α ρκώ δες ό πω ς
σα ρκώ δη π ρέπ ει να είν α ι και τα π ό δια . Να υπάρ χε ι έ να λε π τό και
κα νο νι κό σ τ ρώμ α λίπο υ ς σ το σ τή θ ος, την πλά τ η και του ς μη ρ ού ς
(Κ α νο νισ μό ς ΕΟ Κ 1538/9 1 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008)
ε. ν α μ ην έ χου ν υπ οσ τεί ο ποι αδή πο τ ε
επ εξερ γασί α,
ακτινο β ολί α ή ε πε ξε ργ ασία μ ε ι ον ίζο υσ ες ή υπ ε ριώ δ εις ακτίνε ς ή
επίδ ρ αση λ ευ κα ν τι κώ ν ουσ ιών π ου δίνου ν τ ε χ ν ητό χρ ωμα τι σμό ή
γεύ ση . Ν α μ ην έ χου ν υ ποσ τεί ε πε ξε ργ ασία χ ρ ωσ τ ικέ ς φυ σικ ές ή
τε χ νητέ ς, μ ε α ν τιβ ιοτ ικά, μ ε σ υ ν τη ρη τικέ ς ή ά λ λ ες ου σίε ς πο υ
να α ποσ κο πεί σ τ ην ε ξασ φά λισ η τη ς συ ν τή ρη ση ς .
σ τ . ν α έ χο υ ν υ ποβ λη θεί σε υγει ον ομι κό επ ιθ εώρη ση ς π ριν την
σφ αγή και τ α ο ποί α κρίθη κα ν κα τά λ λ η λα π ρ ος σφ αγή γι α την
εμπο ρί α κρ έα το ς πουλε ρι κώ ν .
ζ. ν α έ χο υ ν υ ποσ τε ί κρεο σκοπι κό έ λ εγ χο μ ετά την σφ αγή και
να έ χου ν κριθεί κατ ά λ λ η λα γι α α νθ ρώπινη κατα ν άλω ση
η. μ ετ ά τ ην σφ αγή δε ν θ α πρ έπε ι ν α έ χε ι μυκητι άσει ς και
α λ λοιώ σει ς, μ η φ υ σιολο γική ο σμή ή χ ρώμ α, κακο ή θ εις η
πολ λαπ λού ς ό γκο υς
θ. να π λη ρο ύν του ς ό ρου ς υ γιεινή ς και κατ α λ λη λό τητ ας και τις
συ σ τ άσ εις μ ε τι ς ι σ χύ ου σε ς δια τά ξε ις Κ ΑΝΟΝ ΙΣ ΜΟ Σ (Ε ΟΚ ) αρ ιθ.
19 06/90 ΤΟΥ Σ Υ Μ ΒΟΥΛ ΙΟΥ τη ς 26η ς Ι ου νίο υ 19 90 σ χετι κά με
ορι σμ έ νο υς καν όν ες εμ π ορί ας γι α το κρέας πουλ ερι κών
ΚΑΝ ΟΝ Ι ΣΜ ΟΣ (Ε Κ ) α ρ ιθ . 1 17 7/2 00 6 ΤΗ Σ Ε ΠΙ Τ ΡΟ Π ΗΣ τη ς 1η ς
Αυγ ούσ του 20 06 γι α την εφ α ρμογή του κα νο νι σ μού (Ε Κ) α ριθ .
21 60 /2 00 3 το υ Ε υ ρω πα ϊ κού Κοινοβ ουλί ου και το υ Σ υμβ ουλίο υ
όσο ν αφ ορ ά τι ς α παιτή σ εις γι α τη χ ρη σι μοπ οίη σ η ειδ ικώ ν
μεθό δω ν ελ έγ χου σ το π λα ίσι ο τω ν εθ νι κών π ρο γρ αμμά τ ων γι α
το ν έ λ εγ χο τη ς σ α λμ ον έ λα ς σ τα πουλ ερ ικά
ι. να μ ην πε ρι έ χου ν επιβ λαβε ίς ου σίε ς π ρο ε ρχό μεν ες απ ό τ ην
δι ατ ρο φή των ζώω ν ή ά λ λ ε ς ου σίε ς εξω γε ν ούς π ρο ε λεύ σε ως
όπω ς οισ τρ ογό ν α, α ν τι βιο τικά και θυ ρε οσ τ α τ ικά
κα ι γ εν ικά
απο υσ ία κτηνι ατ ρι κώ ν και αυ ξητι κώ ν πα ρα γό ντ ων.
ια . σε κάθ ε συ σκε υ ασία θ α υ πάρ χε ι σή μ αν ση , όπ ου θ α
αν αγρ άφ ετα ι κα τ' ε λά χι σ το ν η η με ρομηνί α σ φα γή ς, η
η μερ ομ ηνί α α ν άλω ση ς, η χώ ρ α π ροέ λε υ ση ς ή ο τό πος κα ταγω γή ς
(Κ α νο νισ μό ς 1 337/2 0 13 1 η Απ ρι λίο υ 2 0 15 ) σύμ φω νη μ ε τι ς
δι ατ άξει ς σή μ αν ση ς τ ρο φίμ ω ν:
•
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
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Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
ιβ . Η η μ ε ρομ ηνί α πα ρ άδ οση ς τ ων πουλ ερι κών θ α
τουλά χισ τον η επ όμ ε νη τη ς η με ρομηνί α ς σ φα γή ς α υτώ ν .

είν αι

2. 2. Κο τό πο υλο μπο ύ τ ι - σ τ ή θος
Τα τεμ άχ ια του νω πού
κο τόπ ουλο υ να πρ οέρ χο ν ται α πό ν ωπά ολό κλη ρα κο τόπουλα
τύπ ου Α 6 5% αε ρό ψυ κ τα , μέσο υ β ά ρου ς, μπ ο ύτι α 2 50 - 30 0 γρ.
και σ τή θη ν ωπά 25 0 -3 0 0 γρ. Οι συ σκε υ ασ ίες θ α είνα ι σε
κατ ά λ λ η λ ες για τρ όφιμ α και κατ ' ε λάχ ισ το ν θ α α να γρ ά φετ αι σ ε
ε λ ληνική γλώ σ σα η ε πωνυμ ία και η έδρ α τη ς επιχεί ρη ση ς, η
η μερ ομ ηνί α σφ αγή ς, η η μ ερ ομηνί α ε λά χισ τη ς δι ατη ρη σι μό τητα ς
και το β άρ ος. Ε πιπ ρό σ θ ετα κα λό είναι ν α α να φ έρο ν τα ι ο α ρ ιθ μό ς
έγκρι ση ς του σ φα γείο υ και σ ή μαν ση κατ α λ λη λότ ητ ας σ ύμ φων α
με την 92/1 16/ ΕΟ Κ.
Ε ίνα ι σ την κρί ση το υ νο σοκομεί ου, α ν ά λο γα με τι ς αν άγκες του,
η επι λο γή γ ια το εί δο ς και την πο σό τητ α τω ν π ο υλε ρι κώ ν.

2.3. Γα λο πο ύλα να είν αι τύ πο υ 67 %, σφ αγμ ένη ,
απο πτ ερ ωμ έ νη , χωρ ίς κεφ ά λι & π ό δια πο υ έ χο υν κο πεί
σ του ς τ α ρσ ού ς ή έ να εκα το σ τό κάτω α πό αυ το ύς και
χω ρί ς το σ υκώ τι, το σ τομά χι και την καρ δ ι ά.
Β ά ρος
εκάσ το υ τεμ α χί ου 4 – 5 Κg r και να έ χει πρ οε τοι μασ θεί με
το υς εν δ εδ ειγ μ έ νου ς υγ ειο νομι κού ς ό ρο υς .
Τ α ε ν λόγω χο ρηγο ύμ εν α νω πά πο υλ ερ ικά θ α π ρέπ ει ν α
προ έρ χο ν ται α πό πτ ηνο σφ αγεί ο π ου
έ χε ι α ρ ιθ μό
έγκρι ση ς απ ό την α ρ μόδι α Κ τηνι ατ ρική Υ πη ρ εσί α (Π . Δ.
56/1 99 5 ), κα ι β εβ αί ωσ η ύ πα ρ ξη ς και ο ρ θή ς λ ειτουρ γί ας
συ σ τή μ α τος α ν ά λυ ση ς κιν δ ύνω ν κρ ίσι μων ση με ίων
ελ έγ χου [ H ACC P ] από α ρμόδ ιο φο ρέα κα ι ν α φέ ρου ν
απα ραίτητ α την σ φρ αγ ίδα [κον κάρ δ α ] του κ τ ηνι ατ ρι κού
ελ έγ χου .
Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα ισοθερμικά
μεταφορικά μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του
Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία, σύμφωνα με
τις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ και την εκάστοτε
ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του
θαλάμου μεταφοράς.
Τ α μ ε τα φο ρι κά μ έσ α, πρέ πει ν α είν αι εφ ο δι ασμέ να με
Βε βαί ωσ η Κατ α λ λ η λό τητας Ο χή μ α τος α πό Υγ ειο νομική ς
πλ ευ ρά ς, η οποί α ε κδί δετ αι από τι ς κα τά τόπ ου ς
Διευ θύ νσ εις Δ η μό σι ας Υγε ία ς των Πε ρι φε ρειώ ν κα ι Ά δει α
Κυκ λοφο ρί α ς Ο χή μ α το ς Μετ αφο ρ άς, η οποί α εκδί δετ αι
από τι ς κατ ά τό που ς Κτ ηνι ατ ρικέ ς Υπ η ρεσίε ς. Κα τά την
ώρ α παρ άδο ση ς, ο π ρο μη θε υτή ς οφ εί λ ει ν α π ρο σκο μίζει
και πα ραδί δει σ την επιτρο πή πα ρ α λα βή ς α ντίγρα φο του
κατ αγρ αφι κο ύ
τη ς
θε ρμοκρ ασ ία ς
το υ
οχή μ α τος
μ ετα φο ρ άς, ο δε μετ αφ ορ έα ς θ α π ρέ πει ν α δι αθ έτ ει
Βιβ λι ά ριο υγε ία ς και να φέρ ει κατά την δι ά ρκει α των
χε ιρ ισμ ώ ν παρ άδο ση ς τ ων π ουλε ρικών όπ ου απαιτ είτ αι,
γά ν τι α μ . χ .
Κώ δι κα ς Τ ρο φίμ ω ν, Π οτ ών και Α ν τικε ιμένω ν Κοινή ς χ ρή σε ως.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
35. Αγορανομική Διάταξη 14/89.
36. Κανονισμός ΕΟΚ 1906/90 σχετικά µε ορισμένους κανόνες εμπορίας για
το κρέας πουλερικών.
37. Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 1991 για τον
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38.
39.

40.

41.
42.

43.
44.

45.

46.
47.

48.
49.

50.

51.
52.

53.

54.

καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’αριθ. 1906/90 του Συμβουλίου σχετικά µε
ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών.
Π.∆ 291/96 ΄΄Ενδοκοινοτικές συναλλαγές κρέατος πουλερικών σε
συμμόρφωση µε την Οδηγία 116/92/ΕΟΚ΄΄.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών
ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα Τρόφιμα και (ΕΚ) αριθµ.
2375/2001.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρο 18 για την ιχνηλασιμότητα των
τροφίμων όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13
περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59
Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.
Κανονισμός 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και
ζωοτροφές.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 – Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου
ελέγχου των τροφίμων.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον
καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον
καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς
αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να
έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών
80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου
2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για
ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004,
854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004
και για τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων
σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004, 882/2004, και για την τροποποίηση των
κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
Νόμος 3325. Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών –Βιοτεχνικών
Εγκαταστάσεων, ΦΕΚ 68, ΤΑ, 11 Μαρτίου 2005.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα
τρόφιμα και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου
2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας
στα πουλερικά.
Η Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων
εφαρμογής των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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55.
56.

57.

58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων
Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε
επαφή με τα τρόφιμα.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
ΠΔ 79 του 2007. Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής
διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς
την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου.
Κανονισμός 1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων τροφίμων.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών
κριτηρίων για τα τρόφιμα.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 543/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας
πουλερικών.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1086/2011 για την τροποποίηση του
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τη
σαλμονέλα στο νωπό κρέας πουλερικών.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1337/ για την ένδειξη της χώρας καταγωγής η του
τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών και πουλερικών.
Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει
αυτή τροποποιηθεί (94/34/ΕΚ, 292/97) .
Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των
τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση
στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των
οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης
95/408 ΕΚ του Συμβουλίου.
Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την
παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες
τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 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 Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον
αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.
ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9
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3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Το ε λαιόλαδο θα π ρέ πει να είν αι ΕΛ Λ ΗΝ ΙΚ ΗΣ Π ΑΡΑ Γ Ω ΓΗ Σ
αρ ίσ τη ς π οιό τητα ς, ν α π λ η ροί το υς ό ρου ς το υ Κ.Τ. Π κα ι
α ντ ικειμ ένω ν κοινή ς χ ρή σ η ς (ά ρθ ρ α 70, 7 1,7 3,7 5) κα ι
πα ρ αρτ ή μ ατ α Ι και ΙΙ
καθ ώς κα ι τι ς ισ χ ύου σε ς
Υγε ιο νομ ικές, Κοινο τικέ ς Δια τά ξε ις, το υ Κ αν ( Ε Κ) αρ ιθμ.
10 19 /20 02 τη ς 13 .6 .20 02 . & Κ ΥΑ 25 56 10 /2 00 3 και με τ α
συμ π λη ρ ωμ α τικά μ έ τ ρ α εφα ρμογή ς αυ τού Α ρ ιθμ. Π ρω τ.
32 39 02/1 8. 9.2 00 9.
Ε ΙΔ Ι Κ ΟΤ Ε Ρ Α Το ε λαι ό λ α δο θα π ρέπ ει ν α εί ν αι ext ra πα ρ θέ νο και
να έ χει πα ρ α χθ εί απε υ θεί ας α πό ε λι ές και μ όνο με μη χ α νικέ ς
μεθό δ ου ς Κ α νο νι σμ ό ς ( Ε Ε ) 2 2 /2 01 2 τη ς 1 3 η ς Ι αν ουα ρί ου 20 1 2
Να μ η ν εμ φ αν ίζει ο σμ ή ή γεύ ση τ άγ γι ση ς , σή ψη ς ή ε υρ ωτ ία ση ς
και ν α μ η ν π αρ έχ ει απ ό τι ς ο ρ γα νο λη πτ ικέ ς του ι διό τη τ ες γε νι κά
εν δεί ξε ις χ ρη σιμ ο ποίη σ η ς κ ατ ά τη ν π αρ α σκε υή του ακ α τά λ λη λω ν
πρώ τω ν υ λώ ν ή α τε λού ς επε ξε ργ α σία ς το υ.
Ο ξύ τη τ ας 0, 1 -0, 8 %
Τ ο χρ ώμ α τ ου ν α ε ίν α ι α ργ υ ρό χρ ου ν έ ως α χ υ ροκί τ ρι νο, εν ίοτ ε
και
π ρα σι νοκί τ ρι νο.
Απ αγ ορ εύ ετ αι
ο
χ ρωμ α τι σμό ς
µε
οποι α δή π οτε χρ ωσ τική ή ά λ λη ο υ σία πο υ μ πο ρ εί ν α πρ οκ α λέσ ει
έμμ ε σα τε χ νη τό χ ρωμ ατ ισμ ό το υ.
Σ ΥΣ Κ Ε ΥΑ Σ ΙΑ – Σ ΗΜ ΑΝ ΣΗ
Η πα ρά δ οσή τ ου θ α γί ν ετ αι σε συ σκ ευ ασί α τ ω ν 5 li t κατ ά λλ η λ η
για τ ρό φιμ α. Η σ υσ κ ευα σί α θ α π ρέ πει να δ ια σ φα λί ζει το
αμε τά β λη το τη ς σύ στ α σ η ς α πό τ η ν ε πί δ ρα ση το υ πε ρι βά λ λο ν το ς,
τη γ νη σιό τη τα το υ π ρ οϊό ντο ς κ α θώς κα ι τ ο αμε τά β λη το τω ν
επιγ ρ αφ ών του ό πω ς πρ οβ λέ πετ αι α πό τ ον Κ ώ δι κα Τ ρο φίμ ων κ αι
Ποτ ών κ αι οι σ υ σκε υ ασί ες α υ τέ ς θα ε ίν αι εφο δι ασμ έν ες με
σύ στη μ α α νοί γμ α το ς π ου θ α κ ατ α στ ρέ φε τ αι μετ ά τη ν π ρ ώτη
χ ρή ση το υ.
Σ τη ν συ σκε υ ασί α θ α πρ έπε ι να α ν αγ ρά φο ν ται σ τ α Ε λ λη νικ ά
με α νε ξίτ η λ ου ς χα ρ ακτή ρε ς με γ ρ αφ ικο ύς χα ρ α κτή ρε ς τη ς α υτή ς
γρ αμ μ ατ οσ ει ρά ς, ι δίο υ μ εγέ θο υς κ αι χ ρώμ α τ ο ς μετ α ξύ τω ν, η
ονομ α σί α πώ λη ση ς -ε ξ αι ρετ ικό π α ρθ έν ο ε λαι όλ α δο, η πο ιοτ ική
κατ η γο ρί α
(π α ρθέ νο ελ αιό λ α δο ) , η ο ξύ τη τ ά το υ, τ α
ορ γα νο λη πτι κά τ ου χ α ρ ακτ η ρι σ τικ ά, η κα θα ρή ποσό τη τ α όγ κου
(5 l it ), o ελ ά χι στ ος χ ρό νο ς δι α τη ρη σι μό τη τ ά ς το υ, ο α ρι θμό ς
πα ρτ ί δα ς τυ ποπ οίη ση ς , οι συ ν θή κε ς δι ατ ή ρη σ η ς κ αι χ ρή ση ς, ο
α λφ α ριθ μ η τι κός κώ δικ ας κ α θώ ς κα ι το Ό νο μα ή η Ε μπ ορ ική
Ε πω νυμ ί α κα ι Διε ύθ υν ση το υ πα ρ αγ ωγο ύ σ υσκ ευ ασ τή , η δ ε
σή μ αν ση ν α εί ν αι σύμ φ ωνη με τις Δι ατ ά ξει ς σή μα νση ς τρ οφί μω ν:
•
Ο δη γί α 20 00 /1 3/Ε Κ το υ Ε υ ρωπ αϊκ ού Κοι νο βο υλ ίου κ αι
του Συμ βο υλ ίου για π ρο σέγ γι ση τ ων νομο θε σιώ ν τ ων κ ρ ατ ών
μελ ών σχ ετ ικά μ ε τη ν επι σή μ α νση , τη ν π α ρου σί α ση κ αι τη
δι αφή μ ι ση τ ων τ ρο φίμ ω ν Ο δη γί α 20 01 /1 0 1/Ε Κ τ η ς Ε πι τ ροπ ή ς
•

Οδ η γί α 2 0 02 /8 6/Ε Κ τη ς Ε πιτ ρο πή ς γι α τη ν τρ οποπ οίη ση
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τη ς ο δη γί ας 20 01 / 10 1/ Ε Κ όσ ον αφ ορ ά τη ν η μ ε ρομη νί α, α πό τ η ν
πά ρο δο τη ς οπ οί ας και μ ετ ά απ αγο ρε ύε τ αι το εμ πό ριο
προ ϊό ντ ων π ου δ εν συμ μ ορ φώ νο ν ται με τη ν ο δ η γία 20 00 /1 3/Ε Κ
του Ε υ ρω παϊ κού Κο ιν οβ ου λίο υ κ αι του Σ υμβ ου λ ίου
•
Οδ η γί α 20 0 3/ 89 /Ε Κ τ ο υ Ε υ ρω πα ϊκο ύ Κοι νο βο υλ ίου κα ι
του Σ υμ β ου λί ου, τη ς 10 η ς Ν ο εμβ ρί ου 2 00 3, γι α τη ν τρ οπο ποίη ση
τη ς ο δη γί α ς 2 00 0/ 13 / Ε Κ ό σο ν α φο ρά τη ν αν α γρ αφ ή τ ων
συ στ α τικώ ν τω ν τρ οφ ίμ ων
•
Οδ η γί α 2 00 8/ 5/Ε Κ
σ χε τικ ά με τη ν α να γρ αφή , στη ν
επι σή μ α ν ση ο ρι σμ έ νω ν τ ρο φίμ ων, υπο χ ρε ω τικώ ν ε ν δεί ξε ων
πέρ α ν τ ω ν π ρο β λεπ ομ ένω ν απ ό τη ν ο δη γί α 20 00 /1 3 /Ε Κ το υ
Ε υρ ωπ αϊκο ύ Κοι νο βου λ ίου κ αι το υ Σ υμ βου λί ο υ κα ι Κ α νο νι σμό
(Ε Ε ) 1 16 9/ 20 1 1
Τ α δο χ εία τ ω ν 5 λί τ ρω ν θ α π α ρα δί δ ον τ αι σ υσκ ευ ασ μέ να α ν ά
τέ σσ ερ α (4 )
Το πα ραδι δόμ εν ο έ ξτρ α πα ρ θέ νο ε λαι όλαδ ο θ α π ρέ πει ν α έ χε ι
τα πα ρ ακάτω ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΞΥΤΗΤΑ 0,1-0,8%
Κ270 ≤ 0,20
Κ232 ≤ 2,5
ΔΚ ≤ 0,001
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ > 0 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ < 2.5
ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2
ΚΗΡΟΙ ≤ 250
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no 20 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
ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO – PCDD/F-TEQ/gr λίπους
Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αυτόματη
τροποποίηση, ανάλογα µε τις εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετικού
Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
H ημερομηνία παράδοσης του ελαιολάδου θα είναι το πρώτο τέταρτο του
συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς του.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
9. Κ.Τ.&Π. Άρθρα (70, 71, 73,75) και παραρτήματα Ι και ΙΙ.
10. Κανονισμός 29/2012 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της
Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του
ελαιόλαδου.
11. Κανονισμός 1335/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1335/2013
της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα
εμπορίας του ελαιόλαδου.
12. Κανονισμός 1019/2002 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής
της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου
(αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 29/2012) & ΚΥΑ 255610 /2003.
13. Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
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του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2013 για 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 Συμβουλίου ΚΥΑ 323902/2009
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002
της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου (ΦΕΚ
026/Β΄-18.09.2009) Απόφαση αριθ. Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31.07. 2014)
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
14. Κανονισμός 2568/91 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της
11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών
των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων καθώς και με τις μεθόδους
προσδιορισμού ως έχει τροποποιηθεί (Έχει τροποποιηθεί 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, 2248/98/ΕΚ,
379/1999/ΕΚ, 455/2001/ΕΚ, 2042/2001/ΕΚ, 796/2002/ΕΚ, 1989/2003/ΕΚ,
702/2007/ΕΚ, 640/2008/ΕΚ).
15. Κανονισμός 299/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 299/2013 της
Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων καθώς και με
τις μεθόδους προσδιορισμού.
• Κανονισμός 1348/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2013 της
Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών
των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων καθώς και με τις μεθόδους
προσδιορισμού
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Το ε λαιόλαδο θα π ρέ πει να είν αι ΕΛ Λ ΗΝ ΙΚ ΗΣ Π ΑΡΑ Γ Ω ΓΗ Σ
αρ ίσ τη ς π οιό τητα ς, ν α π λη ροί το υς ό ρου ς το υ Κ.Τ. Π κα ι
α ντ ικειμ ένω ν κοινή ς χ ρή σ η ς (ά ρθ ρ α 70, 7 1,7 3,7 5) κα ι
πα ρ αρτ ή μ ατ α Ι και ΙΙ
καθ ώς κα ι τι ς ισ χ ύου σε ς
Υγε ιο νομ ικές, Κοινο τικέ ς Δια τά ξε ις, το υ Κ αν ( Ε Κ) αρ ιθμ.
10 19 /20 02 τη ς 13 .6 .20 02 . & Κ ΥΑ 25 56 10 /2 00 3 και με τ α
συμ π λη ρ ωμ α τικά μ έτ ρ α εφα ρμογή ς αυ τού Α ρ ιθμ. Π ρω τ.
32 39 02/1 8. 9.2 00 9.
Ε ΙΔ Ι Κ ΟΤ Ε Ρ Α Το ε λαι ό λ α δο θα π ρέπ ει ν α εί ν αι ext ra πα ρ θέ νο και
να έ χει πα ρ α χθ εί απε υ θεί ας α πό ε λι ές και μ όνο με μη χ α νικέ ς
μεθό δ ου ς Κ α νο νι σμ ό ς ( Ε Ε ) 2 2 /2 01 2 τη ς 1 3 η ς Ι αν ουα ρί ου 20 1 2

3.ΕΛΑΙΟΛΑΔ
Ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ

Να μ η ν εμ φ αν ίζει ο σμ ή ή γ εύ ση τ άγ γι ση ς , σή ψη ς ή ε υρ ωτ ία ση ς
και ν α μ η ν π αρ έχ ει απ ό τι ς ο ρ γα νο λη πτ ικέ ς του ι διό τη τ ες γε νι κά
εν δεί ξε ις χ ρη σιμ ο ποίη σ η ς κ ατ ά τη ν π αρ α σκε υή του ακ α τά λ λη λω ν
πρώ τω ν υ λώ ν ή α τε λού ς επε ξε ργ α σία ς το υ.
Ο ξύ τη τ ας 0, 1 -0, 8 %
Τ ο χρ ώμ α τ ου ν α ε ίν α ι α ργ υ ρό χρ ου ν έ ως α χ υ ροκί τ ρι νο, εν ίοτ ε
και
π ρα σι νοκί τ ρι νο.
Απ αγ ορ εύ ετ αι
ο
χ ρωμ α τι σμό ς
µε
οποι α δή π οτε χρ ωσ τική ή ά λ λη ο υ σία πο υ μ πο ρ εί ν α πρ οκ α λέσ ει
έμμ ε σα τε χ νη τό χ ρωμ ατ ισμ ό το υ.
Σ ΥΣ Κ Ε ΥΑ Σ ΙΑ – Σ ΗΜ ΑΝ ΣΗ
Η πα ρά δ οσή τ ου θ α γί ν ετ αι σε συ σκ ευ ασί α τ ω ν 5 li t κατ ά λλ η λ η
για τ ρό φιμ α. Η σ υσ κ ευα σί α θ α π ρέ πει να δ ια σ φα λί ζει το
αμε τά β λη το τη ς σύ στ α σ η ς α πό τ η ν ε πί δ ρα ση το υ πε ρι βά λ λο ν το ς,
τη γ νη σιό τη τα το υ π ρ οϊό ντο ς κ α θώς κα ι τ ο αμε τά β λη το τω ν
επιγ ρ αφ ών του ό πω ς πρ οβ λέ πετ αι α πό τ ον Κ ώ δι κα Τ ρο φίμ ων κ αι
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Ποτ ών κ αι οι σ υ σκε υ ασί ες αυ τέ ς θα ε ίν αι εφο δι ασμ έν ες με
σύ στη μ α α νοί γμ α το ς π ου θ α κ ατ α στ ρέ φε τ αι μετ ά τη ν π ρ ώτη
χ ρή ση το υ.
Σ τη ν συ σκε υ ασί α θ α πρ έπε ι να α ν αγ ρά φο ν ται σ τ α Ε λ λη νικ ά
με α νε ξίτ η λ ου ς χα ρ ακτή ρε ς με γ ρ αφ ικο ύς χα ρ α κτή ρε ς τη ς α υτή ς
γρ αμ μ ατ οσ ει ρά ς, ι δίο υ μ εγέ θο υς κ αι χ ρώμ ατ ο ς μετ α ξύ τω ν, η
ονομ α σί α πώ λη ση ς -ε ξ αι ρετ ικό π α ρθ έν ο ε λαι όλ α δο, η πο ιοτ ική
κατ η γο ρί α
(π α ρθέ νο ελ αιό λ α δο ) , η ο ξύ τη τ ά το υ, τ α
ορ γα νο λη πτι κά τ ου χ α ρ ακτ η ρι σ τικ ά, η κα θα ρή ποσό τη τ α όγ κου
(5 l it ), o ελ ά χι στ ος χ ρό νο ς δι α τη ρη σι μό τη τ ά ς το υ, ο α ρι θμό ς
πα ρτ ί δα ς τ υ ποπ οίη ση ς , οι συ ν θή κε ς δι ατ ή ρη σ η ς κ αι χ ρή ση ς, ο
α λφ α ριθ μ η τι κός κώ δικ ας κ α θώ ς κα ι το Ό νο μα ή η Ε μπ ορ ική
Ε πω νυμ ί α κα ι Διε ύθ υν ση το υ πα ρ αγ ωγο ύ σ υσκ ευ ασ τή , η δ ε
σή μ αν ση ν α εί ν αι σύμ φ ωνη με τις Δι ατ ά ξει ς σή μα νση ς τρ οφί μω ν:
•
Ο δη γί α 20 00 /1 3/Ε Κ το υ Ε υ ρωπ αϊκ ο ύ Κοι νο βο υλ ίου κ αι
του Συμ βο υλ ίου για π ρο σέγ γι ση τ ων νομο θε σιώ ν τ ων κ ρ ατ ών
μελ ών σχ ετ ικά μ ε τη ν επι σή μ α νση , τη ν π α ρου σί α ση κ αι τη
δι αφή μ ι ση τ ων τ ρο φίμ ω ν Ο δη γί α 20 01 /1 0 1/Ε Κ τ η ς Ε πι τ ροπ ή ς
•
Οδ η γί α 2 0 02 /8 6/Ε Κ τη ς Ε πιτ ρο πή ς γι α τη ν τρ οποπ οίη ση
τη ς ο δη γί ας 20 01 / 10 1/ Ε Κ όσ ον αφ ορ ά τη ν η μ ε ρομη νί α, α πό τ η ν
πά ρο δο τη ς οπ οί ας και μ ετ ά απ αγο ρε ύε τ αι το εμ πό ριο
προ ϊό ντ ων π ου δ εν συμ μ ορ φώ νο ν ται με τη ν ο δ η γία 20 00 /1 3/Ε Κ
του Ε υ ρω παϊ κού Κο ιν οβ ου λίο υ κ αι του Σ υμβ ου λ ίου
•
Οδ η γί α 20 0 3/ 89 /Ε Κ τ ο υ Ε υ ρω πα ϊκο ύ Κοι νο βο υλ ίου κα ι
του Σ υμ β ου λί ου, τη ς 10 η ς Ν ο εμβ ρί ου 2 00 3, γι α τη ν τρ οπο ποίη ση
τη ς ο δη γί α ς 2 00 0/ 13 / Ε Κ ό σο ν α φο ρά τη ν αν α γρ αφ ή τ ων
συ στ α τικώ ν τω ν τρ οφ ίμ ων
•
Οδ η γί α 2 00 8/ 5/Ε Κ
σ χε τικ ά με τη ν α να γρ αφή , στη ν
επι σή μ α ν ση ο ρι σμ έ νω ν τ ρο φίμ ων, υπο χ ρε ω τικώ ν ε ν δεί ξε ων
πέρ α ν τ ω ν π ρο β λεπ ομ έν ω ν απ ό τη ν ο δη γί α 20 00 /1 3 /Ε Κ το υ
Ε υρ ωπ αϊκο ύ Κοι νο βου λ ίου κ αι το υ Σ υμ βου λί ο υ κα ι Κ α νο νι σμό
(Ε Ε ) 1 16 9/ 20 1 1
Τ α δο χ εία τ ω ν 5 λί τ ρω ν θ α π α ρα δί δ ον τ αι σ υσκ ευ ασ μέ να α ν ά
τέ σσ ερ α (4 )
Το πα ραδι δόμ εν ο έ ξτρ α πα ρ θέ νο ε λαι όλαδ ο θ α π ρέ πει ν α έ χε ι
τα πα ρ ακάτ ω ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΞΥΤΗΤΑ 0,1-0,8%
Κ270 ≤ 0,20
Κ232 ≤ 2,5
ΔΚ ≤ 0,001
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ > 0 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ < 2.5
ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2
ΚΗΡΟΙ ≤ 250
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no 20 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
ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO – PCDD/F-TEQ/gr λίπους
Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αυτόματη
τροποποίηση, ανάλογα µε τις εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετικού
Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
H ημερομηνία παράδοσης του ελαιολάδου θα είναι το πρώτο τέταρτο του
συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς του.
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1. Κ.Τ.&Π. Άρθρα (70, 71, 73,75) και παραρτήματα Ι και ΙΙ.

2. Κανονισμός 29/2012 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της
Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του
ελαιόλαδου.
3. Κανονισμός 1335/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1335/2013
της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα
εμπορίας του ελαιόλαδου.
4. Κανονισμός 1019/2002 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής
της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου
(αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 29/2012) & ΚΥΑ 255610 /2003.
5. Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2013 για 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 Συμβουλίου ΚΥΑ 323902/2009
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002
της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου (ΦΕΚ
026/Β΄-18.09.2009) Απόφαση αριθ. Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31.07. 2014)
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
6. Κανονισμός 2568/91 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της
11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών
των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων καθώς και με τις μεθόδους
προσδιορισμού ως έχει τροποποιηθεί (Έχει τροποποιηθεί 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, 2248/98/ΕΚ,
379/1999/ΕΚ, 455/2001/ΕΚ, 2042/2001/ΕΚ, 796/2002/ΕΚ, 1989/2003/ΕΚ,
702/2007/ΕΚ, 640/2008/ΕΚ).
7. Κανονισμός 299/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 299/2013 της
Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων καθώς και με
τις μεθόδους προσδιορισμού.
8. Κανονισμός 1348/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2013
της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων καθώς και με
τις μεθόδους προσδιορισμού.

4.ΚΑΤΕΨΥΓ
ΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΑΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα
92,93) ,
 Να έχουν άμεπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες.
 Να μην περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας.
 Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα η
επικίνδυνα για κατανάλωση.
 Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και δεν έχουν υποστεί επανακατάψυξη.
 Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες
των νωπών.
 Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές οδηγίες περί εμπορίας
κατεψυγμένων αλιευμάτων. Π.Δ.786/1978 Π.Δ.290/92 Π.Δ.42/94 περί
Σελίδα 137

ΑΔΑ: ΨΒ404690ΒΦ-ΨΟ7

20PROC007210116 2020-08-24

υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και αλιευμάτων
.
 Η αποθήκευση και η μεταφορά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. αρθρ. 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό
Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9
 Η συσκευασία να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.&
Π. αρθ. 9,11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις.
 Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε Α’ συσκευασία, σε
πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα αρθ. 26 , 26α
& 27 του Κ.Τ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτίου Β συσκευασία (εξωτερική
συσκευασία)
και θα αναγράφονται στην Ελληνική Γλώσσα οι
απαραίτητες ενδείξεις ευκρινώς όπως: η περιγραφή του είδους, το
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ, χωρίς επίπαγο , η χώρα προέλευσης/ζώνη αλιείας
(FAO), η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.) καθώς και η ημερομηνία
συσκευασίας και λήξης, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις σήμανσης τροφίμων.
•
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.
 Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
 Η παραλαβή των προϊόντων και το ποσοστό του επίπαγου θα γίνεται
σύμφωνα με την Αγορανομική διάταξη 4/2006/ΦΕΚ851/7-7-6

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού
χρόνου της διατηρησιμότητάς των.
Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή συσκευάζονται σε εργαστήρια
που θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και θα
αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος.
Τα εν λόγω εργαστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό τήρησης
συστήματος ελέγχου κρίσιμων σημείων που προβλέπεται από το Π.Δ 56/1995 ή
βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων
κρίσιμων σημείων ελέγχου [HACCP] από τον EΦET ή από άλλους κατάλληλα
διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –αποθήκευση και μεταφορά των
προϊόντων
Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή της Διεύθυνσης της
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για εργαστηριακό ή άλλο έλεγχο, κατά την παραλαβή ή
και μετά από αυτήν.
Ειδική περιγραφή :
 Χταπόδι 5Τ ή 6Τ
 Βακαλάος ακέφαλος Νο 1 ( βάρους 500 γρ περίπου)
 Καλαμαράκια ή θράψαλα καθαρισμένα 10/20
 Πέρκα βάρους περίπου 500 γρ
 Σουπιές καθαρισμένες


Παγκάσιους

ΝΟΜ ΟΘ Ε Σ ΙΑ
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1.
Κ.Τ.&Π
Άρθρα
92,93.
2. Π.Δ. 786/1978, περί κτηνιατρικής επιθεώρησης αλιευμάτων 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 λοιπών 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 υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης
μαλακίων
και
αλιευμάτων,
5. Κανονισμός 2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφών εμπορίας αλιευτικών
προϊόντων
6. Αγορανομική Διάταξης 14/89 αριθμός 4, άρθρο 107 σχετικά με την εμπορία
και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων 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 συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και
εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ
Οδηγία
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου.
8. Κανονισμός 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων
της Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια
των τροφίμων και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
τροφίμων.
9. Κανονισμός 852/2004- Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση
της
93/43
οδηγίας
(ΕΟΚ).
10. Κανονισμός 853/2004 Κανονισμός για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής
για
τα
τρόφιμα
ζωικής
προέλευσης.
11. Κανονισμός 854/2004 Κανονισμός για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων ζωικής
προέλευσης.
12. Κανονισμός 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου
των
τροφίμων.
13. Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων
εφαρμογής των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση
της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
14. Κανονισμός 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά
κριτήρια
των
τροφίμων.
15. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2006
για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής
για
τα
τρόφιμα
ζωικής
προέλευσης.
16. Κανονισμός 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιμότητα
των τροφίμων όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί
ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του
Συμβουλίου
για
την
γενική
ασφάλεια
των
τροφίμων.
17. ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις
Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
18. Κανονισμός 852/2004, και ΚΥΑ 15523/8-2006 Κωδικός Αριθμός Έγκρισης
των
Ψυκτικών
Εγκαταστάσεων
19. ΚΥΑ 15523/31-08-2006 άρθρο 4 και 5, και άρθρου 6 του Καν. 852/2004 περί
αδειοδότησης
των
επιχειρήσεων
και
έγκρισης
αυτών.
20. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008,
για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον
καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τον
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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
αλιείας.
21. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1021/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008,
για τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον
καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά τα ζώντα δίθυρα
μαλάκια, ορισμένα προϊόντα αλιείας και το προσωπικό που επικουρεί κατά
τους επίσημους ελέγχους στα σφαγεία

5Α.ΝΩΠΑ
ΟΠΩΡΟΛΑΧ
ΑΝΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Πρώτης Κατηγορίας και να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως
καθορίζονται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις προδιαγραφές του
Κ.Τ.Π. (Άρθρο 119), των ισχυόντων Κανονισμών και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της
28/1/94 περί ποιοτικού 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, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης
φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε, ΦΕΚ 62 της 12-03-74 και
τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις (Αγορ. Διάταξη Αρ.3 και Άρθρο 67β της
Αγορανομικής Διάταξης 14/89) περί λήψης ειδικών μέτρων που αφορούν τα
νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή
τους από την βάση παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους.
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι:
- ακέραια,
- υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή
αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση),
- καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη,
- φρέσκα,
- απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να
μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών,
- απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,
- απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης,
- απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό,
- απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση,
- απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων
(οργανοφωσφορικών, οργανοχλωριωμένων υδρογονανθράκων)
- Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και
οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι
υπερώριμοι.
Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους
επιτρέπει:
- να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό,
- να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά να είναι κατά προτίμηση Ελληνικής Προέλευσης και
να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους κατά
την μεταφορά και αποθήκευση.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. E. Coli <10/ gr
2. Salmonella spp. απουσία στα 25 gr
3. Singella απουσία στα 25 gr
4. E. Coli 0157:Η 7 απουσία στα 25 gr
Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και
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μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. Η διακίνηση των νωπών
οπωρολαχανικών θα πρέπει να γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία αυτοδυνάμου
ψύξεως ή ισόθερμα ψυγεία (τήρηση χρόνων και θερμοκρασιών βάση ισχύουσας
νομοθεσίας), να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος
από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και
Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1) Κ.Τ.Π .(Άρθρο 119) και οι παραπομπές αυτού.
2) Αγορανομική Διάταξη 14/89 .
3) Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση
των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 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 Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των
συστατικών των τροφίμων.
4) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ και Διατάξεις (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού 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 υποχρεωτικής τυποποίησης
(συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που
εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και
καταστήματα των χωρών της Ε.Ε,ΦΕΚ 62 της 12-03-74.
8) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους
ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
9) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων
της Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των
τροφίμων και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
τροφίμων.
10) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα.
11) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιμότητα
των τροφίμων όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί
ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του
Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.
12) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα
τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
13) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004- Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς
αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).
14) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου
ελέγχου των τροφίμων.
15) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με
τα τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
16) Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων
εφαρμογής των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση
της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
17) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων
Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
18) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με
τα τρόφιμα.
19) Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
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σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα
οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί
(94/34/ΕΚ, 292/97) .
20) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά
κριτήρια των τροφίμων.
21) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου
2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») .
22) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και
για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
23) Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των
ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα
σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των
οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής.
24) Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει
αυτή τροποποιηθεί.
25) Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.ΕΚ Β΄
630/2007.
26) ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής
Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
27) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004.
28) ΚΥΑ 15523/8-2006 Κωδικός Αριθμός Έγκρισης των ψυκτικών Εγκαταστάσεών.
29) ΚΥΑ 15523/31-08-2006 άρθρο 4 και 5, και άρθρου 6 του Καν. 852/2004 περί
αδειοδότησης των επιχειρήσεων και έγκρισης αυτών.
30) ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για 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.
31) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.
32) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων
εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω
προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της
μπανάνας.
33) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 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
Συμβουλίου.
34) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.
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5β.ΛΑΧΑΝΙΚ
Α
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕ
ΝΑ

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 61,
62, 62α) , παραγωγής χώρας της Ε.Ε. και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.













Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους .
Να μη περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή
ανόργανης ουσίας .
Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων.
Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και να μην έχουν υποστεί επανακατάψυξη.
Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες
των νωπών λαχανικών από τα οποία προέρχονται.
Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα
τεμάχια να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους) που αυτό σημαίνει
διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.
Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές οδηγίες περί εμπορίας
κατεψυγμένων λαχανικών.
Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γίνει σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. αρθρ. 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό
Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9
Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. αρθ. 9,11 & 62α και τις εκάστοτε
ισχύουσες Διατάξεις, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις
σήμανσης τροφίμων:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Τ α εί δη θα πα ρ α δί δο ντ αι σ ε κ ατε ψυ γμέ νη μο ρ φή , σ υ σκε υα σμέ ν α
σε Α’ σ υσκ ευ α σία, σε πλ α στι κό φύ λ λ ο κ ατ ά λ λ η λη γι α τ ρό φιμ α,
σύμ φω ν α μ ε τ α α ρ θ. 26, 2 6α & 2 7 του Κ . Τ . & Π. κα ι ε ντ ός
χα ρ τοκ ιβω τί ου Β σ υ σκ ευα σί α (ε ξω τε ρική συ σ κευ ασί α ) τω ν 1 0
Kg r και να α να γρ ά φο ντ αι σ τη ν Ε λ λη νι κή Γ λ ώσ σ α οι α πα ρ αίτ η τε ς
εν δεί ξε ις ευκ ρι νώ ς ό π ως : η πε ρι γ ρα φή του εί δο υς, το Κ ΑΘ ΑΡ Ο
ΒΑ ΡΟ Σ, η ετ αι ρεί α τυ π οποίη ση ς ( Κ ΩΔ. ) κ α θώ ς και η η με ρομη νί α
συ σκε υα σί ας κα ι λή ξ η ς.

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού
χρόνου της διατηρησιμότητάς των.
Tα εργαστήρια τυποποίησης θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό τήρησης
συστήματος ελέγχου κρίσιμων σημείων που προβλέπεται από το Π.Δ 56/1995 ή
βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων
κρίσιμων σημείων ελέγχου [HACCP] από τoν EΦET ή από άλλους κατάλληλα
διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –αποθήκευση και μεταφορά των
προϊόντων.

6.ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕ
ΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Τα χορηγούμενα είδη , θα είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή
ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
και να έχουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς εκάστου
είδους .
2. Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Κτηνιατρικές και
Yγειονομικές διατάξεις.
3. Όλα τα είδη θα είναι επώνυμα τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες
και θα αναγράφεται και η Εμπορική τους Ονομασία.
4 .Επί της συσκευασίας των τροφίμων και για κάθε είδος τροφίμου η σήμανση
να είναι σύμφωνη με τις διατ ά ξει ς σή μα ν ση ς τ ρο φί μων :
•

Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
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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.


Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
5. Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετικά τροποποιημένα υλικά Κανονισμός
1829/2003, Κανονισμός 180/2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών
6. Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή
ανόργανης ουσίας .
7. Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται ημερομηνίες
παραγωγής και λήξης. Οι ενδείξεις θα είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική
γλώσσα. Η αναγραφή των ενδείξεων θα είναι με ευανάγνωστα γράμματα, από
χρώμα η μελάνι η άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές η
καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες θα είναι σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις.
8. Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα
είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα
παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
9. Για όλα τα παραπάνω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με
ποινή αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους μετά
την κατακύρωση του διαγωνισμού.
10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και
ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των
εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.
Ε ΙΔ ΙΚΟΤ Ε ΡΑ
ΖΑΧ Α Ρ Η 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.
Η ζάχαρη να είναι λευκή, 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 1 Kgr). 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
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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 διατηρησιμότητας.
 Α Λ ΕΥ Ρ Ι
ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία Κιλού. Το προϊόν να πληροί τους
όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,105,106 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς
σίτου βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Το
αλεύρι να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά
μυρωδιά. Να είναι ελληνικής παραγωγής και να παραδίδεται συσκευασμένο
σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές
πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης.
Πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική αλευρώδη ευχάριστη οσμή και η γεύση του
πρέπει να µην είναι όξινη, πικρή ή ταγγή. Επίσης, πρέπει να είναι ομοιογενές,
υγιές, καθαρό, απαλλαγμένο από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες
προσμίξεις. Η περιεχόμενη γλουτένη να έχει και να παρουσιάζει τις φυσικές
ιδιότητες και τους χαρακτήρες γλουτένης καλής ποιότητας. Υγρασία για τη
χρονική περίοδο από 16 Ιουνίου µέχρι και 14 Σεπτεμβρίου κάθε έτους
ανώτατο όριο 13,5% (τοις εκατό), για τη χρονική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου
μέχρι και 15 Ιουνίου ανώτατο όριο 14% (τοις εκατό). Γλουτένη υγρή:
Τουλάχιστον 26% (τοις εκατό) για τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι και
τουλάχιστον 28% (τοις εκατό) για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.
Οξύτητα σε Θειικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,08% (τοις εκατό). Τέφρα: Ανώτατο
όριο 0,50% (τοις εκατό) για τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι, και 0.55% (τοις
εκατό) για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.
Υπόλειμμα σε
Τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0.015% (τοις εκατό). Δοκιμασία κατά
PECKAR: Να ανταποκρίνεται στον τύπο 70% (τοις εκατό) .
Η σήμανση να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011


ΚΟ ΡΝ Φ Λ ΑΟΥ Ρ
Το π ροϊό ν να π λη ροί το υς ό ρου ς πο υ α να φέ ρο ν ται σ το άρ θρ ο
11 0 το υ Κ.Τ. Π. και τις ι σ χύ ου σε ς Κοινο τικέ ς κα ι Υ γειο νο μικέ ς
Διατ ά ξει ς. Λ ε υκή σ κό ν η κατ ά πρ οτί μη ση απ ό κα λαμπ όκι,
έτοιμ η πρ ος χ ρή ση σε π λασ τι κοπ οιη μέ ν α σ α κουλά κι α.
Ως άμ υλο νο είτ αι το προ ϊό ν πο υ λαμ βά νε ται με ειδ ική
επε ξερ γ ασία δη μ ητρ ια κών και αμυλω δώ ν φ υ τικών ι σ τώ ν, υ πό
μο ρφή λε π τότ ατ η ς σκό νη ς , απ οτ ε λού με νο α π οκλ εισ τι κά από
αμ υλό κοκ κο υς .
Οι ο ργ αν ολη π τι κοί χαρ ακτ ή ρε ς το υ αμύλο υ π ρέπ ει να είν α ι
ανε πί λη π το ι και να μην πα ρέ χο υν ε ν δ είξεις ατε λού ς
επε ξερ γ ασία ς
Οι π ρώ τε ς ύλ ες π ου χρ η σιμοπο ιού ν τα ι γι α την πα ρ ασ κευή το υ
αμ ύλο υ π ρέπ ει να π λη ρ ούν τι ς δι ατά ξεις του παρ ό ντ α κώδ ικα
που α φο ρού ν κά θε μ ία απ’ αυ τέ ς.
Το ά μ υλο π ρέπ ει ν α έ χε ι τη φ υσ ική του χρ οι ά, χωρ ίς ά λ λη
από χ ρω ση .
Κά θε εί δο ς αμ ύλου θ α δι ατ ίθετ αι αμιγ ές σ την κατ α ν άλω ση . Η
αν άμ ι ξή του σε οπ οιο δή ποτ ε πο σοσ τό, με ά μυλο ά λ λο υ εί δου ς
απαγο ρε ύε ται .
Υγρ ασί α <1 5 %
Τ έφ ρ α <0, 35 %
Θα δ ια τίθε ται σ ε π λασ τικοπο ιη μέ να σ ακιά το υ ε νό ς κι λο ύ,
σ την δε συ σκε υασί α θ α ανα γρά φετ αι η η μ ερ ομ ηνί α λή ξη ς του
προ ϊό ν το ς και η σ ή μ αν σ η να είν αι σ ύμ φων η με το ν κα νο νι σμό
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Μ Α ΡΓ Α ΡΙΝ Η σ ε σ υσκευ ασία πακέ το τω ν 2 50 κα ι 10 gr.

Το π ροϊό ν ν α π λη ρο ί το υς όρ ου ς π ου α να φέ ρο ντ αι σ το ά ρθ ρο
78 του Κ.Τ. Π. και τι ς ι σ χύο υσ ες Κοινο τικέ ς και Υγ ειο νομ ικέ ς
Διατ ά ξει ς
Ω ς μ α ργ α ρίνη χα ρα κτ η ρί ζετ αι το π ρο ϊό ν π ου λαμ βά νετ αι α πό
φυ τικέ ς ή ζω ικές λιπαρ ές ύλε ς και το οπ οίο έ χει πε ριε κτι κό τητα
σε λι παρέ ς ύλε ς, ί ση ή μ εγ α λύ τε ρη από 80 % και μι κρότ ερ η του
90 %.
Η μ αρ γα ρίνη πρέ πει ν α πλη ρο ί το υς πα ρ ακάτ ω όρο υς :
α) Το σ η μ είο τή ξη ς, προ σ δι ορι ζόμε ν ο επί τη ς λι παρή ς
ουσ ία ς δε ν πρέ πει ν α υ περ β αίν ει το υς 4 0 0 C .
β) Η ο ξύ τητα ε κτε λο ύμ ε νη επί ο υσί α ς ω ς έ χει δε ν
επιτ ρέπ ετα ι να είναι α ν ώτε ρη απ ό 5 βα θμού ς ο ξύ τητα ς, επί
δε τη ς λι παρή ς ου σί ας δ εν πρ έπε ι να υπ ερ β αίν ει το υς 2
βα θμ ού ς ο ξύ τητ ας .
γ) Η πε ριε κτι κό τητα σε χλω ριο ύ χα, εκφ ρ ασμ έν η σε
χλω ριο ύ χο ν άτ ριο δ εν π ρέπ ει να είναι α νώτ ε ρη το υ 0 ,2 %.
δ ) Ε πιτ ρέπ ετ αι ο α ρωμ α τισ μό ς με αβ λα βεί ς α ρ ω ματικές ύλε ς
κα θώ ς και η π ρο σ θή κ η προ ϊό ντω ν γα λακ τικ ή ς ζύμ ωση ς.
Ε πιτρ έπετ αι η π ρο σ θή κη γ ια τε χ νολογι κούς λό γο υς
γα λακ τικού ο ξέ ος και αλάτω ν το υ, κιτ ρι κο ύ οξέο ς και
α λά των το υ, τρ υγι κο ύ ο ξέο ς και α λάτω ν του με μό νη
προ ϋπ όθεση η ο ξύτητ α επί του π ροϊό ν τος ως έχει, να μ ην
υπε ρ βαίνει του ς 5 β αθ μ ούς οξύ τητα ς.
σ τ ) Ε πιτρέ πετ αι η χ ρ ώση τη ς μαρ γα ρίνη ς με τι ς χ ρω σ τικές
Κα ρο τέ νιο (Ε 16 0α ), Κουρ κο υμίνη (Ε 1 00 ), Α νν ά το ( Ε 16 0β ),
σύμ φω να μ ε του ς όρ ου ς των πα ραρ τη μ άτω ν ΙΙΙ και Ι V του ά ρθ ρο υ
35 του Κ.Τ.
- Λ ιπα ρά > 70 %
- Υ γρασί α < 19, 5 %
- F.F. A . , 0,2 5%
- Τιμ ή υπε ρο ξειδ ίων 43 -4 5 Ο C
- Ση μ είο πή ξεω ς < 2, 0 MEQ O2/ Kgr
Η πρ οσ φε ρό μ ε νη μ αρ γ αρίνη ν α είνα ι 1 00 % φ υτι κό πρ οϊό ν από
εκλ εκτ ά έ λα ια κατ ά λ λ η λ η για επά λει ψη και πα ρ ασκευή φα γητώ ν
και γλυκώ ν και ν α συ ν τη ρείτ αι σ το ψυ γείο .
Να π ρο σ φε ρθ εί σ ε πακέ το ή κεσεδ άκι τω ν 250 gr και σε
κεσεδ άκι α τομ ική ς μ ε ρ ίδα ς τω ν 10 gr. Σ την
συ σκε υ ασί α ν α
αν αγρ άφ ετα ι η η μ ερ ομ ηνί α λή ξη ς το υ π ρ οϊό ν τος κα ι η σ ή μαν ση
να είναι σ ύμ φ ωνη μ ε το ν κα νο νι σμό (Ε Ε ) 11 69/2 01 1


ΡΥΖ Ι
σε σ υσκευ ασία 5 00 ή 1 00 0 gr Τύπ ου ΜΠ ΟΝΕ Τ ή
ΚΑ ΡΟΛ Ι Ν Α ή ΓΛ Α ΣΣΕ
Το π ροϊό ν ν α π λη ρο ί τους ό ρου ς που α να φέ ρ ο ντα ι σ το ά ρθ ρο
10 1 το υ Κ.Τ.Π . και τις ισ χ ύου σε ς Κοινο τικέ ς και Υ γειο νο μικ έ ς
Διατ ά ξει ς
Με το ν όρ ο " ρύ ζι" ε ν ν ο ούμ ε το π ροϊ όν π ου λα µβά νετ αι από τ ην
επε ξερ γ ασία τω ν ωρ ίµ ων κα ρπώ ν του φ υ τού "ό ρ υζα " ( ΟRYZA
SATI VA) .
Το ρύ ζι θα πρ έπε ι ν α είν αι ε πε ξερ γ ασ μέ νο και επιμ ε λη μέ νο
σ τί λβ ωσ η ς α ν ά λο γα τη ς ποι κι λία ς και του ε μπο ρικού τ ύπ ου
“Γ λασσέ ” κα ι “ Κ αρ ολίνα ”
Το π ροµ η θε υόµ ε νο ρύ ζι ν α π λη ροί τι ς ε κάσ το τε π ερ ί τρ οφ ίµω ν
ισ χ ύου σε ς δι ατ ά ξει ς, και ν α ε πε ξερ γ άζε ται σ ε βιο μη χα νί ες πο υ
βε βαιώ νο ν τα ι α πό το ν Ε .Φ.Ε .Τ. Τ α ρ ύζι α δε ν θ α προ έρ χο ν ται απ ό
μετα λ λα γµ έ να φ υτά .
- Το ρ ύζι π ρέ πει να είνα ι απ οφ λοι ωμέ νο π λή ρω ς με κατ ά λ λη λα
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μέσ α.
- Η σ τί λβ ωση του ρυ ζιού πρέ πει ν α γίνετ α ι μηχα νικά ή με
αβ λα βεί ς α νό ργ αν ες ή οργ αν ικέ ς ου σίε ς, κατ ά τέ τοι ο τρ όπο έ τσι
ώσ τ ε μ ετ ά την επ ε ξερ γ ασία, το ρ ύζι ν α είν αι απα λ λαγμ έν ο α πό
κά θε υπ όλειμ μ α το υ σ τι λ βωτ ικού μέσο υ.
- Το ρύ ζι π ρέπ ει ν α είν αι π λή ρω ς επε ξε ργ ασμέ νο ( λ ευ κασμ έν ο)
και επιμ ε λη μ έ νη ς σ τί λ βω ση ς, γι α το ν α ν τι σ τοιχού ν τα σε κά θε
ποικι λί α εμ π ορ ικό τύπ ο. Γ λασ σέ γι α τι ς σ τ ρ ογγυλό σπε ρμ ες ή
μικρό καρ πε ς και κα ρο λίνα γι α μα κρόκαρ πε ς ή μεσό κα ρπε ς.
- Κά θε π οικι λία ρυ ζι ο ύ π ρέπ ει να δ ια τίθε ται αυ το ύσ ια . Η
αν άμ ι ξη ποι κι λιώ ν κατ ώτε ρη ς π οιό τητα ς μ ε α νώτ ερη , με σ κοπ ό
τη δι άθεσή τη ς σ α ν ανώ τε ρη π οιό τητα θε ωρ είτα ι ως νο θε ία .
- Το ρύζι δε ν π ρέπ ει να παρ ου σι άζε ι οπ οιαδή π οτ ε ο σμή και
α λ λοίω ση και να είνα ι απ όλυ τα υ γιέ ς και απα λ λαγμ έ νο
προ σ βολή ς ε ν τόμ ω ν, ακάρε ων κ. λ. π.
- Ν α είναι α π όλυτ α κα θ αρ ό και απα λ λα γμέ νο α πό κά θε ξέ νη ύλη .
Σα ν ξέ νη ύλη θεω ρείτ α ι κάθ ε ξέ νο σώμ α, πο υ πε ρι έ χετ αι σ το
ρύ ζι, π. χ. χώμ α, χα λίκια, σ κό νη , σ πό ροι, ζιζάν ια, θ ρα ύσμ ατ α
άχ υ ρων , φ λοι οί, κόκ κοι τε λεί ως λισ βο ί ω ς και κάθ ε αδ ρ ανή ς ύλη .
- Να μ ην πε ρι έ χει θ ρα ύσμ α τα κόκκω ν σ ε πο σ οσ τό α νώ τε ρο του
5% α πό τα οπο ία τα θ ρ αύ σματ α μ εγέθου ς κα τ ωτέ ρο υ το υ μι σο ύ
ακε ρα ίου κόκ κο υ μ έ χ ρι 3% κατ ά β ά ρο ς.
- Ν α είνα ι λε υκού χρ ώ μ ατος, φ υ σικού τη ς ποι κι λία ς κα ι ν α μ ην
περ ιέ χε ι κό κκο υ ς κ ίτ ριν ους ή κιτ ριν ωπο ύς ή ά λ λων απ ο χρ ώσ εων
σε αν α λογί α αν ώτ ερη το υ 0 ,5 % εκ τό ς του κατ εργ ασμέ νο υ με
υγρ οθ ερ μ ική κα τερ γ ασί α (PAR B OIL IN G), το ο πο ίο επιτ ρέπ ετ αι ν α
έχει χ ρώμ α ε λα φ ρά υπ ο κίτρινο .
- Ν α μ ην πε ριέ χει κόκ κο υς ερ υθ ρο ύς ή με ερ υθ ρές ρ α β δώ σει ς σε
ποσ οσ τό α νώ τε ρο του 3% . Σα ν κό κκο ι μ ε ε ρ υθρ ές ρ α β δώ σει ς
θεω ρο ύ ντ αι εκείν οι π ο υ φέ ρο υ ν ρ α βδ ώσ ει ς ή σ τίγματ α ε ρυ θρ ά,
που κα λύπ το υ ν σ υν ολι κά τουλά χι σ το ν το 15 % τ η ς όλη ς
επι φά νει ας του κόκ κο υ.
- Ν α μ ην πε ριέ χει κόκ κο υς αώρ ου ς, πρ ασιν ωπο ύς ή
κρη τι δόμ ορ φο υς σε αν α λογί α αν ώτ ερ η του 3 %, γι α τι ς
σ τ ρογ γυλό σ πε ρμ ε ς και του 2 % γι α τι ς λοι π ές πο ικι λίε ς κατ ά
βά ρο ς.
- Ν α μ ην πε ριέ χει υ γρ ασία σ ε πο σο σ τό αν ώτ ερ ο του 15 % και μ ε
αν οχ ή 1 6 %.
Το ρύ ζι θ α είν αι σ υσκε υ ασ μέ νο σε συ σκευ ασ ία τω ν 50 0 10 00 gr
(π λην τω ν προ βλ επο μένω ν ε ν δεί ξεων ) π ρέ πει
απα ραίτητα ν α α να γρ ά φετ αι κα ι η π οιό τητ α του ρυζιού .


Α Λ ΑΤ Ι μ αγε ιρ ικό σ υσκευ ασία 5 00 ή 1 00 0 g r
Το α λάτι θ α πρ έπει ν α πλη ρο ί το υς ό ρου ς που α να φέ ρο ν ται σ το
άρ θρ ο 38 του Κ.Τ.Π . και τι ς ι σ χ ύου σε ς Κοιν οτι κές και
Υγε ιο νομ ικές Δ ιατ ά ξει ς , να είν αι µ αγει ρι κό ψι λό, φ υ σικό,
εγ χώρ ιο, θ α λασ σιν ό, ι ωδ ιού χο, κα θ αρ ό, λ ευ κό, γ υα λισ τε ρ ό,
αν α λ λοί ωτο μ ε πε ριε κτι κότητ α σ ε N aC L τουλά χι σ τον 95 % . Ν α μην
περ ιέ χε ι ξέ νε ς ύλε ς, π ρό σθ ετε ς χ ρω σ τικέ ς ου σίε ς ν α μ ην
εμφ αν ίζει
ο ποι αδή π οτε
οσ μή .
Οι
α λκα λι κές
γ αίε ς
εκπ εφ ρ ασ μ έν ες σ ε χλω ριο ύ χο μα γ νή σ ιο να μην είν αι < το υ 1% η
δε υ γρασί α να μ ην υπε ρβ αίνει το 1 %. Θ α π ρέ πει να δι ατ ίθετ αι
σε συ σκε υ ασί α π λασ τικό σ ακουλά κι των 5 00 g r, σ ε ε πιτ ρα πέζιο
(φι ά λη μ ε ά νοιγμ α ) τω ν 4 00 gr. και σ ε α τομικ ή συ σκε υ ασί α το υ
1 g r όπ ου θα α να φ έρο ν τα ι όλε ς ο ι ε ν δε ίξε ις
(η µε ρ /ν ία
συ σκε υασί ας και λή ξη ς).


Μ Π ΑΧ Α ΡΙ Κ Α σε συ σκε υ ασίε ς αε ροσ τε γή -π λασ τι κά σ α κουλά κι α
έτοιμ α πρ ος χ ρή ση .
- Υγρ ασί α <1 5 %
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- Α δι άλυτ α σε Η CL σ υσ τ α τικά τέφ ρα ς 2 %
- Αφλα το ξίνε ς ( Β 1+ Β 2 + G 1 + G2 ) < 10μ g / Kg
Όλα τ α μ πα χα ρι κά θα έχ ου ν τ α τ υπι κά οργ αν ολη π τι κά
χα ρ ακτ η ρι σ τικά (ο σμ ή , γεύ ση , χ ρώμα ) το υ εί δο υς κα ι ν α πλ η ρ ού ν
το υς ό ρου ς που α ν αφ έρ ο ντα ι σ το άρ θρ ο 42, 4 3, 4 4 το υ Κ.Τ.Π. και
τις ι σ χύο υ σες Κοινοτ ικέ ς και Υγ ειο νομ ικές Δι ατ άξει ς.
Ε ίδη : Μ αύ ρο Πιπ έρ ι, Ρίγ ανη , Κ αν έ λα σ κό νη , Κα νέ λα ξύλο,
Δυό σμ ος, Μο σ χο κά ρ υδ ο, Κ ά ρυ, Π άπ ρι κα γλυκι ά, Μ πα χάρ ι
τριμ μ έ νο, Κί μ ιν ο, Φύλ λα Δά φ νη ς β ανί λι α
1) Μα ύ ρο Πι πέ ρι : πο υ απο τε λείται απ ό καρ π ούς του φυ το ύ
Pep e r N i gru m L π ου έ χουν συλ λ εγεί σε άγ ου ρ η κατ άσ τ αση και
έχο υ ν ξ η ρ α νθ εί γρή γο ρα .
2) Ρίγ αν η : χα ρακ τη ρίζ ο ν ται τα α πο ξη ραμ έν α ά νθη και φύλ λα
το υ εί δο υς Or i gan u m vu lgare L και ά λ λω ν ει δώ ν , που π ρέπ ει να
είν αι απα λ λαγμ έν α φύλ λων ά λ λω ν όμο ιων φ υτώ ν.
3) Κα νέ λα σ κό νη κ’ ξύλο: χα ρ ακ τη ρ ίζο ν ται οι α ποξ η ρ αμέ νο ι
φλοιοί δι α φό ρων ειδώ ν του γέ νου ς Cin n am o mu m, ο ι οπο ίοι
πρέ π ει να είν αι απα λ λα γμ έ νοι από το ν π ρ ωτογ ενή φ λο ιό και τη
σ τι βάδ α φ ε λ λο ύ. Η κανέ λ λα σε σ κό νη δε ν π ρέπ ει ν α έ χει
α ντι λη π τό υ π όλ ειμ μ α σ ε τετ ρ α χλω ρά νθ ρ ακα.
4) Δυό σμ ος ( Sp ea rm in t)
5) Μο σ χο κά ρ υ δο:
χαρ ακτ η ρί ζο ντ αι
τα
α πα λ λα γμέ ν α
α πό
σπ ερμ ατ ικο ύς μ α ν δ ύε ς, σπέ ρμα τα το υ φ υ τού Myri sti ca Frag ran s
Hou tt .
6) Π άπ ρι κα : χαρ ακ τη ρίζ ο ντα ι ο ι απ οξη ρ αμέ νοι καρ ποί το υ φυ τού
Cap si cu m A n n u u m L .
7) Μπαχά ρι : χαρ ακ τη ρίζ ο ντ αι οι α πο ξη ραμ ένο ι κα ρπο ί του
Ιν δο πέ ρεω ς το υ φ α ρμ ακευτ ικο ύ.
8) Κ ύμ ινο: χα ρ ακτη ρί ζο ντ αι οι α ποξ η ρ αμέ νο ι ώρι μοι καρ ποί του
φυ το ύ Cu min u m C y m in u m L.
9) Φύλ λα Δ άφ νη ς: χαρ α κτη ρίζο ν τα ι τ α α πο ξη ρ αμέ να φύλ λα το υ
δέ ν τρ ου Lau ru s N ob i li s L , τα ο ποί α π ρέπ ει να ε ίνα ι α πα λ λα γμέ να
φύλ λων δα φ νοκέ ρ ασ ου .
Βα νι λ λίνη φι α λί δι α τω ν 0,3 gr σ ε σ υσ κευ ασί α τ ων 5 τ εμ
 Φ ΡΥΓ ΑΝ Ι ΕΣ
Το π ροϊό ν π ρέπ ει ν α π λη ροί του ς όρ ου ς που αν α φέ ρο ντ αι σ τ α
άρ θρ α 1 12 , 11 3 του Κ.Τ. Π. και τι ς ι σ χύ ου σ ες Κοινοτ ικέ ς κα ι
Υγε ιο νομ ικές
Δι ατ ά ξεις.
Η
πα ρ ασκευή
τω ν
απ λών
αρ το σκε υ ασμ άτω ν πρ έ πει ν α γίνετ αι πά ν το τε από το υς
επιτ ρεπ όμ ε νου ς τ ύπ ου ς αλ εύ ρω ν και με το υς περ ιο ρι σμο ύς το υ
άρ θρ ου 11 3 το υ Κ.Τ.
Οι φ ρυγ α νιέ ς μ πο ρο ύν ν α πα ρ ασκευ άζ ο ν ται απ ό α λεύ ρι
οποιο υ δή π οτ ε τ ύπο υ ή κα τηγο ρί ας α πό τ α ε πιτ ρεπ όμε να .
Οι φ ρυγ α νιέ ς θ α π ρέπ ει ν α είν αι α ρί σ τη ς ποιό τητ ας,
τυπ οπο ιη µ έ νε ς σ ε κατ ά λ λη λη π λασ τική αε ρ οσ τ εγή συ σκε υ ασί α.
Ε ξω τε ρι κά τη ς συ σκε υασί α ς ν α αν αγρ άφο ν τα ι τα συ σ τ ατι κά . Οι
φρυ γ αν ιές θ α είν αι ολό κλη ρε ς χω ρί ς να είν αι σπασμέ νε ς κα ι µε
τρίμ μ ατ α.


ΟΣ Π ΡΙ Α (Φ ασ όλι α ξε ρά μ έτρ ια, φ ασόλια ξερ ά γίγα ν τε ς, φακές
κ.α ) Συ σκευ ασί α: 5 00 – 10 00 g
Τ α ό σπ ρι α ν α είνα ι Α ΄ ποιό τητα ς, να είν αι σ ε συ σκε υασί ες 5 0 0 10 00 γραμ μ α ρίω ν,
να πλη ρ ού ν του ς ό ρο υς που α να φέ ρο ν ται
σ το ά ρθ ρο 12 1 Κ εφ α λαίο υ ΧΙ ΙΙ του Κ.Τ.Π. και τι ς ι σ χύ ου σε ς
Κοινο τικέ ς κα ι Υγει ον ομ ικές Δια τά ξε ις και να είνα ι σ ύμ φων α μ ε:
A . την υ π’ α ρ ιθ 372 27/87 (ΦΕ Κ 5 41/ Τ. Β’ ) Κο ινή Α πό φαση τω ν
Υπ .
Γε ωρ γία ς ,
Ε µ π ορί ου
΄ ΄Πε ρί
Τυ πο ποιή σεω ς
των
προ σ υσκευ ασµ ένω ν εγ χωρίω ν ο σπ ρίω ν ΄΄ ( ΦΕ Κ 5 41/τε ύ χο ς Β΄ /9 10 -87) π ου τ ρο ποπ οιή θη κε µε Κοινή Από φ ασ η Υπ . Γ εωρ γί ας Σελίδα 148
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Ε μπο ρίο υ ( ΦΕ Κ 2 09 /T. Β ’/ 2 0 - 4 - 88 ). 1. 4. 3
B . την υπ ΄ αρ ιθµ 487/200 0 ( ΦΕ Κ 12 19 / Τ. Β’ ) Κοινή Α πό φαση τω ν
Υπ . Αν ά πτ υξη ς, Ε θν .Οι κο νοµ ί α ς και ∆ ικαιο σύ νη ς ΄ ΄Π ερ ί Υγι εινή ς
των Τ ρο φίµ ω ν σε Συµ µ ό ρφ ωση π ρο ς τ ην Ο δηγί α 93/43/ΕΟΚ ΄ ΄.
Γ . την Α γο ρ αν οµ ική ∆ιάτ α ξη 14/89 ( Ά ρθ ρο 3 00 )
2. 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. (Άρθρο 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 (περιγραφή
είδους, ημερομηνία παραγωγής – λήξης κ.λ.π.), η δε σήμανση να είναι
σύμφωνη με τις δι α τά ξει ς σή μα ν ση ς τρ οφ ίμω ν. Σ υγκ εκρ ιμέ να
θα π ρέπ ει να α να γ ρά φο ντ αι :





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 από έντομα
και αρθρόποδα


ΞΥΔ Ι -Χ ΥΜ ΟΣ Λ ΕΜ ΟΝ ΙΟΥ βά ρο υς 3 00 – 4 00 gr
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1. ΞΥΔΙ: Ν α πρ οέρ χετ α ι μό νο από ο ξική ζύμω ση του κρ ασ ιού
από χλωρ ά σ τα φύλι α ή από ξερ ή σ τ α φίδ α και να μ ην ε ίναι
αν απ λή ρωμ α ξυ δ ιού (ν α μην πε ριέ χει α λ κο όλη ) και ν α π λη ροί
το υς όρ ου ς πο υ α ν αφ έ ρο ντ αι σ το άρ θρ ο 3 9 του Κ .Τ.Π . και τι ς
ισ χ ύου σε ς Κοινο τικές κα ι Υγ ειο νομ ικέ ς Δι ατ ά ξει ς.
Η συ σκε υασί α ν α φέ ρει σ τ α ε λ ληνι κά ε ν δε ίξε ις όπως α υτ ές
αν α φέ ρο ντ αι σ το ά ρθ ρο 10 κ αι 11 Κ.Τ.Π.
Η ονομ ασί α ξύ δ ι ή γ νή σ ιο ξύ δι δίνε ται σ το π ροϊό ν πο υ
πα ράγ ετ αι μό νο μ ε ο ξικ ή ζύμ ωση κρ ασιο ύ απ ό χλω ρ ά σ τα φύλια ή
από ξε ρή σ τα φί δα . Η ο ξύ τητα του ξυ διο ύ, πο υ π ροσ φέ ρετ αι σ ε
συ σκε υασί α (τ υπ οποι η μ ένο ) πρέ πει ν α ε ίν αι το υλάχ ισ το ν 6 % σε
οξι κό οξύ.
Στη συ σκε υ ασί α το υ εμ φι αλωμέ νο υ ξυ διο ύ (π λασ τικ ή φι ά λη 40 0
gr ) π ρέπ ει απα ραίτη τα να α να γρά φετ αι η η με ρομ ην ία
συ σκε υασί ας .
2. Λ ΕΜ ΟΝ Ι: Ως π ρο ς τ α αν α λυτι κά το υ σ τοιχεί α, το π ροϊ όν α υ τό
θα πρ έπε ι να π λη ροί το υς όρ ου ς τη ς πα ρα γρά φ ου 5 του ά ρθ ρο υ
127 το υ Κ.Τ., όπως τ ρ οποπ οιή θη κε με τι ς απ οφ άσ εις το υ ΑΧ Σ
885/72, 2 647/76 και το Π . Δ. 526/8 3
Ε πί τη ς συ σκε υ ασί α ς του, (π λασ τι κή φι ά λη 3 80 g r) εκ τός τω ν
ά λ λω ν π ροβ λε πόμ ε νω ν εν δεί ξεων, πρ έπε ι ν α αν αγρ άφε ται με
ευκρινή κεφ αλαί α γρά μ μ ατα η φ ρ άση ΑΡ Τ Υ ΜΑ Λ Ε Μ ΟΝΙ και η
η μερ ο μ ηνί α σ υσ κευ ασί α ς .
 Φ ΥΣ ΙΚΟΣ Χ ΥΜ Ο Σ
1. Χυ μό ς φυ σικό ς ή κο κ τ έι λ φ ρού τω ν σε ατομική συσκευασία 250 ml
Το π ρο ϊό ν θ α π ρέ πει ν α π λη ροί ότι α ν αφέ ρετ αι σ το ά ρθ ρο 12 6
και 127 του Κ.Τ.Π. και τ ις ι σ χύο υ σες Κοιν οτικές και Υγε ιο νομικές
Διατ ά ξει ς. Ω ς χ υμ ός φ ρού τω ν ο ρ ίζετα ι το ζυ μώσι μο α λ λά μη
ζυμ ω θέ ν π ροϊ όν που λαμ β ά νετ αι α πό υ γιή και ώ ριμα φ ρο ύτα,
ενό ς ή πολ λώ ν ειδ ών, μ ε μ η χα νικές μεθό δο υς λ ή ψη ς κα ι έ χει το
χ ρώμ α, το άρ ωμ α κα ι τ η χαρ ακ τη ρισ τική γεύ σ η των χ υμώ ν τω ν
φρ ούτω ν α πό τα ο ποί α π ρο έρ χε τα ι. Οι ορ γα ν ολη π τικοί
χα ρ ακτ ή ρε ς τω ν πρ οϊό ν των πρέ πει ν α είνα ι ά μ εμπ τοι και να μ ην
πα ρέ χο υν ε ν δεί ξει ς χ ρη σιμ οπο ιή σ εω ς μει ον εκτ ι κών π ρώτω ν υλώ ν
ή ατ ε λο ύς επε ξεργ ασί ας . Θ α δι ατ ίθετ αι σε χά ρτινη συ σκε υασί α.
Οι φ υ σικοί
α τομ ικοί χυ μοί κοκ τέι λ φ ρο ύτ ων σ υσ κευ ασί ας
250 m l, θα π ρέ πει ν α είν αι σε συ σκε υασί α te tra Pak και tet ra
Br i k , μ ε πώμ α εύ κολο σ το άν οιγμα , άνε υ Γκρέιπφρουτ, χω ρί ς
προ σ θή κη ς συ ν τη ρητ ικών, χωρ ίς π ρο σθ ή κη ζάχα ρη ς η ά λ λη ς
φυ σική ς ή τε χ νητή ς γλυκα ντ ική ς ύλη ς, με έ ν δ ειξη η με ρομηνί ας
συ σκε υασί ας και λή ξη ς κατ α ν άλω ση ς.
2. Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκάλι του 1lit
Το π ροϊό ν θ α π ρέ πει να π λη ροί ότ ι αν α φέρ ε ται σ το ά ρθ ρο
126, 126 ( 1 ) και Π ΑΡΑΡ ΤΗ ΜΑ Ι και 1 27 του Κ.Τ. Π. και τι ς
ισ χ ύου σε ς Κοινο τικέ ς και Υγει ον ομικέ ς Δι ατ ά ξεις. Το πρ οϊό ν
θα λαμ β άν ετα ι από το ν χυ μό πο ρ τοκα λιού με α πο μά κρ υν ση με
φυ σικό τρ όπο συγκεκρι μ ένο υ πο σο σ τού το υ πε ριε χο μέ νου το υ
σε ν ερ ό. Σ τι ς πε ρι πτώ σει ς πο υ το π ροϊό ν π ροο ρί ζετ αι γ ι α
άμ εση κα τα ν άλωσ η , πρ έ πει ν α έ χει απομ ακρ υν θ εί το υλά χι σ τον
το 50 % τη ς πε ριεκ τι κό τ ητας σε νε ρό .


ΕΛ Ι ΕΣ :

Ε λι ές μ αύ ρ ες Κ Α Λ ΑΜ Ω Ν
Το πρ οϊό ν θ α π ρέπ ει να π λη ροί ό τι
αν α φέρ ετ αι σ το ά ρθ ρο 12 3 και ει δι κά πα ρ . 9 το υ Κ.Τ.Π . και τ ις
ισ χ ύου σε ς
Κοινοτ ικέ ς
και
Υγει ον ομικέ ς
Διατ ά ξει ς
Οι
δι ατ ιθέμ ε νο ι σ την κατ αν ά λω ση κα ρποί θ α πρέ πει ν α είν αι
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η μιώ ριμ οι ή ώ ριμ οι καρπ οί Ε λιά ς Κ αλαμώ ν, κατόπιν ειδι κή ς
επε ξερ γ ασία ς ( το τελικό δε προϊόν να έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα
τραγανή, εύκολα αποσπώμενη του πυρήνα και χρώμα μαύρο μέχρι
μελανοιώδες) και που έ γινα ν δι ατη ρή σι μοι με α λάτι σμα ή σε άλ μη
ή σε ξύ δ ι ή μ ε ελαι όλαδο, πρ έπε ι ν α πλ η ρ ού ν το υς πα ρ ακάτω
όρο υς :
α) Οι χ ρη σ ιμο ποι ούμ εν οι για την πα ρ ασκευή των ε λιώ ν καρπ οί
πρέ πει ν α είν αι άρ τιο ι κα ι να μην πα ρο υσ ιά ζ ουν οπ οι αδ ή πο τε
α λ λοίω ση ή π ρο σ βολή από σ κώλη κες ή έ ν τομα κ. λ. π. Τ α α νεκτ ά
επιτ ρεπ όμ ε να π οσ οσ τ ά των π ρο σβ εβ λη μέ νων ε λιώ ν κα θο ρίζο ν τα ι
από τι ς σ χε τικές δι ατ ά ξεις των α ρμό διω ν α ρ χών .
β) Γι α την εκ πίκρ αν ση τ ων δι ατ ιθ έμε νων σ αν μ αύ ρω ν ε λιώ ν δε ν
επιτ ρέπ ετα ι η χ ρη σ ιμο π οίη ση α λ κα λικώ ν δ ια λυ μάτων .
γ) Απαγ ορε ύετα ι η αν άμ ιξη ε λιώ ν δι αφο ρε τι κού είδο υς .
δ ) Οι ε λιές θα δι α τίθε ν τ αι μ ε ο νομ ασ ία π ου θα δη λών ει το εί δος
αυτώ ν π. χ. Ε λιέ ς Κα λαμ ών
ε) Δ εν επιτρέ πετ αι η π ρ οσ θή κη χ ρω σ τι κώ ν ο υσι ών.
σ τ ) Ε πιτρ έπε ται η χ ρ ή ση πρ όσ θε των το υ πα ρ αρτ ή μα το ς III
Συ ν τη ρητι κά και α ν τιο ξε ιδω τικά το υ άρ θ ρου 1 3.
Η συ σκε υ ασ ία ν α π λη ρ οί του ς ό ρο υς τω ν Άρ θ ρω ν 9 και 2 3 του
Κ.Τ. Π. και να είνα ι συ σκευ ασ μ έν οι κα τά π ρο τίμ η ση σε μετ α λ λικά
δο χεία .
ΖΕΛΕ με ζά χα ρη η ά γλυ κο ς
Πρώ τη ύλη : Σκόν η πα ρ ασκευ ή ς πη κτώ ν Συ σκε υ ασία : 1K g
Ε ίδο ς: Σ κό νη πα ρ ασκευή ς ζε λέ, δι ά φορ ες γεύ σει ς
Ε ΙΔΙ ΚΕ Σ Κ ΑΙ ΓΕ Ν ΙΚΕ Σ ΑΠ ΑΙ ΤΗ ΣΕ Ι Σ
Τ α πρ οσ φε ρόμ εν α εί δ η θ α π ρέπ ει ν α π λη ρο ύ ν ό τι α να φέ ρε τ αι
σ το ά ρθ ρο 1 31, 1 3 2 ( 1 ) και Π ΑΡΑΡ Τ ΗΜ Α Ι το υ Κώ δι κα Τρ οφ ίμων
και Πο τών , κα θώ ς κα ι μ ε τις ε κάσ το τε ι σ χύο υ σε ς υγ ειο νομικές
και αγ ορ α νομ ικές δ ιατ ά ξει ς.
2) Οι σκό νε ς πα ρ ασκε υή ς πη κ τών π ρέ πει ν α δ ια τ ίθε ν τα ι σ τ ην
κατ α ν άλω ση α ποκ λε ισ τι κά και μό νο σε συ σκε υ ασία, σ την οπ οία
θα α να γρ ά φετ αι σα φώ ς και ευ κρινώ ς το εί δο ς τ η ς πη κτή ς π ου θ α
πα ρ ασ κευ ασ τ εί, λε π τομ ερεί ς ο δη γίε ς χρ ή ση ς κα ι σύ ν θεσή το υς .
3) Σ την κύ ρια όψη τη ς σ υ σκευ ασί ας τω ν σκονών πα ρ ασκευή ς
πη κτώ ν, π ρέ πει ν α αν αγρά φετ αι :
α) Μ ε ε υκρινή κεφ αλαί α γρ άμμ ατα ύ ψου ς 5 m m, η φρ άση π. χ.
ΖΕΛ Ε Σ ΜΕ Α Ρ ΩΜ Α ΚΕ ΡΑΣΙ , π ρο ς α πο φυγή παρ απ λά νη ση ς το υ
κατ α ν αλω τι κο ύ κοιν ού, εφ όσο ν δ εν πε ριέ χου ν χ υμο ύς οπωρώ ν .
Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης.
 Η ΛΙ ΕΛ Α ΙΟ σ υσ κευ ασί α 5 LI T.
Η λιέ λαιο είν αι το έλαι ο πο υ λαμ βά νετ αι απ ό τα σπέ ρμ ατα του
η λί α νθ ου (Helianthus annuus L), Α ποιότητας σε συσκευασία πλαστική PE T ή
μετα λ λικ ή των 5 λίτρων (που παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση
της γνησιότητας του περιεχομένου), του οποίου η οξύτητα, εκφρασμένη σε
ελαϊκό οξύ να είναι στο µέγιστο 2%. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα
µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και του Παραρτήματος Ι και ΙΙ προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία
αυτή.



Κ ΑΦ ΕΣ

Ε λ ληνικό ς αλ εσμέ νο ς καφ ές σε αεροστεγή συσκευασία των
100gr

Το π ρο ϊό ν θ α π ρέ πει να πλη ρο ί ό τι α ν αφ έρε ται σ το ά ρθ ρο 50
το υ Κ.Τ.Π. και τι ς ι σ χύ ου σε ς Κοινο τικές κα ι Υγει ον ομικέ ς
Διατ ά ξει ς
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Η πε ριεκ τι κότη τα του α λεσ μέ νου καφ έ σ ε αν όρ γα νε ς ύλε ς
(τ έφ ρ α) δε ν π ρέπ ει να είν αι πά νω από 5, 5 % και η υ γρ ασί α κα ι
οι π τητικές σ ε 10 5 0 C ου σίε ς του δε ν επιτ ρ έπετ αι ν α είνα ι
πά νω από 5 %
Η π ερι εκ τικότητ α δε σε υ δ α το δι α λυ τέ ς ύλε ς δ εν πρ έπει ν α
είν αι μ ι κρό τε ρη από 2 3 %.
Ο α λ εσμ έν ος κα φέ ς δε ν πρ έπε ι ν α πε ρ ιέ χει π ρό σ θετ ες
χ ρωσ τικές ο υσ ίε ς κα ι δε ν θα έ χο υ ν α φα ιρ εθε ί ολι κά ή μ ερ ικά
οι υ δ α το δι α λυ τέ ς ύλε ς.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία
λήξης.


Στιγμιαίος καφές σκόνη σε συσκευασία των 50gr

Στ ιγμ ι αί ος κα φέ ς, καφ ές σε σ κό νη , πα ρ ασκευ ασμέ νο ς,
συ σκε υασμ έν ος σ τ ην Ε λ λάδα σε σ υσκευ ασί α μετα λ λικ ή τω ν
50 gr. Ε ξωτε ρι κά τ η ς συ σκε υ ασ ία ς ν α α να γρ ά φετ αι η
προ έ λευ ση κα ι η η μ ερ ο μ ηνί α λή ξη ς .


ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

Το π ρο ϊό ν θ α πρέ πει να π λη ροί ότι α ν αφ έρ ε τ αι σ το άρ θρ ο 8 0
το υ Κ.Τ.Π. και τι ς ι σ χύ ου σε ς Κοινο τικές και Υγει ον ομικέ ς
Διατ ά ξει ς.
Το σ υμ π υκν ωμ έ νο γ ά λα θ α πρ έπε ι να είναι με ρι κώ ς
αφ υ δα τωμ έ νο (ε β απο ρέ ) γ ά λα του ο ποί ου η π ερι εκτ ικό τητ α σ ε
λι παρ ά να είνα ι τουλάχ ι σ τον 7, 5 % να π ρ οέρ χετα ι απ ό γά λα
αρ ίσ τη ς
ποι ότητ ας
αγε λαδιν ό,
π λή ρε ς α πα λ λαγ μέ νο από
οποι αδή πο τε άχ ρη σ τη , πε ριτ τή ή βλα βε ρή ο υσί α και θ α έ χει
υπο σ τ εί υ ψη λο ύ βα θμ ο ύ α ποσ τε ίρ ωση σ ε με τα λ λική συ σκε υ ασ ία
των 4 10 γρα μ μ α ρίω ν περ ίπο υ κα θ αρ ού β άρ ους .
Μετ ά την
αρ αί ωση ν α πρ οκύπ τει γά λα ε νό ς λίτ ρ ου τουλά χι σ το ν και ει δικό
βά ρο ς 1, 02 8 g /l σ ύμ φ ωνα με το ν κώ δ ικα τρ οφίμω ν και πο τών
άρ θρ ο 80 πα ρ. 3. και ολι κό σ τερ εό υπ όλε ιµµ α (Ο Σ Υ) γά λακ το ς
25 % (τοι ς ε κα τό ) το υ βά ρου ς το υλά χι σ το ν.
Το συμ πυκ νωμ έ νο γά λα θα π ρέ πει ν α π λη ρ οί τις ι σ χ ύου σε ς
κτηνι ατ ρικέ ς κα ι υ γειο νομ ικές δι ατά ξεις και τι ς α πα ρ αίτη τε ς
μικρο βιολογ ικές σ τ α θε ρές πο υ ι σ χύ ου ν για το συ μπυ κνω μέ νο
γά λα.
Να έ χει πα ρ αχ θε ί σύ μ φων α με το Π.∆ 2 59 /98 ( Α 19 1), ΄ ΄Πε ρί
απαγό ρε υση ς χ ρή ση ς ο ρισ μένω ν ου σιώ ν µε ο ρμονι κή ή
θυ ρεο σ τ ατι κή δ ράση ΄ ΄.
Τ α κου τιά π ρέπ ει ν α έχο υ ν τ ην α παιτούμε ν η σκ λη ρό τητα και
αν θε κτι κό τητα , να µ ην πα ρο υσ ιά ζου ν δ ια ρ ροέ ς, δ ιατ ρή σει ς,
δι αβ ρώ σε ις, ο ξειδ ώσ εις και γ ενι κά αν ωμα λίε ς ο ι οποί ες μπ ο ρού ν
να επη ρεάσο υν την υ γιεινή κατ άσ τ αση και συ ν τή ρη ση το υ
περ ιε χομ έν ου. Γε νικά τ α υλι κά και ο τρ όπο ς κ ατ ασκευή ς το υ
κου τιο ύ πρ έπει να ε ξασ φα λίζο υ ν τις απαιτή σε ι ς τω ν ά ρθ ρω ν 9 ,
23 κα ι 2 8 το υ Κ ΤΠ. 2. 5. 2 .2
Οι κορ μοί τω ν κου τιώ ν κα ι τ α πώματ α να έ χο υν κατ ασκευ ασ τε ί
από καιν ούρ γιο λευ κο σ ίδη ρο, πά χο υς τουλά χι σ το ν 0,1 9 m m κα ι
0,20 m m α ν τίσ τοιχα, η λε κτ ρολυτι κά ε π ικασ σ ιτε ρωμέ νο (β ά ρος
η λε κτ ρολυτι κο ύ ε πισ τ ρώµ α το ς 2 ,8 gr / m 2 , τουλά χι σ το ν
εσω τε ρι κά κα ι 5 ,6 gr / m 2 ε ξω τε ρι κά ).
Στ ην ετι κέτ α κάθ ε κο υτι ού να α να γρ ά φο ντ αι α ν α λυ τι κά τα
θρε πτι κά σ υσ τ ατ ικά αν ά 1 0 0 ml έ το ιμου για κα τα ν άλωση
προ ϊό ν το ς σ υμ π ερι λα μ β αν ομένω ν και τω ν φ υσ ικών συ σ τ ατι κώ ν
το υ γ ά λακ το ς.
Να είν αι δυ ν α τό ν ν α δ ιατ η ρη θε ί σ τις α πο θή κες ξη ρ ά ς τ ρο φή ς
(εκ τό ς ψυκ τι κών θα λάμ ων) χω ρί ς να πα ρο υσι άσει οπ οιαδή πο τε
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αισ θη τή ή οργ α νολη πτι κή α λ λοίω ση , γ ια το χ ρο νικό δ ι άσ τη μα
που α να γρ ά φετ αι ε πί τη ς σ υσ κευ ασί ας .
Ε ξω τε ρι κά τη ς συ σκε υ ασία ς θ α γρ άφε ται η η μερ ομηνί α λή ξη ς
το υ γ ά λακ τος και να είνα ι σύμ φω να μ ε τι ς οδ ηγίες τη ς Ε .Ε . κα ι
τις τ ρο ποπ οιή σει ς αυ τ ών καθ ώς ν α
φέ ρει τη σή μα νση C.E .
σύμ φω να μ ε τις Ο δηγ ίες 2007/6 8 , 20 01/8 9, 2 0 00 /1 3 Ε .Κ .
3.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
Το π ρο σ φε ρόμ ε νο εί δο ς θ α πρέ πει ν α είν αι Α΄ ποιό τητ ας κα ι
να π λη ρ οί ό τι α ν αφ έρ εται σ το ά ρθ ρο 13 1 , 13 2 ( 1 )
και
ΠΑΡΑΡ ΤΗΜ Α Ι
το υ Κ ώ δι κα Τ ρο φίμω ν και Ποτ ών, κα θώ ς και
τις ε κάσ τοτε ι σ χ ύο υσ ες υγει ον ομικέ ς και αγο ρα νομ ικέ ς
δι ατ άξει ς.
Ν α είν αι δια φό ρω ν γ ε ύσεω ν και ν α π ρο έρ χο ν τ αι από φ ρο ύτ α
Α΄ ποι ότητ ας και σε α το μ ική σ υ σκευ ασί α 2 0 g r ή 50 0 gr.

4.

ΧΑ ΛΒ ΑΣ

Το πρ οσ φε ρόμ εν ο εί δο ς θα π ρέπ ει να είναι Α ΄ ποιό τητα ς κα ι ν α
πλη ρο ί ότι αν α φέρ ετ α ι σ το ά ρθ ρο 1 3 8 του Κ ώδ ικα Τ ρο φίμω ν
και Πο τών, κα θώς και τ ις ε κάσ τοτε ι σ χύ ου σε ς υγειο νομικές και
αγο ρ αν ομ ικέ ς δι ατ άξεις .
Το είδ ος ν α πρ οσ φέ ρετ αι σε σ υσκευ ασία μπασ τού νι τω ν 2 , 5
Kg r και ν α πα ραδί δε τα ι σ τι ς γε ύσ εις σο κολάτ α, β α νί λια κα ι
αμ ύγ δ α λο .


ΤΟ ΨΩ Μ Ι ΓΙ Α ΤΟΣ Τ θ α π ρέπ ει ν α είναι από σ τα ρέ νιο ψ ωμί με
προζύμ ι, χωρ ίς σ υ ντη ρη τικά, συ σκε υ ασ ία ς τω ν 40 0 -8 00 γρ.
 ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και να πληρούν τους
όρους του Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133, τις ισχύουσες κοινοτικές και
υγειονομικές διατάξεις.
ΓΕΝΙΚΑ
Τα χρησιμοποιούμενα τρόφιμα φυτικής προέλευσης από τα οποία θα
παρασκευάζονται, πρέπει να είναι φρέσκα νωπά πρώτης κατηγορίας και κατά
προτίμηση Ελληνικής παραγωγής.
Σε κάθε κουτί πρέπει να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή με ανεξίτηλη μελάνη
σε χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού, οι παρακάτω ενδείξεις
ανάλογα με το περιεχόμενο και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις τα εξής:
(1) Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής.
(2) Η κατηγορία και το είδος του Τροφίμου.
(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.
(4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών του υγρού πληρώσεως.
(5) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της
επιχειρήσεως.
(6) «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ………..», η οποία να
αναγράφεται με ανεξίτηλους χαρακτήρες, πάνω στο μέταλλο και να
συμπληρώνεται σύμφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.
(7) Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396).
(8) Η χώρα παρασκευής.
Στα χαρτοκιβώτια πρέπει να γράφονται έκτυπα και στις δύο κατακόρυφες
μεγαλύτερες πλευρές, στην Ελληνική, οι παρακάτω ενδείξεις:
1. Η περιγραφή του προϊόντος.
2. Το καθαρό βάρος.
3. Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της
επιχειρήσεως.
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4. Η χώρα προέλευσης.
5. Η ημερομηνία και το έτος παραγωγής.
6. «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ……………..».
7. Κωδικός παρτίδας.
8. Ο αριθμός των κουτιών και το βάρος του περιεχομένου κάθε κουτιού.
Οι περιέκτες πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του Κ.Τ.Π. σχετικά με τη
συσκευασία Άρθρο 9, την επισήμανση Άρθρο 21 τη συντήρηση και την
μεταφορά του προϊόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του οδηγού Υγιεινής
του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9 και τις ισχύουσες διατάξεις σήμανσης τροφίμων.
• 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 προβλεπόμενων από την οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (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 οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής,
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
608/2004 της Επιτροπής.
Τα προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά
χωρητικότητας ανάλογα µε το ζητούμενο προϊόν.
Τα λευκοσιδηρά κουτιά πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και
ανθεκτικότητα, να µην παρουσιάζουν διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις,
οξειδώσεις και γενικά ανωμαλίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή
κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου.
Πρέπει να μην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις άκρων, μυτίασμα στις ραφές,
σκούριασμα, διόγκωση τα δε κουτιά να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια. Γενικά
τα χρησιμοποιούμενα κουτιά να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα,
δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συμπεριφορά έναντι του
περιεχομένου. Πρέπει να είναι σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα
Τροφίμων, Άρθρα 9, 22 και 28.
Οι κορμοί των κουτιών και τα πώματα να έχουν κατασκευαστεί από καινούργιο
λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19mm και 0,20mm αντίστοιχα,
ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένο (βάρος ηλεκτρολυτικού επιστρώματος 2,8
gr/m2 τουλάχιστον εσωτερικά και 5,6 gr/m2 εξωτερικά).
Τα λευκοσιδηρά κουτιά συσκευασίας είναι δυνατόν να είναι «stackable» (για
εύκολη τοποθέτηση του ενός πάνω στο άλλο), χωρίς οποιαδήποτε άλλη
τροποποίηση τεχνικών παραμέτρων. Σχήμα κυλινδρικό Μέγεθος – διαστάσεις
ανάλογα του βάρους του περιεχομένου.
Οι συσκευασίες του ενός (1) Kgr να έχουν πώματα του τύπου easy open για
εύκολο και λειτουργικό άνοιγμα.
Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούρια, κατασκευασμένα από καλής
ποιότητας χαρτί. Πρέπει να είναι από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής κατά
MULLEN τουλάχιστον 190 lb/in2. Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να
είναι τέτοιες, ώστε να είναι δυνατή η συσκευασία του προϊόντος χωρίς να
υπάρχει κενός χώρος μεταξύ κουτιών και τοιχωμάτων χαρτοκιβωτίων.
Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με ποινή
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αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους μετά την
κατακύρωση του διαγωνισμού.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Α] 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 (κοκτέιλ) 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 διατηρησιμότητας 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.
Β] ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ


Τοματοπολτός μ.β 5 Kgr. Καθαρό βάρος 4,500 Kgr

Για την παρασκευή του τοματοπολτού θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί
νωποί καρποί τομάτας, οι οποίοι πρέπει να είναι απολύτως υγιείς, ώριμοι, µε
κανονικούς μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν
όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π δηλαδή: 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. Να μην είναι χρωματισμένοι τεχνητά με
οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία ή µε την εφαρμογή οποιασδήποτε
μεθόδου. Να μην έχουν προσβληθεί από παράσιτα ή να εμφανίζουν αλλοιώσεις
στη σύσταση και τους οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες. Να μην προέρχονται
από φυτά που έχουν ραντισθεί με φυτοφάρμακα όπως παραθείο, μαλαθείο,
αρσενικούχα ή μολυβδούχα σκευάσματα κλπ, και που να έχουν συλλεγεί πριν
από τον καθοριζόμενο χρόνο που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας ή να
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παρουσιάζουν κατάλοιπα τέτοιων ουσιών, που είναι επικίνδυνες για τη δημόσια
υγεία. Ο τοματοπολτός, μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει να έχει πολτώδη
και ομοιογενή σύσταση, χρώμα ανοικτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο χωρίς
κηλίδες βαθύτερου χρώματος, με υφή αισθητά συνεκτική , οσμή και γεύση
ευχάριστη, χαρακτηριστική του είδους. Το προϊόν, να είναι απαλλαγμένο από
σπόρους, τεμάχια τομάτας και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες. Οι
οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς
να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων
πρώτων υλών. Δεν θα πρέπει να έχει γίνει τεχνητός χρωματισμός του με
οποιαδήποτε μέθοδο ή ουσία. Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι πρόσφατης
παραγωγής από τομάτες τελευταίας εσοδείας. Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι
διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης με στερεά συστατικά προερχόμενα
αποκλειστικά από το χυμό τομάτας, τουλάχιστον 28% ή 36% αντίστοιχα.
Επιτρέπεται η προσθήκη μαγειρικού άλατος. Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα,
εκφρασμένα σε χλωριούχο νάτριο, μπορεί να ανέρχεται σε ανώτατο ποσοστό
3%.
Ο τοματοπολτός να είναι συσκευασμένος (Α) συσκευασία και να παραδίδεται σε
λευκοσιδηρά κουτιά, σχήματος κυλινδρικού 5 Kgr, καθαρού βάρους 4,500 Kgr
περίπου. Τα κουτιά θα συσκευάζονται (Β συσκευασία) σε χαρτοκιβώτια των
τεσσάρων (4) κουτιών κατά χαρτοκιβώτιο. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα υλικά
συσκευασίας και ο τρόπος κατασκευής των κουτιών πρέπει να είναι σύμφωνα
µε τα διεθνώς παραδεκτά για την επίτευξη άρτιων κουτιών 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
ανεξίτηλη μελάνη στην χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού τα
εξής:
1) Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής.
(2) Η κατηγορία και το είδος του Τροφίμου.
(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.
(4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών από το χυμό της
τομάτας µε τη φράση «Περιεχόμενα συστατικά από το χυμό της τομάτας
…………………….%».
(5) Βενζοϊκό νάτριο…………….%.
(6) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της
επιχειρήσεως.
(7) «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ………..», η οποία να
αναγράφεται με ανεξίτηλους χαρακτήρες , πάνω στο μέταλλο και να
συμπληρώνεται σύμφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.
(8) Κωδικός παρτίδας.
(9) Η χώρα παρασκευής .
(10) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα.


Ντοματάκια αποφλοιωμένα ολόκληρα ή τεμαχίων 3 Kgr (καθαρό
βάρος 2,500 gr) ή του ενός (1) Kgr

Tα παραπάνω προϊόντα να προέρχονται από καρπούς τομάτας με ομοιόμορφο
ερυθρωπό χρώμα της ώριμης ντομάτας με υγρή φάση, απαλλαγμένη από ξένες
ύλες, χωρίς καρυκεύματα.
Να είναι πρόσφατης εσοδείας, καθαρά και τρυφερά, φυσιολογικού χώματος,
κανονικά ανεπτυγμένα.
– 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 υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
– Δεν θα πρέπει να έχει γίνει τεχνητός χρωματισμός του με οποιαδήποτε
μέθοδο ή ουσία.
Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς το επί τοίς % περιεχόμενο σε
ντοματάκια (60%) περίπου, το υγρό πληρώσεως (χυμός ντομάτας 40%) περίπου
καθώς και ο ρυθμιστής οξύτητας. Τα προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα
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σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά χωρητικότητας 3 Kgr, καθαρού βάρους
2550gr περίπου και στραγγισμένου 1500 gr περίπου ή του ενός Kgr, καθαρού
βάρους 800 gr περίπου και στραγγισμένου 480 gr περίπου. Τα κουτιά να είναι
σκευαζόμενα σε χαρτοκιβώτια των 6 τεμαχίων και 24 ή 12 τεμάχια αντίστοιχα.
Γενικά τα χρησιμοποιούμενα κουτιά να εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα
μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συμπεριφορά έναντι του
περιεχομένου.


ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ τεμαχισμένα

Μανιτάρια κονσέρβα είναι το προϊόν που παρασκευάζεται από νωπά μανιτάρια,
ολόκληρα ή τεμαχισμένα μέσα σε νερό ή χυμό των μανιταριών, έχει υποστεί
κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του από
αλλοιώσεις και είναι συσκευασμένο σε κλειστούς περιέκτες. Προαιρετικά
μπορεί να προστεθεί αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά, αρτύματα και ασκορβικό οξύ ως
αντιοξειδωτικό.
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.
Επισημαίνεται ότι υποχρεωτικά θα αναγράφεται η Εμπορική ονομασία και
συσκευασία των ειδών.
Η προσκόμιση δειγμάτων θεωρείται απαραίτητη με ποινή αποκλεισμού.
Η ημερομηνία παράδοσης όλων των προϊόντων θα είναι το πρώτο τέταρτο του
χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητάς του.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος
και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των
τροφίμων.
2. Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133.
3. Αγορανομική Διάταξη 14/89.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/202 Γενικές Αρχές για την Ασφάλεια των τροφίμων.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρο 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίμων.
8. Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί αναγκαίων συμπληρωματικών 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 Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα
τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
10. ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την
επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων.
11. ΟΔΗΓΙΑ 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον
αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.
12. Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις
προσμίξεις, χαλίκια, στελέχη φυτών) .
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί
θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου
2006 σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιμα.
15. ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 / ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που την
αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμα.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα
προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την
παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών
853/2004 και 854/2004.
17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με
την εφαρμογή του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.)
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853/2004, 882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και
854/2004.
18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) .
19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά
κριτήρια των τροφίμων.
20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίμων.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους
ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας
έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές
ύλες τροφίμων.
24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και
για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
25. ΟΔΗΓΙΑ 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των
ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα
σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των
οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής.
26. ΟΔΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει
αυτή τροποποιηθεί.
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 για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.

7.ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΤΟΣ, ΑΡΤΙΔΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΤΟΥ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν Άδεια Ίδρυσης και
Λειτουργίας αρτοποιείου, εργαστηρίου αρτοποιίας, πρατήριου άρτου σύμφωνα
με το Π. Δ. Υπ’ αριθμ. 369/2-12-1992.(Να κατατεθεί φωτοαντίγραφο της άδειας)
Τα χορηγούμενα είδη, να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας, να έχουν παραχθεί με τα
οριζόμενα στα άρθρα 111, 112, 113 και 114 του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ &
αντικειμένων κοινής χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις και να πληρούν τα αναφερόμενα και οριζόμενα στο Ν
3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας
και συναφείς διατάξεις» και Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008 «Καθορισμός
δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και
διαδικασίας αδειοδότησης» σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ.
11 του άρθρου 20 του Ν3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».
ΕΙΔΙΚΑ
O άρτος και τα αρτοπαρασκευάσματα πρέπει υποχρεωτικά να παρασκευάζονται
και να διατίθενται στην κατανάλωση από τύπους και κατηγορίες αλεύρου που
αναφέρονται στο Άρθρο 104 του Κ.Τ.Π. και σύμφωνα με τις εκάστοτε
Aγoρανoμικές Διατάξεις. Οι αρτοποιοί υποχρεούνται πριν από τη ζύμωση της
αρτoμάζας να κοσκινίζουν με επιμέλεια τα χρησιμoπoιoύμενα άλευρα, έτσι
ώστε o παρασκευαζόμενος άρτος και τα αρτοπαρασκευάσματα να είναι
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παντελώς απαλλαγμένες από oπoιαδήπoτε ξένα σώματα, π.χ. σχoινιά, κόκκους,
πέτρες, παράσιτα, έντομα ή άλλα αντικείμενα. Tα χρησιμoπoιoύμενα για σκοπό
αυτό κόσκινα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο συρμάτινο πλέγμα No 9, No 12,
No 14, No 16.
Οι μακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες του άρτου και των
αρτοσκευασμάτων να είναι καλοί και να μην υπάρχουν ενδείξεις
χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών, να
είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένα σωματίδια και να μην έχουν υποστεί
οποιαδήποτε αλλοίωση.
Να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά 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 επιφάνεια τους
(όχι σκληρή κόρα).
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί των
προϊόντων, να έχουν παρασκευαστεί το περισσότερο πριν από τέσσερες (4)
ώρες και λιγότερο πριν από (2) ώρες για να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο.
Στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω
ενδείξεις:
6. Το όνομα της επιχείρησης.
7. Η διεύθυνση του αρτοποιείου.
8. Το είδος ψωμιού ή προϊόντος αρτοποιίας.
9. Το καθαρό βάρος.
10. Η ημερομηνία παρασκευής και λήξεως, οι οποίες θα πρέπει να
αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος με ανεξίτηλη σφραγίδα.
Τα μεταφορικά οχήματα και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι
καθαρά και απολυμασμένα, ώστε τα προϊόντα που μεταφέρονται να
προφυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο από πιθανές μολύνσεις. Για την μεταφορά
του άρτου και των προϊόντων αρτοποιίας, οι επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη
σχετικά με την τήρηση των συνθηκών μεταφοράς.
•

•

•

Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας
επιτρέπεται με οχήματα που διαθέτουν κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό
από όλες τις πλευρές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για
τη μεταφορά των προϊόντων αυτών.
Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας είτε σε ατομική, είτε σε
μαζική συσκευασία, όταν μεταφέρονται προς πώληση από το χώρο
παραγωγής τους σε πρατήρια άρτου, σε ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία και
σε λοιπά ιδρύματα, σε τόπους ομαδικής σίτισης, σε εστιατόρια,
ταβέρνες και σε κάθε άλλο τόπο προορισμού, τοποθετούνται μέσα σε
κλειστά κιβώτια, που είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο είναι
κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Απαγορεύεται η μεταφορά των
προϊόντων αρτοποιίας με άλλο τρόπο.
Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που δεν
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μεταφορά των προϊόντων
αυτών, εφόσον τα προϊόντα αυτά τοποθετούνται σε ειδικά ξύλινα
κιβώτια, που έχουν εσωτερική επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα
ή σε μεταλλικά ή πλαστικά κιβώτια, με επαρκή χωρητικότητα, τα οποία
κλείνουν ερμητικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό
της μεταφοράς αυτής και είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.
Ομοίως, επιτρέπεται με τα οχήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η διακίνηση και η μεταφορά, προς πώληση
προϊόντων αρτοποιίας, τα οποία διατίθενται στον καταναλωτή σε
αεροστεγή συσκευασία, το υλικό της οποίας προβλέπεται από τον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με
οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία
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μπορούν να επηρεάσουν, με οιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των
προϊόντων αυτών.
5. Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις η δε
σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων:
 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
προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(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 οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ


Άρτος: Η παρασκευή του άρτου πρέπει να πληροί όλους τους όρους
και τις διατάξεις του Άρθρου 111 του Κ.Τ.Π. το νερό δε που θα
χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι πόσιμο.

Άρτος τύπου 70% (Φρατζόλα): Το προϊόν θα παρασκευάζεται από αλεύρι
σιταριού τύπου 70%, νερό, ζύμη, και μικρή ποσότητα αλατιού (το ποσοστό του
προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από 1% επί του αλεύρου
και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος), χωρίς προσθετικές ύλες,
καθαρού βάρους 350 gr, συσκευασμένες σε χάρτινες σακούλες κατάλληλες για
τρόφιμα, κλεισμένες με συνδετική μηχανή ή σε διαφανές σελοφάν.


Ατομικά αρτίδια (ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 60-70ΓΡ. ΚΑΙ
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ [ΣΙΜΙΤΙ] ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 80-100 ΓΡ.): Η παρασκευή
των αρτιδίων πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις διατάξεις του
Άρθρου 112,113 του Κ.Τ.Π., το νερό δε που θα χρησιμοποιείται, πρέπει
να είναι πόσιμο.

Αρτίδια τύπου 70 %: στρογγυλά ή φραντζολάκι, καθαρού βάρους 60 -100 gr. Το
προϊόν θα παρασκευάζεται από αλεύρι σιταριού τύπου 70%, νερό, ζύμη, και
μικρή ποσότητα αλατιού (το ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να
είναι ανώτερο από 1% επί του αλεύρου και να πληροί τους όρους του
μαγειρικού άλατος) χωρίς προσθετικές ύλες, συσκευασμένα σε αεροστεγείς
ατομικές κλεισμένες συσκευασίες από διαφανές σελοφάν.


Ψωμί του τοστ: σε συσκευασία των 400 – 800 gr παρασκευασμένο από
αλεύρι τύπου 55% ή 70 % νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού (το
ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από
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1% επί του αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος),
χωρίς προσθετικές ύλες, συσκευασμένο αεροστεγώς σε φέτες σε διπλή
συσκευασία από διαφανές σελοφάν.
Η παρασκευή των παραπάνω ειδών να γίνεται αυθημερόν, η δε συσκευασία να
πραγματοποιείται αφού έχουν αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Οι συμμετέχοντες για όλα τα παραπάνω προϊόντα υποχρεούνται να
καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή
αποκλεισμού.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
22. Κ.Τ.Π. άρθρα 111,112,113, 114.
23. Αγορανομική Διάταξη 14/89.
24. ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996.
25. ΝΟΜΟΣ 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.
26. Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008.
27. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
28. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα
στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, από το χωράφι ή το
στάβλο μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Με τον κανονισμό αυτό ο
«παραγωγός τροφίμων» – όπως ορίζεται στο κείμενο, φέρει την πλήρη
ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει, διακινεί,
διαθέτει.
29. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό. 852/2004.
30. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των
τροφίμων.
31. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
32. Κανονισμός 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους
ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
33. Κανονισμός 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα
τρόφιμα και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου.
34. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των
ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων
επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τις όποιες
τροποποιήσεις αυτής.
35. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως
έχει αυτή τροποποιηθεί.
36. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και ΦΕΚ Β΄
630/2007.
37. Κανονισμός 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την
ιχνηλασιμότητα των τροφίμων της και η εφαρμογή του άρθρου 11 του
Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και
της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των
τροφίμων.
38. ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις
Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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39. Κανονισμός 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να
έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών
80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
40. Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε
επαφή με τα τρόφιμα.

8.ΓΛΥΚΑ

Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με τον
παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει
να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με τον
παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένα και να έχουν την
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει
να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ: Τα πασχαλινά κουλουράκια πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με
τον παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένα και να έχουν την
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας και φρέσκα, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει
να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ: Τα τσουρέκια πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό
τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και
νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας
και φρέσκα, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΛΑΓΑΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, άνω των 750 γραμμαρίων περίπου, κλασσικό σχήμα
λαγάνας, παρασκευασμένη με το παραδοσιακό τρόπο, από αλεύρι τύπου 70%,
αλεύρι κίτρινο ψιλό, νερό, μαγιά 2% επί του αλεύρου, αλάτι έως 2% επί του
αλεύρου, μαστίχα περίπου 0,5 επί τοις χιλίοις, σουσάμι προαιρετικά και
μαυροσήσαμο. Η παρασκευή της να γίνεται αυθημερόν, η δε συσκευασία να
πραγματοποιείται αφού έχει αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ: Η Βασιλόπιτα πρέπει να έχει παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό
τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένη και να έχει την κανονική και
νόμιμη υγρασία της. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας
και φρέσκα, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή της.
Οι Βασιλόπιτες και τα Τσουρέκια πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές
ύλες και μια από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες. Απαραίτητα συστατικά για την
παρασκευή τους είναι γάλα, βούτυρο, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες,
μαγιά και αλεύρι. Το βάρος τους να είναι 1.000 – 2000 gr. καθαρό για τις
βασιλόπιτες και τα τσουρέκια (πλεξούδες), για τις ατομικές βασιλόπιτες και για
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τα ατομικά τσουρέκια το βάρος να είναι 100-120 gr περίπου.

Γλυκά Ταψιού (μπακλαβάς, γαλοκτομπούρεκο, καρυδόπιτα, ραβανί κλπ):
Βάρος ανά τεμάχιο κατ΄ελάχιστον 170γρ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:
Salmonella spp: απουσία/25 γρ. L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. Ζύμες Μύκητες: ≤100 cfu/g (το κριτήριο δεν ισχύει για τα μη τυποποιημένα). ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ: Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του
άρθρου 141 του ΚΤΠ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Τυποποιημένα: Αυτοτελώς εντός πλαστικής
θήκης αλουμιναρισμένης ή μή ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται
με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για
μεταφορά τροφίμων. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: Τυποποιημένα: Σύμφωνα με το
αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. Και αναγραφή της ημερομηνίας λήξεως.
Οι συμμετέχοντες για όλα τα παραπάνω προϊόντα υποχρεούνται να
καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή
αποκλεισμού.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.
2.
3.
4.

Κ.Τ.Π. άρθρα 111,112,113, 114.
Αγορανομική Διάταξη 14/89.
ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996.
ΝΟΜΟΣ 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.
5. Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα
στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, από το χωράφι ή το στάβλο
μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Με τον κανονισμό αυτό ο «παραγωγός
τροφίμων» – όπως ορίζεται στο κείμενο, φέρει την πλήρη ευθύνη για την
ασφάλεια των τροφίμων που παράγει, διακινεί, διαθέτει.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό. 852/2004.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των
τροφίμων.
10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και
την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την
ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς
τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/18/ΕΚ.
11. Κανονισμός 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους
ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
12. Κανονισμός 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα
και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
13. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των
ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή
μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων
των οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής.
14. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει
αυτή τροποποιηθεί.
15. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και ΦΕΚ Β΄
630/2007.
16. Κανονισμός 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιμότητα
των τροφίμων της και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί
ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του
Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.
17. ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής
Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου.

18. Κανονισμός 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή
με τα τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και
89/109/ΕΟΚ.
19. Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή
με τα τρόφιμα.

9Α.ΓΑΛΑ
ΝΩΠΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Το προϊόν θα είναι Α΄ ποιότητας όπως αυτό ορίζεται και περιγράφεται στο
άρθρο 79 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και
το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-21995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και
92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την
παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-295 τ. Α’).
Το παστεριωμένο γάλα αγελάδος θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση του σε υψηλή θερμοκρασία για
μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15΄) ή άλλος ισοδύναμος
συνδυασμός για την επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος.
Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική
αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης .
Μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που
δεν υπερβαίνει τους 6ο C στην θερμοκρασία στην οποία και συντηρείται, η δε
διάρκεια της συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά ημέρες
συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Η διάρκεια της
συντήρησης είναι ευθύνη του παρασκευαστή.
Να είναι ομογενοποιημένο, που σημαίνει ότι, εάν μείνει σε ακινησία 48 ώρες
δεν πρέπει να σχηματίζεται φανερός διαχωρισμός της κρέμας, η δε
περιεκτικότητα σε λίπος της υπερκείμενης ποσότητας 100 cm3 γάλακτος
φιάλης του ενός Lit να μη διαφέρει περισσότερο από το 10% της
περιεκτικότητας σε λίπος του εναπομείναντος γάλακτος.
Να περιέχει
 3,5% λίπος το πλήρες
 1,5 % το ημίπαχο και
 να έχει ειδικό βάρος στους 15ο C 1,028g/L (για το πλήρες)
 στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Α.Λ. %) 8,5 (για το 0%)
Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά
όπως αυτά ορίζονται στο Κεφ ΙΙ του Π.Δ. 56/95
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ
Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις σε εμφανή και με
ευδιάκριτους χαρακτήρες στα Ελληνικά , ¨παστεριωμένο¨ , την χώρα
προέλευσης του, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, το Εργοστάσιο
παραγωγής, η διάρκεια και θερμοκρασία συντήρησής του, καθώς και οι
ημερομηνίες παστερίωσης και ανάλωσης αυτού ( διάρκεια έως 7 ημέρες) η δε
σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Δια τά ξει ς σή μ αν ση ς τ ρο φίμ ων :




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
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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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:
Γάλα νωπό 1,5% 1 lit
Η πρώτη συσκευασία θα πρέπει να είναι Tetra Pak ή άλλης ανάλογης και να
πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής και τους όρους του Άρθρου 85 του Κ.Τ.& Π
και των Τροποποιήσεων αυτού.
Η δεύτερη συσκευασία να είναι σε κιβώτια - Πλαστικά - με χωρίσματα και να
έχουν χειρολαβές για την εύκολη μεταφορά τους. Τα παραπάνω κιβώτια θα
επιστρέφονται στον προμηθευτή.
Κατά την παραλαβή, και όταν θεωρηθεί απαραίτητο από το Τμήμα Διατροφής,
θα παραλαμβάνεται ποσότητα 500 - 1000 ml, τα οποία θα βράζονται ενώπιον
του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του. Εάν το γάλα, όταν βράσει ¨κόψει¨,
αυτό σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα και ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την ποσότητα του παραδιδόμενου
γάλακτος.
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το
οποίο παρασκευάζει το προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει το
κατάλληλο ISO και θα κατατεθεί το αντίστοιχο αντίγραφο.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κ.Τ.Π. Άρθρα 79,80.
5.
Π.∆. 518/83 ΄΄Σχετικά με διατηρημένα γάλατα μερικά ή ολικά
αφυδατωμένα, που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή σε συμμόρφωση
προς τις οδηγίες 76/118/ΕΟΚ, 78/630/ΕΟΚ και 79/1067/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
6.
Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις
Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών
κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με
βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α).
7.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (HACCP).
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και
ζωοτροφές.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση
της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα
ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς
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τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα
που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των
οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005
περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005
για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004, για την παρέκκλιση
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004.
 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 τις ζωοτροφές φυτικής και
ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου
2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι
οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2007
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και
ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008
για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των
τροφίμων.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα
τρόφιμα αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009
σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011
για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή
με τρόφιμα.
 Ν. 4254/7.4.14 (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.

9Β. ΓΙΑΟΥΡΤΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
Α. Το χορηγούμενο είδος (γιαούρτη), να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή
ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 82 και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις και το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις
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διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών
κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με
βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’).
Να έχει παρασκευασθεί από γάλα αγελάδας και μαγιά απουσία αντιβιοτικών
και γενετικά τροποποιημένων υλικών.
Να έχει:
Δομή λεία, μαλακή και κρεμώδη.
Γεύση υπόγλυκη.
Οσμή ευχάριστη.
pH 3,3-3,8.
Να μην παρουσιάζει
• ευρωτίαση,
• σήψη,
• εμφανείς μακροσκοπικές, μεταβολές χρώματος και σχήματος,
• ανώμαλη οσμή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισμένο ή δύσοσμο)
• αλλοίωση από μικροβιακή δράση,
• μυκητιακές αποικίες στην επιφάνειά του,
• υπολείμματα ορμονών, αυξητικών παραγόντων, αντιβιοτικών, 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,
Αλλεργιογόνα 68/2007.
• Όριο διοξινών 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr fat (ΕΚ) 1881/2006 και τροποποιήσεις
αυτών.
• Το γιαούρτι θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά όπως
αυτά ορίζονται, ΕΚ 2073/2005 και 1441/2007 με διαδικασίες παραγωγής
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
ΠΔ 9/89.
1. Απουσία salmonella spp σε 25 gr σε 5 δείγματα.
2. Απουσία E.coli σε 1 gr σε 5 δείγματα.
3. Σταφυλόκοκκοι πηκτάση θετικοί Απουσία σε 1gr σε 5 δείγματα.
4. Ολικά κολοβακτηριοειδή Απουσία σε 1 gr σε 5 δείγματα.
5. Ζύμες – μύκητες < 10 cfu/gr σε όλη την διάρκεια της εμπορικής ζωής.
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η συσκευασία της γιαούρτης (Α) πρώτη συσκευασία- κεσεδάκι, θα είναι από
υλικό κατάλληλο για τρόφιμα (ΡΡ) πολυπροπυλένιο, Άρθρο 26 Κεφάλαιο ΙΙ του
Κ.Τ.Π. και θα κλείνει αεροστεγώς με αλουμινόφυλλο με κράμα αυτού που θα
περιέχει τουλάχιστον 99% αργίλιο >0.05Μn, max 0.1%Zn, 0.05-2%Cu, max 0.05%
άλλα λοιπά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602, το δε βάρος της
κάθε συσκευασίας να είναι περίπου 200 gr και σε (Β) δεύτερη συσκευασία
χαρτοκιβώτια ανοικτά, στοιβαζόμενα, αντοχής, των 12 τεμαχίων.
Τα μέσα συσκευασίας δεν θα μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες στο
προϊόν. Στο μέσο συσκευασίας (κεσεδάκι) θα πρέπει να αναγράφονται
υποχρεωτικά στα Ελληνικά με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι ή
άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες (ΕΚ
89/109), οι απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και υγειονομικές
διατάξεις:
1. Επωνυμία παρασκευαστή.
2. Αριθμός έγκρισης.
3. Η ημερομηνία παραγωγής και
4. Η ημερομηνία λήξης.
5. Ο κωδικός παρτίδας, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις
σήμανσης τροφίμων:
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• 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 προβλεπόμενων από την οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (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 οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής,
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
608/2004 της Επιτροπής.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Γιαούρτι 2 % και 0 %
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κ.Τ.Π. Άρθρα 79,80.
1. Π.∆. 518/83 ΄΄Σχετικά με διατηρημένα γάλατα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα,
που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 76/118/ΕΟΚ, 78/630/ΕΟΚ και 79/1067/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις
Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών
κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων
με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α).
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (HACCP).
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και
ζωοτροφές.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς
αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον
καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον
καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων
της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και
προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την
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κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου
2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου
2005 για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων
βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004, για την
παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004.
12. 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 τις ζωοτροφές φυτικής και
ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου.
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου
2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι
οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου
2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου
2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της
Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και
ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου
2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή
των τροφίμων.
18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για
τα τρόφιμα αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου
2009 σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011
για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε
επαφή με τρόφιμα.
21. Ν. 4254/7.4.14 (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
22. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Όλα τα τυροκομικά προϊόντα να είναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τα
οριζόμενα, ανά είδος, στον Κ.Τ.& Π. Άρθρο 83 και σύμφωνα με τις ισχύουσες
Υγειονομικές Διατάξεις.

10.ΤΥΡΙΑ

Συνθήκες ωρίμανσης – Χρόνος ωρίμανσης
A. H ωρίμανση των τυριών πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία
δεν θα είναι κατώτερη των +100C 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
για να συμπληρώσουν την ωρίμανσή τους πρέπει να παραμείνουν για
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στις παραπάνω συνθήκες, β) τα μαλακά τυριά για
να συμπληρώσουν την ωρίμανσή τους πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον δύο
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(2) μήνες. Εξαιρούνται τα «Λευκά τυριά άλμης», τα οποία είναι
παρασκευασμένα από παστεριωμένο γάλα και επιτρέπεται να διατίθενται
δεκαπέντε ημέρες (15) μετά την παρασκευή τους (η εξαίρεση αυτή δεν αφορά
τα Ελληνικά Παραδοσιακά τυριά).
Β. Συνθήκες αποθήκευσης των ώριμων τυριών μέχρι τη διάθεσή τους στην
κατανάλωση: α) πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα τυριά: σε κλιματιζόμενους
θαλάμους με ανακυκλoύμενo έντoνo ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας από 0 0C έως
+100C και υγρομετρικής κατάστασης από 75 έως 85, β) μαλακά τυριά: σε
κλιματιζόμενους θαλάμους με ανακυκλωμένο μέτριο ρεύμα αέρα,
θερμοκρασίας 00C έως +20C και υγρομετρικής κατάστασης από 85 έως 95 %.
Εξαιρούνται τα συσκευασμένα σε συσκευασίες αδιαπέραστες από υγρασία π.χ.
μεταλλικά δοχεία, τα οποία αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους
θερμοκρασίας 00C έως +20C.
Στα μέσα συσκευασίας που θα περιέχονται τα προϊόντα, θα αναγράφονται στην
Ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11 του Κ.T.Π.
και στις επιμέρους παραγράφους του άρθρου 83 Γ (γενικές διατάξεις για τα
τυριά από γάλα, με ωρίμανση) και επιπλέον:
– κατηγορία τυριού,
– είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί,
– ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία),
– μέγιστη υγρασία,
– ημερομηνία παραγωγής,
– ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας,
– χώρα προέλευσης – παραγωγής του τυριού,
– έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού (μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά),
– ποσοστό άλατος,
– πρόσθετα, είτε έχoυν προστεθεί στη μάζα του τυριού είτε υπάρχουν στην
επιδερμίδα του τυριού και με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο
άρθρο 11 του Κ.T. και επίσης με οδηγίες, όπου χρειάζονται, π.χ. όταν η
επιδερμίδα έχει ναταμυκίνη θα δίνονται οδηγίες στον καταναλωτή μέχρι ποιο
βάθος θα καθαρίζει το τυρί.
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 είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
παρ.7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/93, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις σήμανσης των τροφίμων:
• 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.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ)
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αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής,
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
608/2004 της Επιτροπής.
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 γίνεται και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Μαλακά τυριά
α)Τυρί φέτα
β)Τελεμές
Σκληρά τυριά
α)Κεφαλοτύρι
β)Κασέρι
γ)Γραβιέρα
δ)Πεκορίνο
Ημίσκληρα τυριά
ε) Γκούντα
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΙΩΝ
Μαλακά
1)Εξαιρετικής ποιότητας: Περιέχει λίπος πάνω από 22% και υγρασία με ανώτατο
όριο 52.5%.
2)Πρώτης ποιότητας: Περιέχει λίπος 19% και υγρασία με ανώτατο όριο 56%.
3)Δεύτερης ποιότητας: Περιέχει λίπος 15% και υγρασία με ανώτατο όριο 56%.
Σκληρά
1)Σκληρό τυρί: Περιέχει λίπος 47% και υγρασία με ανώτατο όριο 35%.
2)Πρώτης ποιότητας: Περιέχει λίπος 40% και υγρασία με ανώτατο όριο 38%.
3)Δεύτερης ποιότητας: Περιέχει λίπος 32% και υγρασία με ανώτατο όριο 38%.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
Συμπαγή, ελαστική, ξηρή και καθαρή επιφάνεια
Γεύση και μυρωδιά ευχάριστη
Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π)
Το τυρί ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π), να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει
παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.
H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην
Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές που αναφέρονται παρακάτω, από γάλα
πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την
παρασκευή της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις
περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας,
Πελοποννήσου και του Νομού Λέσβου, όπως αυτό ορίζεται στην υπ.΄ αριθμό
Υπουργική Απόφαση 313025, ΦΕΚ 8, Τεύχος Β΄.
Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να
πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το χρησιμοποιούμενο γίδινο γάλα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% κατά
βάρος.
β) Η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% κατά
βάρος.
γ) Το pΗ του γάλακτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5.
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δ) Η πήξη του γάλακτος πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την άμελξη. Το
γάλα μέχρι την πήξη διατηρείται σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας.
ε) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά
εκτρεφόμενες και προσαρμοσμένες στην περιοχή παρασκευής της «ΦΕΤΑΣ»
(FETA) και η διατροφή τους πρέπει να βασίζεται στη χλωρίδα της εν λόγω
περιοχής.
στ) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από αμέλξεις, που γίνονται 10 ημέρες
τουλάχιστον μετά τον τοκετό.
ζ) Το γάλα πρέπει να είναι καθαρό, αγνό, υγιεινό, πλήρες.
η) Το γάλα πρέπει να είναι νωπό ή παστεριωμένο.
θ) Το γάλα να χαρακτηρίζεται από απουσία αντιβιοτικών και γενετικά
τροποποιημένων υλικών.
Απαγορεύεται η παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) από άλλο είδος γάλακτος, πλην
των ανωτέρω καθοριζομένων.
Στο προς τυροκόμιση για παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) γάλα απαγορεύεται η
συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης ή συμπυκνώματος γάλακτος, πρωτεϊνών
γάλακτος, καζεϊνικών αλάτων καθώς και η προσθήκη χρωστικών και
συντηρητικών ουσιών.
Στο προς τυροκόμιση γάλα για παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) προστίθενται
παραδοσιακή πυτιά ή άλλα ένζυμα με ανάλογη δράση. Όταν το γάλα
παστεριώνεται προστίθενται αβλαβείς οξυγαλακτικές καλλιέργειες βακτηρίων,
καθώς και χλωριούχο ασβέστιο, μέχρι 20gr/ 100 Kgr γάλακτος.
Μετά την πήξη του γάλακτος, το τυρόπηγμα τοποθετείται σε ειδικούς υποδοχείς
(καλούπια) για φυσική στράγγιση, χωρίς πίεση.
Κατά τη διάρκεια της φυσικής στράγγισης και όταν στερεοποιηθεί το
τυρόπηγμα, υποβάλλεται σε ξηρό επιφανειακό αλάτισμα με χονδρόκοκκο αλάτι
(βρώσιμο χλωριούχο νάτριο). Κατά το στάδιο αυτό αναπτύσσεται στην
επιφάνεια του τυροπήγματος άφθονη μικροχλωρίδα, η οποία θα συμβάλει
σημαντικά στην ωρίμανση και στην ανάπτυξη ειδικών οργανοληπτικών
ιδιοτήτων της «ΦΕΤΑΣ» (FETA). Μετά το ξηρό αλάτισμα και την τοποθέτηση του
τυροπήγματος σε ξύλινους ή μεταλλικούς υποδοχείς, προστίθεται άλμη
περιεκτικότητας σε χλωριούχο νάτριο 7% κατά βάρος. Οι υποδοχείς
τοποθετούνται σε θαλάμους ωρίμανσης με ελεγχόμενες συνθήκες
θερμοκρασίας μέχρι 180C και σχετικής υγρασίας τουλάχιστον 85%. Η ωρίμανση
της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) να γίνεται σε δυο στάδια: Το πρώτο στάδιο ωρίμανσης
πραγματοποιείται και διαρκεί μέχρι 15 ημέρες. Το δεύτερο στάδιο ωρίμανσης
πραγματοποιείται σε ψυκτικές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν σταθερή
θερμοκρασία 2-40C και σχετική υγρασία 85% τουλάχιστον. Ο συνολικός χρόνος
ωρίμανσης της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) κατά τα ανωτέρω δυο στάδια διαρκεί
τουλάχιστον δυο μήνες. Η ωρίμανση της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) γίνεται σε ξύλινα
βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία σε εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των
περιοχών που αναφέρθηκαν.
Η «ΦΕΤΑ» (FETA) να διατίθεται συσκευασμένη σε κατάλληλα μεταλλικά δοχεία
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
1. Λίπος επί ξηρού 43% κατ΄ ελάχιστον.
2. Υγρασία 56% μέγιστον.
3. Χλωριούχο Νάτριο 3% μέγιστον.
4. Ενεργό οξύτητα 4.25-4.5% ph.
5. Χρώμα καθαρό λευκό.
6. Υφή συμπαγής με λίγες μηχανικές σχισμές.
7. Εμφάνιση μαλακό τυρί με λίγες ή καθόλου οπές κατανεμημένες σε όλη την
μάζα.
8. Γεύση ευχάριστη, λιπόλυσης ελαφρά όξινη και πλούσιο άρωμα.
9. Σχήμα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα.
10. Συνεκτικότητα μαλακό τυρί που να κόβεται σε λείες φέτες.
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11. Οπές: Καθόλου ή λίγες – Κατανομή: Σε όλη τη μάζα Σχήμα οπής: Ακανόνιστο.
Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Κολοβακτηροειδή < 100
2. Escherichia coli < 10
3. Salmonella spp 0
4. Listeria monocytogenes 0
5. Staphylococcus 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
τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις:
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) Στοιχεία 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 στοιχεία
ελέγχου αναγράφονται με ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας
της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο
παρακολούθησης και ελέγχου ανά παραγωγό «ΦΕΤΑΣ» (FETA). Οι ενδείξεις α, β,
γ, δ, ε και στ’ αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο κατά
τη διακίνηση της «ΦΕΤΑΣ» (FETA).
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΛHΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ
Το σκληρό τυρί, (κεφάλι 8 Kgr περίπου) να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως
αυτό ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις.
Να έχει παρασκευασθεί από νωπό ή παστεριωμένο γάλα, απουσία αντιβιοτικών
και γενετικά τροποποιημένων υλικών, μετά από οξυγαλακτική ζύμωση με την
επενέργεια πυτιάς ή άλλων ενζύμων οι καλλιέργειες βακτηρίων, η ωρίμανση δε
να έχει γίνει στους 12-14oC με σχετική υγρασία 85-90% και για (3) τουλάχιστον
μήνες.
Το παραδιδόμενο σκληρό τυρί να έχει:
Α. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ ελάχιστον.
2. Υγρασία 38% μέγιστον.
3. Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγιστον.
4. Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% pΗ.
5. Χρώμα υποκίτρινο.
6. Υφή σκληρής συμπαγής.
7. Εμφάνιση συνεκτική.
8. Γεύση αλμυρή πικάντικη.
9. Σχήμα κυλινδρικό.
Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Κολοβακτηροειδή –
2. Escherichia coli –
3. Salmonella spp Απουσία
4. Listeria monocytogenes Απουσία
5. Staphylococcus aureus –
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Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική
γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι, που δεν μεταφέρουν
τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις:
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 λίπους & υγρασίας.
6. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ
Το Ημίσκληρο μερικώς αποβουτυρωμένο τυρί (Μπαστούνι) να είναι πρώτης (Α΄)
ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ &
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 83 ΕΝΟΤΗΤΑ Α παραγρ. 1.8 και να έχει
παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.
Το μερικώς αποβουτυρωμένο τυρί να έχει μέγιστη υγρασία 46% και λίπος έως
20%
υπολογισμένο
επί
ξηράς
ουσίας.
Στην συσκευασία, πέραν των υποχρεωτικών ενδείξεων θα αναγράφεται η
ένδειξη
«μερικώς
αποβουτυρωμένο».
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 τις Οδηγίες
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου 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. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε
θέματα ασφαλείας των τροφίμων.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και
ζωοτροφές.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των
οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση
της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα
ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου
2005 για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004, για την
παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για 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 μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων
φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής
προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 Για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων 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 για την εφαρμογή των
διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της
Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ΄αριθμ. 510/2006 για την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωγραφικών
προϊόντων και των τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε από την υπ΄αριθμ.
290398/11.04.2008 (ΦΕΚ 694/Β/21.04.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση και
ισχύει.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου
2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι
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
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής
για τα τρόφιμα 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 μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
19. ΟΔΗΓΙΑ 2007/68/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2007 για την
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα συστατικά τροφίμων .
20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου
2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των
τροφίμων.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα
τρόφιμα αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 149/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου
2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV
για 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 Μαρτίου 2008 για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και ποιοτικής
αξιολόγησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου
2009 σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
25. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011
για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα.

11.ΑΥΓΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ
Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87)
ΤΟΥ 2011, τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις, των Κανονισμών
1907/1990/ΕΚ 2295/2003/ΕΚ και των τροποποιήσεων αυτών.
Τα παραδιδόμενα αυγά θα πρέπει να είναι Α’ κατηγορίας, βάρους 53gr – 63 gr
(MEDIUM) με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων.
Τα αυγά δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε καμία επεξεργασία
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συντήρησης, ούτε να έχουν ψυχθεί κάτω των 5ο C. Δεν θα πρέπει να έχουν πλυθεί
ούτε καθαρισθεί με οποιοδήποτε τρόπο και δεν θα περιέχουν πρόσθετες
χρωστικές ουσίες.
Απαγορεύεται η παρουσία στα αυγά ρωγμών ή ανωμαλιών όπως είναι τα
δίκροκα, χωρίς λέκιθο κ.λ.π.
Τα αυγ ά θ α π ρέπ ει να εί ν αι κα θ αρ ά, ά θικ τ α, συ σκ ευ ασμ έ να α πό
ωοσ κοπι κό κέ ν τρ ο ή κ έν τρ ο σ υσκ ευ α σία ς, π ο υ θ α π ρέπ ει ν α
εφ αρμ όζε ι σύ στη μ α H A C CP - μ ε τις π α ρακ ά τ ω π ρο β λεπ όμε νε ς
από τη ν νομ οθ εσ ία εν δ είξε ις ση μ ά νσ ει ς:










Οδ η γί α 20 0 0/ 13 /Ε Κ τ ο υ Ε υ ρω πα ϊκο ύ Κοι νο βο υλ ίου κα ι
του Σ υμ βου λί ο υ γι α π ρο σέγ γι ση τω ν ν ομο θε σιώ ν τω ν
κρ ατ ών μ ε λώ ν σ χε τι κά μ ε τη ν ε πι σή μα νση , τη ν
πα ρο υσί α ση κ αι τη δ ιαφ ή μι ση τω ν τρ οφί μ ων Ο δη γ ία
20 01 /1 0 1/Ε Κ τ η ς Ε πι τρ ο πή ς
Οδ η γί α 2 0 02 /8 6/Ε Κ τη ς Ε πιτ ρο πή ς γι α τη ν τρ οποπ οίη ση
τη ς ο δη γ ία ς 20 0 1/ 10 1/ Ε Κ ό σο ν α φο ρά τη ν η μερο μη ν ία,
από τη ν π άρ ο δο τη ς ο ποί ας κ αι με τ ά α πα γο ρε ύετ αι το
εμ πό ριο π ροϊό ν τω ν π ο υ δε ν σ υμμο ρ φώ νο ν τα ι με τη ν
οδη γί α 20 0 0/ 13 /Ε Κ το υ Ε υρ ωπ αϊκο ύ Κοι ν οβ ου λίο υ και
του Σ υμ β ου λίο υ
Οδ η γί α 20 0 3/ 89 /Ε Κ τ ο υ Ε υ ρω πα ϊκο ύ Κοι νο βο υλ ίου κα ι
του Συμ βο υ λίο υ, τη ς 10η ς Νοε μβ ρίο υ 2 00 3, για τη ν
τρ οπο ποίη ση τη ς ο δη γ ίας 2 00 0/ 1 3/Ε Κ ό σο ν αφ ορ ά τη ν
αν αγ ρ αφ ή τ ων σ υσ τ ατι κ ών τω ν τρ οφ ίμω ν
Οδ η γί α 2 00 8/ 5/Ε Κ
σ χε τικ ά με τη ν α να γρ αφή , στη ν
επι σή μ α ν ση
ο ρι σμ έ ν ων
τρ οφί μω ν,
υ πο χ ρεω τικ ών
εν δεί ξε ω ν πέ ρ αν τω ν προ β λε πομέ νω ν απ ό τ η ν ο δη γί α
20 00 /1 3/ Ε Κ το υ Ε υ ρ ωπ α ϊκο ύ Κ οι νο βου λί ο υ κ αι του
Συμ βο υλ ίου .
Κα νο νι σμό
(Ε Ε )
11 69/ 2 01 1

.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ GR….
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΓΟΥ Α
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ Μ
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
6. ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
7. ΚΩΔ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ






ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΓΩΝ
ΧΡΩΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ - Σκούρο καφέ η λευκό με έντονη καθαρότητα
και σκληρότητα
ΧΡΩΜΑ ΚΡΟΚΟΥ
- Σκάλα προδιαγραφής ROCHE No 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
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 Κ.Τ.Π. Άρθρο 87.
 Κανονισμός 1907/1990/ΕΚ.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου
2003 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου σχετικά µε ορισμένες προδιαγραφές
εμπορίας για τα αυγά και των τροποποιήσεων αυτών.
 Κανονισμός 853/2004.
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 Κανονισμός 1907/1990 ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προδιαγραφών εμπορίας
αυγών.
 Κανονισμός 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
 Κανονισμός 1234/2007.
 Κανονισμός 589/2008 που θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή του
Κανονισμού 1234/2007.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2052/2003 του Συμβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές
εμπορίας για τα αυγά.
 Κανονισμός 1274/91 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του
Κανονισμού ΕΟΚ 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας
για τα αυγά.
 Κανονισμός 2221/1992 ΕΟΚ της Επιτροπής.
 Κανονισμός 2617/1993.
 Κανονισμός 3300/1993.
 Κανονισμός 5050/1998.
 Οδηγία ΕΚ/ 2000/13 Επισήμανση τροφίμων.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2007 για
τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1028/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας
των αυγών.
 Κανονισμός 237/90 και όλων των τροποποιήσεών του.
 Κανονισμός 1881/06 και όλων των τροποποιήσεών του.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου
2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).
 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011.
 Οδηγία 2002/4 περί εγγραφής στα μητρώα των μονάδων ωοπαραγωγής.

*Επισημαίνεται ότι στο φύλλο συμμόρφωσης οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν για ποια
Νοσηλευτική Μονάδα προσφέρουν ή αν προσφέρουν και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι οφείλουν να το υποβάλουν με
την προσφορά τους συμπληρωμένο σε μορφή PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
[Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου βρίσκονται αναρτημένες στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο οδηγίεςανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
Σύμβασης
(ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΟΜΑΔΕΣ 1 – 5β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Αριθμητικώς (%)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 έως 5β: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους από τις
Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Για λόγους σύγκρισης προσφορών από το σύστημα , το οποίο δεν έχει δυνατότητα να δοθεί προσφορά
με το ποσοστό έκπτωσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή
η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή
αναφοράς της παρούσας διακήρυξης, για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. Η τιμή που θα
συμπληρωθεί στο σύστημα θα πρέπει να έχει τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
Αναλυτικά (στο παράρτημα Ι, ΜΕΡΟΣ Β) έχουν παρατεθεί οι τιμές αναφοράς για σύγκριση των
προσφορών. Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωση 12% επί της
τιμής, για κάποιο είδος/ομάδα (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη), στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς 1,329 - (1,329 x 0,12) =
1,169
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί
έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί ΕΜΜΕΣΑ
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το αναγραφόμενο
ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf. ΘΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ που θα
υπολογίζεται κάθε φορά στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό
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γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στις τιμές του
Τμήματος Εμπορίου συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται στις τιμές του Τμήματος Εμπορίου μετά την
αποφορολόγησή τους.
ΟΜΑΔΕΣ 6 -11
ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
ΧΩΡΙΣΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑΕΙΔΟΥΣ
ΜΕΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 6 έως 11 : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη
προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Επισημαίνεται ότι η κατακύρωση θα γίνει συνολικά ανά ομάδα. Για το λόγο αυτό στην πλατφόρμα έχει
τεθεί συνολική τιμή ανά ομάδα, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι.
Αναλυτικά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο πίνακα με αναλυτικές τιμές ανά είδος, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά ομάδα που θα προκύψει θα
πρέπει να τεθεί στην οικονομική προσφορά της πλατφόρμας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ. ………………………(και ολογράφως)…………………………………………………………………….. υπέρ
της εταιρείας ………………………………………………………. Δ\νση
………………………………………………………….
δια
τη
συμμετοχή
της
εις
το
διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την ανάθεση
……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ. \ δ\ξή σας (καλύπτει ποσοστό 2% επί της συνολικής
αξίας, άνευ ΦΠΑ).
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ )
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως
σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία) …………………………… οδός
……………………………………………...….. αριθ. ……………. ως Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως
αγοραστές, Σύμβαση με αρ……….., που θα καλύπτει την υλοποίηση του έργου
…………………………..…………………………………………….., συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. .…..%
ΕΥΡΩ………………………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. --/2020 Διακήρυξης
«……………………….») και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη Σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή
Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της
συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ …………………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρείας …………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1)
…………….…………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης
ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (03)
ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα
του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η
εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της Σύμβασης, κάθε ποσό που θα
ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε
να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωσή μας που απορρέει από την
παρούσα.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αριθ. Συμβ.:
ΚΑΕ
CPV:
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γραφείο Προμηθειών
ΤΗΛ. 27213 63128 έως 130
FAX. 27210- 46129
e-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Καλαμάτα σήμερα …………………….. ημέρα …………………… στα Γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου
Καλαμάτας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ως Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που εδρεύει στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας και εκπροσωπείται στο παρόν από το κ.
Γεώργιο Μπέζο Διοικητή της α) Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και της β) Νοσηλευτικής Μονάδας
Κυπαρισσίας κάτοικο Καλαμάτας.
2. Αφετέρου από την εταιρεία « …………………………………………….» με ΑΦM …………………………. που εδρεύει
…………………………. τκ ………………. τηλ. ……………………… fax …………………….. email: ………………………
εκπροσωπείται στο παρόν από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. ……..………κάτοικο ………….………
Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι:
Σύμφωνα με την με αριθμ. …………………… Απόφασης Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με θέμα:
«Έγκριση πινάκων προγραμματισμού Υπηρεσιών-Προμηθειών Διαχειριστικού Έτους 2020-2021 του
Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα
Κυπαρισσίας)» εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (18/2020) με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (τo μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική
τιμή), για ένα (1) έτος για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου
Μεσσηνίας (Νοσηλευτικής Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας)
προϋπολογισθείσας δαπάνης ………………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις ……….……….. με την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της οποίας
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. …………………….. Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και αναδείχθηκε
ανάδοχος ο δεύτερος εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων.
 Στην μειοδότρια εταιρεία ……...………………………. ως ο κάτωθι πίνακας:
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ΑΔΑ ΔΕΣΜ.:
Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 αναρτήθηκε με την αριθμ. ………… απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με τον αριθμ.
…………….. στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωμής.
Το ποσό της παρούσας ανάληψης υποχρέωσης θα βαρύνει το έτος …………

ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
α) Για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5α και 5β των οποίων η τιμή διαμορφώνεται ελεύθερα ή με βάση
καθορισμένο ποσοστό κέρδους το ποσοστό εκπτώσεως επί τοις (%) θα υπολογίζεται στη νόμιμα
διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή κάθε είδους κατά την ημέρα χορηγήσεως αυτού και που
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Στις περιπτώσεις που είναι
αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους (όπως προέλευση,
τόπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην κατώτερη τιμή από την οποία
αφαιρείται η έκπτωση.
β) Για τις ομάδες 6 έως 11 ισχύει η τιμή κατακύρωσης με βάσει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Θα γίνεται από Επιτροπές οριζόμενες από τον αρμόδιο φορέα. Η διαδικασία και ο έλεγχος της
παραλαβής γίνεται από την άνω επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.
4412/2016, που ανεπιφύλακτα αποδέχεται ο προμηθευτής.
Όλα τα είδη πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αντικειμένων
κοινής χρήσεως καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη.
Οι επιτροπές έχουν το δικαίωμα να ενεργούν μακροσκοπικό έλεγχο, ποσοτικό έλεγχο, πρακτική
δοκιμασία, να ζητούν χημικές υγειονομικές και κτηνιατρικές εξετάσεις, προς διαπίστωση της
ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές
και υγειονομικές διατάξεις που πρέπει να τηρούν απαραίτητα και με πλήρη σχολαστικότητα οι
επιχειρήσεις οι οποίες θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο.
Σε περίπτωση απορρίψεως ενός είδους για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο, ο προμηθευτής οφείλει να
το αντικαταστήσει σε διάστημα που θα καθορίζεται από την παραλαμβάνουσα Υπηρεσία, μετά την
παρέλευση του οποίου, η Υπηρεσία δύναται να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο εμπόριο εις
βάρος του προμηθευτή.
Σε περίπτωση απορρίψεως των προσκομιζομένων ειδών συντάσσει οπωσδήποτε πρακτικό
απορρίψεως στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι απορρίψεως . Το πρακτικό υπογράφεται και από
τον προμηθευτή στο οποίο θα διατυπώνει τις τυχόν αντιρρήσεις του, επί των οποίων η επιτροπή
δύναται να κάνει αντιπαρατηρήσεις.
Σε περίπτωση αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει το είδος που απορρίφθηκε, παρέχεται
δυνατότητα εκπτώσεως της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως υπέρ του Δημοσίου και
κηρύξεως του προμηθευτή ως έκπτωτου.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει σκόπιμη τη διαπίστωση της καλής ποιότητας των ειδών θα
ενεργεί δειγματοληψία παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου. Οι δειγματοληψίες θα
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δειγματοληψιών. Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τον
προμηθευτή.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τα είδη θα παραδίδονται από ώρα 8.00 μέχρι 9.00 κάθε μέρα (εκτός αν οριστεί διαφορετικά) στις
αποθήκες τροφίμων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας) με
μέριμνα, ευθύνη και έξοδα των προμηθευτών.
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή
48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (ανήκει στη Ν. Μ. Καλαμάτας)
Τα είδη θα παραδίδονται από ώρα 8.00 μέχρι 9.00 τρεις (3) φορές την εβδομάδα (εκτός αν οριστεί
διαφορετικά) στις αποθήκες τροφίμων του ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα
των προμηθευτών.
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή
48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση.
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Τα είδη θα παραδίδονται από ώρα 8.00 μέχρι 9.00 τρεις (3) φορές την εβδομάδα (εκτός αν οριστεί
διαφορετικά) στις αποθήκες τροφίμων της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας με μέριμνα,
ευθύνη και έξοδα των προμηθευτών.
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή
48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση
Προς τούτο, οι προμηθευτές υποχρεούνται, όπως την προηγούμενη ημέρα και μέχρι την 14.00 ώρα,
να προσέρχονται οι ίδιοι ή αντιπρόσωπός τους στα Ν.Π.Δ.Δ, των οποίων έχουν αναλάβει την
προμήθεια, για την παραλαβή των Δελτίων παραγγελίας των ειδών της επόμενης ημέρας.
Κατά την παράδοση πρέπει να παρίσταται ο ίδιος ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του ενήλικος ή
εγγράμματος του οποίου την ταυτότητα πρέπει να γνωρίζει η επιτροπή και ο οποίος υποχρεούται να
υπογράφει τα πρωτόκολλα παραλαβής όπως και τα τυχόν πρακτικά απορρίψεως και τα
πρωτόκολλα των γενομένων δειγματοληψιών. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που
ορίζει ο αρμόδιος φορέας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απεργίας οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να εφοδιάσουν
κανονικά το Νοσοκομείο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι αποθήκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, το κτίριο του
παλαιού Νοσοκομείου (Αθηνών 99) ή όπου αλλού στεγάζεται ο «ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ», Οι
αποθήκες του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών καθώς και οι αποθήκες της Νοσηλευτικής Μονάδα
Κυπαρισσίας με μέριμνα και ευθύνη αποκλειστικά του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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5.1.Η παράδοση των τροφίμων-υλικών θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα των προμηθευτών,
αποκλειστικά με Δελτία Αποστολής, στη συνέχεια θα γίνεται ο έλεγχος με βάση τη μέση λιανική
τιμή που προκύπτει από την έρευνα αγοράς που θα πραγματοποιεί ειδική προς τούτο επιτροπή του
Νοσοκομείου και θα ειδοποιείται ο προμηθευτής από το Γραφείο Διατροφής του Νοσοκομείου να
τιμολογήσει. Όσον αφορά τα παραστατικά (τιμολόγια, Δελτία Αποστολής κ.λ.π) θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
5.2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μέσα σε διάστημα
εξήντα (60) ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (τμηματικές παραδόσεις, ποιοτική και
ποσοτική για κάθε παραγγελία) με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά από την
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα:
Α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης υλικού στην αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο
28 Π.Δ. 394/96.
Β) αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
Γ) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν κριθεί αναγκαίο από τον φορέα.
Ε) ειδικά για προμήθειες από το Εξωτερικό εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 35 του Π.Δ. 166/2003.
ΣΤ) εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθη»
5.3. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα (60)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το Νοσοκομείο θα εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Π.Δ. 166/2003. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να
γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 6
Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής
5.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας θα ανέρχεται στο ποσό των ……………………….
Ευρώ (………….. €), πλέον ΦΠΑ 24% ………………………………………. λεπτών (………€) όλων των νομίμων φόρων
και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ήτοι συνολικά …………………… ευρώ και ……………. λεπτά (……………€) και
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ ……...
5.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
5.3 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο
200 του Ν. 4412/2016.
5.4 Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η
πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση
των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την
πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
5.5 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος) παραμένουν σταθερά και δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.
5.6. Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

ΑΡΘΡΟ 7
ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος κατέχει:
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1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία

2. Ισχύουσα Βεβαίωση εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων
κρίσιμων σημείων έλεγχου (HACCP) από τον ΕΦΕΤ η από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους
φορείς για την παραγωγή – παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία των προϊόντων, όπως
αυτό υπαγορεύεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις
απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Σε περίπτωση που δεν είναι παραγωγός ή παρασκευαστής θα κατέχει :
α) Ισχύουσα Bεβαίωση εφαρμογής και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων
κρίσιμων σημείων έλεγχου (HACCP) από τον ΕΦΕΤ η από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους
φορείς για την παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων
β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ως άνω πιστοποίηση θα εφαρμόζει ορθή λειτουργία
συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων έλεγχου (HACCP) και θα δέχεται έλεγχο στις
εγκαταστάσεις τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου .
3.Αποτελέσματα μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα
πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα,
σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή
παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα του ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του
είδους.
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή
48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση.
Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να :
Eίναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, ανάλογα
με το είδος των τροφίμων που μεταφέρονται ,η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία
εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Η μεταφορά των τροφίμων από τους
προμηθευτές θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους
αποθήκευσης του Νοσοκομείου
Τα χορηγούμενα είδη :
 Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους του «ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ» και ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ καθώς και τις ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ και
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
 Το προσωπικό μεταφοράς των τροφίμων θα είναι ευγενές και υγιές. Θα φέρει καθαρές στολές
και θα είναι εφοδιασμένο με το ατομικό βιβλιάριο υγείας. Η παραλαβή των τροφίμων θα
πραγματοποιείται από την ειδική επιτροπή καθώς και από άλλα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.
 Ο έλεγχος είναι ποσοτικός και ποιοτικός και περιλαμβάνει μακροσκοπικό έλεγχο, ποσοτικό
έλεγχο, πρακτική δοκιμασία και ανά τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες για εργαστηριακές
εξετάσεις τροφίμων, οι ποσότητες των οποίων επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
 Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου είδους για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο ο προμηθευτής
οφείλει να το αντικαταστήσει σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την επιτροπή παραλαβής,
μετά την παρέλευση του οποίου το Νοσοκομείο δύναται να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο
εμπόριο εις βάρος του προμηθευτή
 Σε περίπτωση αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει το είδος που απορρίφθηκε
παρέχεται η δυνατότητα εκπτώσεως της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του
Δημοσίου και κηρύξεως του προμηθευτή έκπτωτου.
 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αποστολής εξειδικευμένων υπαλλήλων του, στα
καταστήματα των προμηθευτών για υγειονομικό έλεγχο.
 Τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων τα ποία έρχονται σε άμεση επαφή με το περιεχόμενό τους
θα είναι από υγειονομικώς αποδεκτή ύλη και άμεμπτης καθαριότητας, ώστε τα τρόφιμα να μην
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προσβάλλονται από το μέσο συσκευασίας τους, ούτε τούτο να προσβάλλεται με οποιοδήποτε
τρόπο από το περιεχόμενό του ή να μεταφέρει επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου ουσία.
B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Υποχρεώσεις Αναδόχου
8.1. Καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
8.2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας
τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
8.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
8.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί 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.
8.5.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις
επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία,
τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
8.6.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
8.7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 9
Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου
9.1. Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Αναδόχου πλην των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή παράτασης με αίτημα της αναθέτουσας αρχής, 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.
9.2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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 προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
9.3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
9.4. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
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9.5. Για την απόρριψη συμβατικών υποχρεώσεων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
9.6. Κατά τα λοιπά, στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή
τη Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 10
Διάρκεια σύμβασης
Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.
ΑΡΘΡΟ 11
Εμπιστευτικότητα-Πνευματική Ιδιοκτησία
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
ΑΡΘΡΟ 12
Ανωτέρα Βία
12.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
12.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι
(20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης
της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 13
Καταγγελία – Λύση Σύμβασης
13.1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Η
Αναθέτουσα Αρχή επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει
τις τυχόν παραλήψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα
στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να
διατυπώσει τις αντιρρήσεις του, στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της
αυτής ως άνω προθεσμίας.
Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του
έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και αφ’ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει
τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο
εντός 30 ημερών από την λήψη της.
Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
13.2. Ο Ανάδοχος μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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13.3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο Ανάδοχος:
α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή του.
β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τα είδη που έχουν
παραδοθεί μόνο εντός του μέχρι την λύση ή καταγγελία της Σύμβασης χρονικού διαστήματος.
ΑΡΘΡO 14
Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύμβασης
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση
ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας
αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014.
ΑΡΘΡΟ 15
Εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:
α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις .
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 16
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών
16.1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα
υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
16.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Καλαμάτα, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
16.3. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη,
να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 203 (κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207
(κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικώναντικατάσταση) του Ν.4412/2016 μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με
άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 17
Τροποποίηση Σύμβασης
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Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18
Εγγυήσεις
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ΄ αριθμ …………….., ποσού € της Τράπεζας …………..…………. ..
– Κατάστημα …………..…… , το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ
ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συγκροτήματος και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν
οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις του Ν.4412/2016, η αρ. ΔΗΜ 14/2019 διακήρυξη του σχετικού
διαγωνισμού και η αρ. ………………. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά
της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των
συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Οι διατάξεις περί προμηθειών
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα
Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ................................................................, κάτοικος
..................................,
ΤΚ
.............................
τηλ:
…………………..
..................
,
fax
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...............................................email................................
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο,
ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το
περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους δύο
συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) κατατέθηκαν στη Νοσηλευτική
Μονάδα Καλαμάτας του Γ.Ν. Μεσσηνίας, το τρίτο δόθηκε στον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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