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                                                               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

 

 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια 

Τροφίμων», για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης, για ένα (1) έτος, 

συνολικού προϋπολογισμού 216.238,32€ με Φ.Π.Α. (διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες 

διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης για τις 

ΟΜΑΔΕΣ 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, και για τις ΟΜΑΔΕΣ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Δ/νσεως 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής. 

  

Α/Α ΟΜΑΔΑ CPV 

1 ΑΥΓΑ 03142500-3 

2 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15331101-8   Νωπά Λαχανικά 

3 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 15112100-7 

4 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 
15112000-1   Νεαρό Μοσχάρι 
15113000-3   Χοιρινό Κρέας 
15115100-8    Αρνίσιο Κρέας 

5 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
15542300-2   Φέτα  
15544000-4   Κεφαλοτύρι 
15544100-1   Τυρί EDAM 

6 ΓΑΛΑ 15511000-3 

7 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 15551300-8 

8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 15411110-6 

9 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 15850000-9   Μη Μαγειρευμένα Ζυμαρικά 

10 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 15331170-9 

11 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 15112130-6 

12 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 15220000-6   Κατεψυγμένα Ψάρια & Φιλέτα Ψαριών 

13 ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
15897200-4   Κονσερβοποιημένα Προϊόντα 
15331460-9   Κονσερβοποιημένα Λαχανικά 

14 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
15000000-8   Τρόφιμα-Ποτά-καπνός &Συναφή 
Προϊόντα 
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Φυλής &Σπ. Θεολόγου 1 

Πόλη Ίλιον 

Ταχυδρομικός Κωδικός 131 22 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR302 

Τηλέφωνο 2132015353 

Φαξ 2132015348 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ekaprom1@eka-hosp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Νικηφόρος Γιώργος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kat-hosp.gr 

 

1.1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.), «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 & 3 του Ν. 4412/2016, με κύρια δραστηριότητα την Υγεία.  

1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. στην διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr/. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

του άρθρου 27 του ν. 4412/16.   

Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η δαπάνη για την 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1511 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2020-2021 του Φορέα.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Τροφίμων»:  

ΑΥΓΑ, ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΓΑΛΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ, 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ΟΜΑΔΕΣ με τα προς προμήθεια είδη που  

θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση και με την εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανά ομάδα. 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) ως εξής:  

Α/Α ΟΜΑΔΑ CPV 
 

ΦΠΑ 
Ετήσια τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια τιμή 
με ΦΠΑ 

1 ΑΥΓΑ 03142500-3 13%    3.400,00€   3.842,00€ 

2 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15331101-8  Νωπά Λαχανικά 13%  56.581,60€ 63.937,21€ 

3 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 15112100-7 13%  19.000,00€ 21.470,00€ 

4 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 
15112000-1 Νεαρό Μοσχάρι 
15113000-3 Χοιρινό Κρέας 
15115100-8 Αρνίσιο Κρέας 

 
13% 

 
 29.550,50€ 

 
33.392,07€ 

5 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

15542300-2 Φέτα 
15544000-4 Κεφαλοτύρι 
15544100-1 Τυρί EDAM 

 
13% 

 
   3.018,00€ 

 
   3.410,34€ 

6 ΓΑΛΑ 15511000-3 13%  12.978,00€  14.665,14€ 

7 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 15551300-8 13%  10.170,40€  11.492,55€ 

8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 15411110-6 13%  18.400,00€  20.792,00€ 

9 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
15850000-9 Μη 
μαγειρευμένα ζυμαρικά 

 
13% 

    
      948,50€ 

   
   1.071,81€ 

10 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

15331170-9 
13%     4.502,50€    5.087,83€ 

11 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

15112130-6 
13%     1.190,00€    1.344,70€ 

12 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

15220000-6 Κατεψυγμένα 
Ψάρια και Φιλέτα Ψαριών 

 
13% 

 
  14.817,80€ 

 
  16.747,11€ 

13 
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ 

15897200-4 
Κονσερβοποιημένα Προϊόντα 
15331460-9 
Κονσερβοποιημένα Λαχανικά 

 
 

13% 

 
 
   4.728,50€ 

 
 
    5.343,21€ 

14 
ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

15000000-8 Τρόφιμα-Ποτά-
καπνός  &Συναφή Προϊόντα 

   
13% & 
24% 

  
 12.057,15€ 

   
  13.642,26€ 
     

  
               ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ        191.342,95€                          
                             

 
 

  

 

                         ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 
216.238,23€ 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ και για τη 

συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών, είτε να υποβάλουν προσφορά για μία ή 

περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της παρούσας διακήρυξης υπό την προϋπόθεση να περιλάβουν 

στην προσφορά τους ολόκληρη την ποσότητα του είδους/των ειδών της κάθε Ομάδας.  

Δεν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται μόνο για μέρος από τη συνολική 

ποσότητα της κάθε ΟΜΑΔΑΣ ή για συγκεκριμένα μόνο είδη της.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί ως κάτωθι:  

Α) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη συνολική προκηρυχθείσα 

ποσότητα των ειδών κάθε ομάδας.  

Β) Για τις ΟΜΑΔΕΣ   2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωση επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής.  
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Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 

στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 

την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 

της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς.  

Παράδειγμα:  

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 10% επί της τιμής, για κάποια 

Ομάδα, (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη), στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς: 

1,400 - (1,400 x 0,10) = 1,2727.  

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να 

αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος του τμήματος 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 τα Δελτία Πιστοποίησης Τιμών που 

εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.  

Στα Δελτία Πιστοποίησης Τιμών, συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.  

Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται στις τιμές των δελτίων πιστοποίησης 

τιμών, μετά την αποφορολόγησή τους. 

 

1.3.2 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας των τροφίμων ανέρχεται στο ποσό 

των διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών με 

ΦΠΑ,  216.238,23€ με Φ.Π.Α.   

1.3.3 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  

 

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 άρθρου 43 του ν. 4605/19 (Α 147) « Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016,  
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 του άρθρου 267 του ν. 4738/2020 (Α 207) « Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016,  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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. 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. 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 Συβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συβάσεων»,  

 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 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”, όπως ισχύει,  

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.», 

 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.)»,   
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 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,  

 την απόφαση ΔΣ Νο 17/24-07-20, θέμα 4, για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων» για το ΕΚΑ, 

 την υπ’ αριθ. 6192/07-09-20 απόφαση Διοικητή του ΕΚΑ για τη συγκρότηση επιτροπής 

αξιολόγησης  του Διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων» για το ΕΚΑ, 

 την υπ’ αριθ. 1057/17-12-20 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: Ω9ΕΘΟΡΡ1-42Χ) που 

αφορά το ΕΚΑ.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι την Πέμπτη 21 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. 

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021  

και ώρα 14.00 μ.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

1.6.1.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

1.6.1.1 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).   

1.6.1.2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό 

Αριθµό: 104390.  

1.6.1.3 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)   

1.6.1.4 Η Διακήρυξη είναι καταχωρημένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.kat-hosp.gr στην διαδροµή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

 

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, 
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κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις, ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

 

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. 26/2020 Προκήρυξη της Σύμβασης (Αρ. Ε.ΣΗ.∆Η.Σ. 104390),   

•  τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ],  

   η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, 

   οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της  

  διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

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 

(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.  

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού µέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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 ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.   

http://www.promitheus.gov.gr/
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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. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.  

2.1.4 Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.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.   

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.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. 

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 Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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.  
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού 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 προσφορών,  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.   

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 για την υποβολή 

προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.    
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

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

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ύψος του 2% επί της αξίας του προϋπολογιζόµενου 

ποσού προ ΦΠΑ. Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, για το σύνολο των ειδών 

των ομάδων τροφίμων, πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας 

πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 3.826,86€ (τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι 

έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά). 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το 

ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ποσοστό 2%) υπολογίζεται επί της 

εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α του συνόλου των προσφερομένων ομάδων, όπως 

ειδικότερα αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. Ν. 

4412/2016. 

 

Ποσοστό 2% εγγυητικής επιστολής για κάθε ομάδα χωριστά: 

Ομάδα 1:        68,00 €  (εξήντα οκτώ ευρώ)  
Ομάδα 2:   1.131,63 €  (χίλια εκατόν τριάντα ένα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά)  
Ομάδα 3:      380,00 €  (τριακόσια ογδόντα ευρώ)  
Ομάδα 4:      591,01 €  (πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ένα λεπτό)  
Ομάδα 5:        60,36 €  (εξήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά)  
Ομάδα 6:      259,56 €  (διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) 
Ομάδα 7:      203,41 €  (διακόσια τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) 
Ομάδα 8:      368,00 €  (τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ) 
Ομάδα 9:        18,97 €  (δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) 
Ομάδα 10:      90,05 €  (ενενήντα ευρώ και πέντε λεπτά) 
Ομάδα 11:      23,80 €  (είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά)  
Ομάδα 12:    296,36 €  (διακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) 
Ομάδα 13:      94,57 €  (ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά) 
Ομάδα 14:    241,14 €  (διακόσια σαράντα ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά) 
 
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, 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 τα ειδικά οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.  
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα 2.2.3 έως 2.2.6, 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:  

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:   

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με 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 
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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 κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.  

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου  εδαφίου 

αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.   

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο οικονομικός φορέας 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,   

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
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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. Οι υποχρεώσεις των περ. α και β της παρ. 2 δεν θεωρείται 

ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί 

σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το 

οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 

παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α και β της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού.».    

 

2.2.3.3. 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 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,  
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(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. 

(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 (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

2.2.3.4. 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.      

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. περ. γ’ και 2.2.3.3, 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 (αυτοκάθαρση). 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 σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
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ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  

2.2.3.6. 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.  

2.2.3.7. 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 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας τροφίμων.  

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. 

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 κύκλο 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. 

Το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα, θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης της διακήρυξης για την Ομάδα Τροφίμου για την οποία θα υποβληθεί προσφορά. Αν 

ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει δήλωση για 

όσο χρόνο λειτουργεί. 
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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) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει ορθώς και πλήρως, 

τουλάχιστον μία (1) αντίστοιχη σύμβαση προμήθειας συναφών ειδών, συνολικής ποσότητας 

ειδών ίσης ή μεγαλύτερης από την ζητούμενη ποσότητα της παρούσας διακήρυξης.  

β) να διαθέτουν, ότι απαιτείται στο παράρτημα ΙΙ, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα 

οποία έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.  

γ) να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (οχήματα - μηχανήματα έργου) για την έγκαιρη 

παράδοση των ποσοτήτων των προμηθειών στους χώρους που θα του υποδείξουν οι 

ανάδοχοι, όπως προβλέπεται στην  μελέτη της προμήθειας.  

Πέραν των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν τα μέτρα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Να διαθέτουν πιστοποιητικά ανά είδος που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 

πρότυπα βάση της υπό μελέτης προμήθειας, και που να έχουν εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, (του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 

τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης), ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 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. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

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 Ι, 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 ).  

 

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

υποβολής των προσφορών.  

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.  

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.9, 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.  
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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 - 2.2.6). 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 2.2.3.3.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:  

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον 

έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.  

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . 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. 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να  

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

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 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 Εσόδων. 

γ)   Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 

δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

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 2.2.3.3, 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 
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ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.  

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 

λόγοι αποκλεισμού.  

ε) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.7 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), οι οικονομικοί φορείς 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.  

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.   

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 

άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

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

παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τραπεζική βεβαίωση για τη 

πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα και απόσπασμα οικονομικών καταστάσεων 

τελευταίας τριετίας.  
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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.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν, όλα αυτά τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα ζητούμενα στη παράγραφο 2.2.6.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

παράγραφο 2.2.7. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 

μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 

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 που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





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. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης:   

α) για τις  ΟΜΑΔΕΣ 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών τις κάθε 

ομάδας.  

β) για τις ΟΜΑΔΕΣ   2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις 

εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφέρεια 

Αττικής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις-τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται 

στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης για το σύνολο των Ομάδων ή ανά Ομάδα για τη συνολική 

προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών της κάθε ομάδας.  
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Δεν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται μόνο για τμήμα της συνολικής 

προμήθειας κάθε ΟΜΑΔΑΣ ή για συγκεκριμένα μόνο είδη τους.   

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.   

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.   

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο 

πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 

υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





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.  

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-

Απαιτήσεις» 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 χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, 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).  

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 
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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 , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην 

τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 

οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 

σύμβασης.  

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 τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του 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»   

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

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην 

παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 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 VI),  

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.   

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. [Παράρτημα V] 

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.) 

γ)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρ. 8 ν.1599/86 όπως ισχύει, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα δηλώνει την αποδοχή, πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

των όρων της παρούσας διακήρυξης. [ Παράρτημα III ] 

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 “Τεχνικές 

Προδιαγραφές-Απαιτήσεις” 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 και υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

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 αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.3.1 και 2.3.1. κριτήριο ανάθεσης:  

Α) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14  η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ ανά 

μονάδα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών κάθε 

ομάδας.  

Β) Για τις ΟΜΑΔΕΣ   2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ 

ανά μονάδα με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό 

(%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 

ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής.   

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε 

μορφή pdf.  
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Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 

στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 

την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 

της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.  

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, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.   

Οι ποσοστιαίες εκπτώσεις, για τις περιπτώσεις των ΟΜΑΔΩΝ  2, 3, 4, 8, 10, 11, 12,  και οι 

τιμές μονάδας, για τις περιπτώσεις των ΟΜΑΔΩΝ 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14 της προσφοράς των 

προμηθευτών θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση 

για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή, μέχρι την ολοκλήρωση των παραδόσεων καθενός από 

τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα Μελέτη.   

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 στα άρθρα 1.3.1-1.3.2 καθώς και στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

διακήρυξης.   

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

2.4.5.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 365 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

του διαγωνισμού.      

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.  
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2.4.5.2 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.  

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση 

της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους 

είτε όχι. 

 

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,  

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,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ΄ της 
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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.  

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

   

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 

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

Προσφορά-Απαιτήσεις» τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών, ήτοι την  Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021  και ώρα 14.00 μ.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.   

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016.  

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.  
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Ειδικότερα :  

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β)  Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των 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.  

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. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως 

στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται 

τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί 
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με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.4 της παρούσας.   

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  

    - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (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 του 

τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).  

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 

του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 

παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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 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   

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 

αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,   

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 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.   

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 2.2.4-2.2.7 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.   

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού της Επιτροπής 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.  

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 δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

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

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

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 

εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 

ν.4412/2016, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 

δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, 

δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και 

μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 

πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά      

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή   

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως    

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η 

προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την 

ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

 

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 και την περ. α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• 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 και την περ. α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

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.  

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 

μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 

διενέργεια της διαδικασίας.  
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 

υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 

αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 

εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 

συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ.  

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.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 

απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα 

άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει 

δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και 

της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και 

όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 

προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής 

κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 

ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 

371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας  

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.                                                     
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:   

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 2 που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

V της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον δύο (2) 

μηνών επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.   

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.   

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 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΄.  

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 
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δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.   

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 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. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 

θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.   

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 

της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(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.   

4.5 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. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
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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.  

  

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή των κάθε φορά παραδοθέντων ειδών, (το οποίο ισχύει και στην 

περίπτωση των τμηματικών παραδόσεων), αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα 

παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με την παρ. 11 εδ.β΄ του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

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. 

Οι πληρωμές θα είναι τμηματικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο 

προμηθευτής, μετά τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας και εντός δέκα (10) ημερών από την 

υποβολή των τιμολογίων στην υπηρεσία.  

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/201685,  
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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)86.  

5.1.3 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Επίσης γίνεται κράτηση 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.6α) Γ.Π. 

/οικ.36932/17.03.09 ΚΥΑ). 

5.1.4 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 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 κυρώσεις, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, όπως η ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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 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.  

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
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εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης.  

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

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), καθώς και κατ’ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

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

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

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

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.  

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί.  

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την  άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

6.1 Διάρκεια σύμβασης  

6.1.2 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  

6.2 Χρόνος παράδοσης υλικών  

6.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 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 της ζητείται σχετικά 

με τον προσδιορισμό του είδους. 
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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. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

6.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

6.2.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 

οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 

σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.  

 

6.3 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

6.3.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 

που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο ενώ αν κριθεί απαραίτητο 

δύναται να πραγματοποιηθεί χημική εξέταση ή και πρακτική δοκιμασία, αναλόγως του 

αντικειμένου της προμήθειας. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.  

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 

βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 

του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα 

έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.  
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 

εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά 

τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.  

6.3.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται, ταυτόχρονα, δηλαδή την ίδια μέρα.  

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 όπως «καλής εκτέλεσης» δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

6.3.3  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

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 τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

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 
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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  

Η προσκόμιση δειγμάτων είναι απαραίτητη όπου απαιτείται, (σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Παράρτημα ΙΙ), με ποινή αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνεται και η 

παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Τα δείγματα θα αποστέλλονται 

στο Νοσοκομείο, σε ξεχωριστή συσκευασία, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016. 

Η κατάθεση δειγμάτων θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως την καταληκτική ώρα 

και ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή την   Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

11.00 π.μ. 

Στο φάκελο θα αναγράφεται: «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΕ Α/Α ΔΙΑΚ 26/2020» με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».  

Ο σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει ξεχωριστούς υποφακέλους με κάθε είδος όπου θα 

αναγράφεται ο α/α του είδους και η περιγραφή του.  

Η επιτροπή δύναται να ζητήσει επιπλέον  δείγματα από τις συμμετέχουσες εταιρείες.  

Τα δείγματα πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και αξιολογούνται κατά το 

στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τρόπο που καθορίζεται σαφώς στο 

Παράρτημα ΙΙ.  

Στην οικονομική αποσφράγιση, θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές όσων τα 

δείγματα κρίθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης ότι πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει η κείμενη 

Νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως 

ορίζεται στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016).  

  

    

 
  Ακριβές Αντίγραφο                                       Ο  Κοινός Διοικητής ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ                  
 
                                                                                  Ηλιόπουλος    Ιωάννης                                                           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Σύμβασης  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   –  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός  

κάτω των ορίων 

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  104390 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 23-12-2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

έγγραφα της Σύμβασης)  

 

www.kat-hosp.gr 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

 

Ημερομηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 

προφορών:  ΗΜ/ΝΙΑ: 22-12-2020 ΗΜΕΡΑ 

Τετάρτη  Ώρα 11,00 π.μ.  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής 

προσφορών:  ΗΜ/ΝΙΑ:  21-01-2021 ΗΜΕΡΑ 

Πέμπτη Ώρα 11.00 πμ 

 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

προσφορών: ΗΜ/ΝΙΑ:  26-01-2020 ΗΜΕΡΑ 

Τρίτη  ΩΡΑ 14.μμ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR301 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

CPV  15800000-6  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

216.238,23€ με Φ.Π.Α.   

(191.342,95€  προ ΦΠΑ) 

http://www.kat-hosp.gr/
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1511 

ΑΔΑ 2020 Ω9ΕΘΟΡΡ1-42Χ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με 

το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που 

περιγράφονται αναλυτικά.   

 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική 

διαδικασία. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα 

τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς 

και των υποβαλλόμενων προσφορών και η 

Σύμβαση θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα 

υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.   

Σύνολο κρατήσεων ΕΠΙ  % Νόμιμες κρατήσεις   

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις ανάγκες της Α/Α.   

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ   

Στην αρμόδια διαχείριση του νοσοκομείου. 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Η προσκόμιση δειγμάτων είναι απαραίτητη όπου 
απαιτείται,  (σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, Παράρτημα ΙΙ ).  
 
Τα δείγματα θα παραδίδονται στην αποθήκη 
τροφίμων του Νοσοκομείου, από όπου θα 
παραλαμβάνονται από τα μέλη της επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισμού,  
αφού προηγουμένως θα έχουν πάρει 
πρωτόκολλο από το τμήμα Πρωτοκόλλου του 
Νοσοκομείου, έως την καταληκτική ώρα και 
ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή  την 

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 
11.00 π.μ. 
 
Στην συσκευασία θα αναγράφεται:  
«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΜΕ Α/Α ΔΙΑΚ 26/2020» με την ένδειξη «ΝΑ 
ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».  
 
Η επιτροπή δύναται να ζητήσει επιπλέον 

δείγματα από τις συμμετέχουσες εταιρείες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αντικείμενο της Σύμβασης  

[Τεχνικές προδιαγραφές-Απαιτήσεις & Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης] 

 

                                        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

ΟΜΑΔΑ (1) 

ΑΥΓΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87) του 

2011, τ ις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις .   

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2295/2003):  

   1.  Τα παραδιδόμενα αυγά θα πρέπει να Α κατηγορίας, βάρους  53gr –  63 gr 

(MEDIUM), με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων.  

   2. Τα αυγά δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε καμία επεξεργασία 

συντήρησης, ούτε να έχουν ψυχθεί κάτω των 5οC.    

   3. Δεν θα πρέπει να έχουν πλυθεί ούτε καθαρισθεί με οποιοδήποτε τρόπο 

και δεν θα περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.  

  4. Απαγορεύεται η παρουσία στα αυγά ρωγμών ή ανωμαλιών όπως είναι τα 

δίκροκα, χωρίς λέκιθο κ.λ.π.    

Τα αυγά θα πρέπει να ε ίναι καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από ωοσκοπικό 

κέντρο ή κέντρο συσκευασίας, που θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP - 

σε Α και Β συσκευασία (Α καρτέλες των 30 τεμαχίων και Β Χαρτοκιβώτιο) ή 

άλλη ανάλογη , σύμφωνα με τ ις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσε ις του 

Νοσοκομείου.  

Η μεγάλη συσκευασία (χαρτοκιβώτιο) δεν πρέπει να φέρει χτυπήματα, 

σκισίματα ή διάφορου είδους παραμόρφωση και κανένα ίχνος υγρασίας, η 

μικρή συσκευασία (χάρτινη θήκη) πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς φθορές ή 

υγρασία με τ ις παρακάτω προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενδείξεις 

σημάνσεις:    

•   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 Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου.  
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•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 10ης Νοεμβρίου 2003, γ ια 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.  

   

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί της συσκευασίας   

Κανονισμός 589/2008   

1. ΟΝΟΜΑ  ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.  

2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ   EL……. 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΓΟΥ  Α.  

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  Μ.  

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ  ΔΙΑΤΗΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Η παράδοση θα είναι max έως την  

δεύτερη εργάσιμη ημέρα οωσκοπήσεως) . 

7.  ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ. 

8. ΚΩΔ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ.   

   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ  

       CPV                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

     03142500-3                     Αυγά  

Ετήσια Ανάγκη : 40.000 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,085 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,096  

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3.400,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 3.842,00 ευρώ 
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      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΥΓΩΝ (Κανονισμός 589/2008)  

 ΧΡΩΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ   -  Σκούρο καφέ ή 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.       
 

                                                    ΠΡΟΪΟΝ  :   ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ 

Απαιτήσεις 

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-ΣΤΙΚΑ 

 Κατάσταση συσκευασίας 

Φρέσκα αυγά, χωρίς ραγίσματα, σπασίματα, λερώματα 
στο κέλυφος, σε χάρτινη θήκη των 30 τεμ. ή άλλη 
ανάλογη συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Νοσοκομείου 

 Κατηγορία Αυγού Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

 Κατάσταση καθαρότητας 
υλικού 

Χωρίς ξένα σώματα 

 Σήμανση ΑΩΚ: ΕL….. 

 Χώρα παραγωγής EL = Eλλάδα 

 Κωδ. Παραγωγού Να αναγράφεται επάνω στο αυγό  

 Κατηγορία Βάρους M (53-63 gr.),  

 Θερμοκρασία παραλαβής ΕΩΣ 18
ο
 C 

 Κέλυφος Φυσιολογικό, καθαρό, άθικτο 

 Χρώμα κελύφους Σκούρο καφέ ή λευκό  

 Χρώμα Κρόκου Σκάλα προδιαγραφής Roche N. 10-13 

 Λεύκωμα Αυγού 
(Ασπράδι) 

Καθαρό, διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή 

κηλίδες αίματος κατά την θραύση του, το αυγό κινούμενο 

επί δαπέδου επιφάνειας, παραμένει επίκυρτον και δεν 

εξαπλώνεται. 

 Κρόκος αυγού 

Ορατός με μορφή σκιάς στην ωοσκόπηση χωρίς εμφανή 
περίμετρο, μη απομακρυνόμενος αισθητά από το κέντρο 
του αυγού σε περίπτωση περιστροφής 

 Αεροθάλαμος Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλιοστά 

 Οσμή Χωρίς ξένες οσμές 

 Εμφάνιση σε 
ασπράδι/κρόκο 

Συμπαγής, διαυγής με ευχάριστο άρωμα 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Salmonellα spp, /25g AΠΟΥΣΙΑ 

Κολοβακτηρίδια COLI, 
σταφυλόκοκκοι  AUREUS, 
Μύκητες & ζύμες, Ε.Coli:   

ΣΕ 1 g. ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

0= ΒΙΟ, 1=ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, 2=ΑΧΥΡΩΝΑ, 3=ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ  ΖΩΗΣ 

28 ημέρες από την ωοτοκία. Η ελάχιστη διατηρησιµότητα λογίζεται βάσει της 
ηµεροµηνίας µέχρι την οποία τα αυγά της κατηγορίας Α ή τα πλυµένα αυγά διατηρούν τα 
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2295/2003 όταν είναι σωστά αποθηκευµένα. Η ελάχιστη διατηρησιµότητα 
καθορίζεται σε 28 µέρες κατ' ανώτατο όριο µετά την ηµέρα ωοτοκίας. Όταν, σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ), αναγράφεται η διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, η 
ελάχιστη διατηρησιµότητα καθορίζεται αρχής γενοµένης από την ηµέρα έναρξης της 
ωοτοκίας. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Σε δροσερό κλιματιζόμενο χώρο (θερμ. από: 8  έως: 18
ο
 C) 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Θερμοκρασία:  από:8  έως: 18
ο
 C, Υγρασία: 60-75% 

 
    Για την σφράγιση των κελυφών των αυγών, να χρησιμοποιούνται μόνο οι 

χρωστικές του Παραρτήματος 1 του άρθρου 35 του Κ.Τ.Π.  

   Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν :  

   1.Αδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής, και 

άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

2.  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων.  

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.  

   Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψ ει:  

       1ο ν Άδεια λειτουργίας της Πτηνοτροφικής Μονάδας (Παραγωγού).  

       2ο ν Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί απ ό τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  

    3. Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή με το προϊόν σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 

διαγωνισμού.   

   Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και 

την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του  Νοσοκομείου, όπως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και 

στοιχείο που θα της 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 πριν την παράδοση .   

      Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.     

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1.  Κ.Τ.Π.   Άρθρο 87.  

2.  Κανονισμός  1907/1990/ΕΚ.  
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3.  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.  

4.  Κανονισμός  853/2004.  

5.  Κανονισμός 1907/1990 ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προδιαγραφών 

εμπορίας αυγών.  

6.  Κανονισμός 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.  

7.  Κανονισμός 1234/2007.  

8.  Κανονισμός 589/2008 που θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1234/2007.  

9.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2052/2003 του Συμβουλίου που τροποποιεί  τον 

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές 

εμπορίας για τα αυγά.  

10. Κανονισμός 1274/91 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του 

Κανονισμού ΕΟΚ 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγρα φές εμπορίας 

για τα αυγά.  

11. Κανονισμός 2221/1992 ΕΟΚ της Επιτροπής.  

12. Κανονισμός  2617/1993.  

13. Κανονισμός  3300/1993.  

14. Κανονισμός 5050/1998.  

15. Οδηγία  ΕΚ/ 2000/13  Επισήμανση τροφίμων.  

16. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2007 

για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1028/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας 

των αυγών.  

17. Κανονισμός 237/90 και όλων των τροποποιήσεών του.  

18. Κανονισμός 1881/06 και όλων των τροποποιήσεών του.  

19. Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας 

Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών 

αγορών και ε ιδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος 

κανονισμός ΚΟΑ»).  

20. Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011.  

21.  Οδηγία 2002/4 περί εγγραφής στα μητρώα των μονάδων ωοπαραγωγής.                   

ΤΡΟΦΙΜΟ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΦΠΑ %  ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α  

   

 ΑΥΓΑ 40.000 τεμάχια 0,0850 13 0,011 0,096 3.400,00 

 

3.842,00 
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ΟΜΑΔΑ (2) 
  
 

ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
        
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ  
 
        CPV                                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ  
 
       15331101-8                        Νωπά  ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
                

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

      Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι <<Α>>   Κατηγορίας και να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως 

καθορίζονται από 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, τ ις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις 

(Αγορανομική Διάταξη 14/89 Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών 

μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά 

την εμπορία και διακίνησή τους από τη βάση παραγωγής μέχρι την τελική 

κατανάλωσή τους, να πληρούν τις απαιτήσεις των  Κανονισμών [Κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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,  του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1580/2007 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ.  

1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών].  

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να ε ίναι φρέσκα ( το ανώτερο τριών ημερών 

–  για τα οπωρολαχανικά  εποχής), να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ώστε 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,  
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 -  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 

όπως είναι τα ακόλουθα: οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριομένα και 

υδρογονάνθρακες.  

-  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.  

  και να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους 

κατά την μεταφορά και αποθήκευση.  

 

Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα στρώματα με 

ομοιογενές περιεχόμενο και ποτέ χύμα και θα πρέπει να τηρού νται οι ε ιδικές 

προδιαγραφές εμπορίας και τυποποίηση, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο 

Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 και στην Αριθμ. Α2-718/28-7-

2014   ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει 

προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλ ίας,  ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του 

ιδίου βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης.  

    

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια πλευρά 

με ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ευδιάκριτους   χαρακτήρες τις ακόλουθες 

ενδείξεις:  

Α. Ταυτοποίηση:  Όνομα και διεύθυνση του συσκευαστή και/ή του αποστολέα.  

Η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικαθίσταται:   

—  για όλες  τ ις συσκευασίες εκτός από τις προσυσκευασίες,  από τον κωδικό 

του συσκευαστή και/ή του αποστολέα που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από 
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επίσημη υπηρεσία,  συνοδευόμενο από την ένδειξη «συσκευαστής και /ή 

αποστολέας» (ή ισοδύναμη συντομογραφία),  

—  για τ ις προσυσκευασίες και μόνο, από το όνομα και τη διεύθυνση του 

πωλητή που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, συνοδευόμενα 

από την ένδειξη «συσκευασμένο για:» ή ισοδύναμη ένδειξη. Στην περίπτωση 

αυτή, η ετικέτα πρέπει να περιέχει και έναν κωδικό που αντ ιστοιχεί στον 

συσκευαστή και/ή στον αποστολέα. Ο πωλητής παρέχει στις υπηρεσίες 

ελέγχου όλες τ ις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σημασία του κωδικού 

αυτού.  

Β. Φύση του προϊόντος  —  Κοινή ονομασία του είδους, αν το προϊόν δεν ε ίναι 

ορατό εξωτερικά.  

—  Ονομασία της ποικιλ ίας.   

Γ. Καταγωγή του προϊόντος  —  Χώρα καταγωγής και ενδεχομένως, περιοχή 

παραγωγής ή εθνική ή περιφερειακή ή τοπική ονομασία.  

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά  —  Ποιοτική Κατηγορία.  

—  Μέγεθος εκφραζόμενο ως:  

—  Ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος (σε mm) ή  —  κωδικό(-ούς) μεγέθους που 

ακολουθείται,  προαιρετικά, από το ελάχιστο ή μέγιστο μέγεθος ή τον αριθμό .  

Ε. Αριθμός παρτίδας  

Όταν οι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, οι ενδείξεις πρέπει να 

αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο σε δύο τουλάχιστον  πλευρές της παλέτας.  

     Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση  χάρτινες,  

καθαρές, απαλλαγμένες από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία, ώστε να 

εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση.  

 Τα υλικά παρασκευής των χαρτονιών, που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό 

του χαρτοκιβωτίου πρέπει να ε ίναι καινούρια,  καθαρά και από υλικό τέτοιο,  

ώστε να μην είναι δυνατόν να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις 

στο προϊόν και κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφ ιμα. Η 

χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές 

ενδείξεις, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της 

ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά.  

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) Αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15 η ς  Νοεμβρίου 

2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.  

1. E. Coli  10/ gr.  

2. Salmonella spp. απουσία  στα  25 gr.  

3. Singella απουσία στα 25 gr. ,  4. E. Col i  0157:Η 7 απουσία στα 25 gr.   
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 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

                                           ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 

           ΑΓΓΟΥΡΙΑ    Cucumis sativus-Σικυός  

Ετήσια Ανάγκη: 5.000 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,22   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,249 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.100 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1.243 ευρώ 

 

 Τα αγγούρια πρέπει,  πλέον των γενικών προδιαγραφών ποιότητας, να ε ίναι 

όψεως νωπής, σφιχτά, χωρίς πικρή γεύση. Τα αγγούρια πρέπει να ε ίναι 

ολόκληρα, ακέραια,  υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 

τρωκτικών και ασθενειών, καλά σχηματισμέ να με επαρκή ανάπτυξη, 

περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  

χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 

χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα αγγούρια πρέπει να έχουν 

ικανοποιητική ανάπτυξη, έχοντας συγχρόνως σπόρους τρυφερούς, 

σχηματισμένα και σχεδόν ίδια. Το μέγεθος των προϊόντων πρέπει να έχει 

μήκος από 20-30 cm  και διάμετρο μεταξύ 4 και 7 cm .  Η συσκευασία των 

αγγουριών είναι υποχρεωτική σε νάιλον σακούλες ή χαρτοκιβώτια με οπές.  

Τα αγγούρια πρέπει να είναι αρκετά σφικτά κατά τη συσκευασία πού πρέπει να 

γίνεται με τρόπο άνετο ώστε να αποφευχθεί κάθε ζημιά κατά τη μεταφορά.  

Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ουσία ή /και οσμή. 

Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να 

τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να 

φτάνουν στο προορισμό σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται 

πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.  

 

         ΚΑΡΟΤΑ  Δαύκος  (Daucus) της οικογένειας των  Σελινοειδών  

Ετήσια Ανάγκη: 4.000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,88   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,994 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3.520 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 3.977,60 ευρώ 

 

 Τα καρότα πρέπει να ε ίναι υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη η από αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να τα 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
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καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση), να ε ίναι καθαρά δηλαδή να είναι 

πρακτικά απαλλαγμένα από ορατά ξένα σώματα, να είναι σφικ τά, να ε ίναι 

πρακτικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, να είναι πρακτικά 

απαλλαγμένα από ζημίες που προέρχονται από επιβλαβείς οργανισμούς, να μη 

φέρουν γραμμώσεις,  να µην έχουν σποροποιηθεί,  να µη διακλαδίζονται και να 

είναι απαλλαγμένα από δευτερεύουσες ρίζες, να είναι απαλλαγμένα από μη 

κανονική εξωτερική υγρασία, δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνά μετά από το 

πλύσιμο, να είναι απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση, να ε ίναι ακέραια, 

φρέσκα, να παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλ ίας. Το  μέγεθος 

να είναι 15-25 mm κατά διάμετρο ή 80 -120 gr κατά βάρος. Το περιεχόμενο 

κάθε μέσου συσκευασίας ή παρτίδας πρέπει να ε ίναι ομοιογενές και να 

περιέχει μόνο καρότα της ίδιας καταγωγής, ποικιλ ίας, ποιότητας, παρουσίασης 

και μεγέθους. Το ορατό μέρος τον περιεχομένου του μέσου συσκευασίας ή της 

παρτίδας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα φύλλα πρέπει να 

είναι βγαλμένα ή κομμένα κοντά στο λαιμό χωρίς να βλάπτεται η ρίζα.  

Τα καρότα να είναι συσκευασμένα σε νάιλον σακούλες και σε μικρές 

συσκευασίες των 10 ή 20 Kgr  τοποθετημένα σε πολλαπλά στρώματα, 

διατεταγμένα μέσα στη συσκευασία.  

Τα καρότα πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

κατάλληλη προστασία τους.  

        ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ Κολοκυνθοειδών(Cucurbitaceae)  

Ετήσια Ανάγκη: 6.000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,47   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,661 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 8.820 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 9.966,60 ευρώ 

 

Τα κολοκυθάκια πρέπει να ε ίναι εφοδιασμένα με μίσχο (που είναι δυνατό να 

έχει υποστεί ελαφρά φθορά) και άνθος, να είναι νωπής εμφανίσεως, συνεκτικά,  

υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν 

υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση) 

και απαλλαγμένα από κοιλότητες και σχισμές.  Τέλος, πρέπει να έχουν 

αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς όμως οι σπόροι να έχουν καταστεί 

συνεκτικοί.  Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή,  

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 

ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά 

(κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
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ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές.  

Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Το 

μήκος για τα κολοκυθάκια να είναι από 50 -150 mm (κολοκυθάκια χονδρά για 

ειδικές παρασκευές, μετά από ειδική παραγγελία του Νοσοκομείου) και το 

μήκος μετριέται από το σημείο συμβολής με το μίσχο μέχρι το άκρο της 

στεφάνης του οπώρας. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και 

κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν σ τη μεταφορά και στη 

μεταχείριση, ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 

κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του 

τύπου προορισμού.  

 

 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ Βρασική η λαχανώδης  ποικ.  

Ετήσια Ανάγκη: 600 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,23   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,39 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 738 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 833,94 ευρώ 

 

ΜΠΡΟΚΟΛΑ  

Ετήσια Ανάγκη: 300 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,95   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 2,204 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 585,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 661,05ευρώ 

 

(Brassica oleracea) Τα κουνουπίδια και τα μπρόκολα πρέπει να είναι  χρώματος 

λευκού έως μωβ αποκλεισμένης κάθε άλλης απόχρωσης, οι ανθοφόρες 

κεφαλές αυτών πρέπει να είναι όψεως νωπής, συνεκτικές με τα άνθη σφικτά, 

απαλλαγμένες από ελαττώματα όπως κηλίδες, εξογκώματα φύλλων στ ο κέντρο 

και κάθε ε ίδους προσβολές. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι ολόκληρα, ακέραια,  

υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων 

και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, 

καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλο ιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, 

χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα 

από κάθε ξένη γεύση ή/και ορμή. Εάν τα προϊόντα παρουσιάζονται "με φύλλα" 

ή "µε φύλλα κομμένα στο στεφάνι",  τα φύλλα πρέπει να είναι νωπής όψεως. Η 

ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να είναι περίπου στα 150 mm .  Τα 

προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατ άσταση τέτοια που να τους 

επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση ώστε να φτάνουν σε 
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ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις 

του τόπου προορισμού. Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει ε ίναι καλά σφιγμένα 

εντός της συσκευασίας, αλλά οι ανθοφόρες κεφαλές δεν πρέπει να 

καταστρέφονται από υπερβολικές πιέσεις.  

 ΚΡΕΜΜΥ∆ ΙΑ ΞΕΡΑ κρόμμυον  ή  Άλλιον το κοινό  

Ετήσια Ανάγκη: 2.200 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,66   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,746 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.452 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1.640,76 ευρώ 

 

 Οι βολβοί πρέπει να ε ίναι σκληροί και αρκετά ξεροί γ ια τη προβλεπόμενη 

χρήση, οι δύο δε πρώτοι  εξωτερικοί χιτώνες, καθώς και το στέλεχος,  πρέπει 

να είναι εντελώς αποξηραμένοι.   

Οι βολβοί πρέπει να είναι σφικτοί και αν θεκτικοί,  χωρίς φύτρα, απαλλαγμένοι 

από εξογκώματα που έχουν προκληθεί από ανώμαλη βλαστική ανάπτυξη και 

πρακτικά απαλλαγμένοι από ριζικό θύσανο. Τα κρεμμύδια πρέπει να ε ίναι 

ολόκληρα, ακέραια,  υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 

τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, 

περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  

χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 

χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Η ελάχιστη διάμετρος της 

ισημερινής τομής να 50 -70 mm .  Τα κρεμμύδια πρέπει να παρουσιάζουν 

ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 

μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε 

ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές 

απαιτήσεις του τύπου προορισμού.  

 

 ΛΑΧΑΝΑ Κράμβη η λαχανώδης  

Ετήσια Ανάγκη: 3.000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,59   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,667 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.770 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 2.000,10 ευρώ 

 

 Τα λάχανα πρέπει να είναι νωπά, σφικτά,  χωρίς σκασίματα και χωρίς 

εκβλαστήματα και κανονικής εξωτερικής υγρασίας. Αποκλείονται τα λάχανα 
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πού φέρουν ίχνη σήψης ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση. Ο βλαστός πρέπει να κόβεται ελαφρά από τα πρώτα φύλλα, τα 

οποία παραμένουν επί του βλαστού και η τομή πρέπει να ε ίναι λεία. Τα φύλλα 

των λάχανων πρέπει να ε ίναι καλά προσκολλημένα (εκτός από ορισμένα φύλλα 

προστασίας). Τα λάχανα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή,  

απαλλαγμένα από προσβολές  ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 

ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά 

(κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα 

από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή.  

Γενικά, πρέπει να ε ίναι καλής ποιότητας. Το κατά μονάδα καθαρό βάρος δεν 

πρέπει να ε ίναι κατώτερο των 1.000gr .  Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν 

ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 

μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τούς σε 

ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές  

απαιτήσεις τον τόπου προορισμού.            

ΜΑΡΟΥΛΙΑ   (Lactuca sativa ,  Λακτούκη η ήμερος)  

Ετήσια Ανάγκη: 1.200 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,41   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,463 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 492 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 555,96 ευρώ 

      

Τα προϊόντα πρέπει να είναι:   

ακέραια, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή 

φέρουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), καθαρά 

και περιποιημένα, δηλαδή ουσιαστικά απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτε 

άλλη ουσία και απαλλαγμένα από ορατές ξένες ουσίες, φρέσκα, ουσιαστικά 

απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές που 

προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς, συμπαγή, μη προχωρημένης 

ανάπτυξης, απαλλαγμένα από εξωτερική μη φυσιολογική υγρασία,  

απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση.  

Όσον αφορά τα μαρούλια, επιτρέπεται λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας κατά 

τη διάρκεια της βλάστησης να έχουν αποκτήσει κοκκινωπό χρώμα, χωρίς 

βέβαια να αλλάζει σημαντικά η εμφάνιση του προϊόντος.  

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

πρέπει να ε ίναι συμμετρική.  
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Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη. Επίσης, η 

κατάσταση και η ανάπτυξη των προϊόντων πρέπει να τους επιτρέπουν:  

να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισ μό, και να φθάνουν σε 

ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 

όψεως νωπής, καθαρά και περιποιημένα (δηλαδή σχεδόν απαλλαγμένα από 

φύλλα µε χώμα, ασπρόχωμα ή άµµο και ανθοφόρες). Η ανάπτυξή τους πρέπει 

να είναι κανονική ανάλογα µε την περίοδο παραγωγής και εμπορίας, και σε 

καμία περίπτωση να µην είναι υπερβολικά προχωρημένη, να είναι ολόκληρα, 

ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, 

εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, 

περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  

χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 

χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές .  Τα  προϊόντα πρέπει να ε ίναι 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής 

ποιότητας.  Τα κεφαλωτά μαρούλια πρέπει να έχουν μία μόνο καρδιά καλά 

σχηματισμένη. Ωστόσο, τα κεφαλωτά μαρούλια που καλλιεργούνται υπό 

κάλυψη είναι αποδεκτό  να έχουν μικρή καρδιά.  

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

είναι μικρή.  

Τα κιβώτια πρέπει να είναι απαλλαγμένα κατά τη συσκευασία από κάθε ξένο 

σώμα, κυρίως φύλλα αποκολλημένα από το σώμα του φυτού και τεμάχια 

στελέχους.  

   ΠΑΤΑΤΕΣ  Στρύχνον το κονδυλόρριζον ,  Solanum tuberosum   

Ετήσια Ανάγκη: 15.000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,64   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,723 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 9.600 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 10.848 ευρώ 

 

Οι πατάτες πρέπει να ε ίναι ολόκληρες ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένες με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες,  καθαρές (κυρίως 

απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχ νη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Οι πατάτες πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένες 

από κάθε ξένη γεύση και οσμή. Να είναι σφικτές και συνεκτικές χωρίς 
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αλλοιώσεις, απαλλαγμένες από καφέ εσωτερικές κηλίδες  πρακτικά 

απαλλαγμένες από πρασίνισμα (μέχρι το 1/8 της επι φάνειας) που να 

αφαιρείται με το καθάρισμα  και σε ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 1% του 

συνολικού βάρους της συσκευασίας. Η επιδερμίδα να παρουσιάζει λεία και 

συνεχή υφή ενώ το χρώμα της να είναι κίτρινο. Οι πατάτες θα είναι εξωτερικά  

καθαρισμένες από χώματα .  

   Το μέγεθος του κονδύλου να κυμαίνεται από 35 έως 65 mm ,  (μέτριες) με 

σχήμα στρογγυλό έως μακρόστενο, με μικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου 

καρυδιού σε ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη 

ποσότητα.  

    Το περιεχόμενο της κάθε συσκευασίας πρέπει να περιλαμβάνει πατάτες της 

ίδιας προέλευσης , ποικιλίας, ποιότητας και μεγέθους .    Οι πατάτες πρέπει να 

παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας  και να έχουν τον ίδιο χρωματισμό 

επιδερμίδας. Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν τ ην προστασία και 

τον αερισμό  του προϊόντος, να είναι καινούργια καθαρά και από υλικό που δεν 

προκαλεί εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στους κονδύλους.  

  Η συσκευασία να είναι σε δικτυωτούς σάκους των  25 Kgr .  Τα προϊόντα 

πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 

επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση.  

 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Σύμφωνα µε το Π.∆.365/2002 και τον Καν.(ΕΕ) 543/2011 είναι υποχρεωτική η 

σήμανση του προϊόντος, επί της συσκευασίας της παραγόμενης στην Ελλάδα ή 

εισαγόμενης από Τρίτες Χώρες και διακινούμενης στην Ελλάδα και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση πατάτας, από τον παραγωγό έως και το στάδιο της λιανικής 

πώλησης .  

 Κατά τη διακίνηση πατάτας εμπορίου από τα συσκευαστήρια στην ετικέτα 

σήμανσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:  

1. ο αριθμός από το μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (Κωδικός 

αριθμός GR από τη βάση ΜΕΝΟ του Υπ.Α.Α.Τ),  

2.  ο αριθμός Φυτοϋγειονοµικού Μητρώου (Α. Μ.) του παραγωγού και του 

συσκευαστή,  

3. το είδος,  

4.  η χώρα καταγωγής και η περιοχή,  

5. η ποικιλία,  

6. η ποιοτική κατηγορία,  

7.  ο αριθμός παρτίδας (LOT),  

8.  το βάρος, και  
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9.  η ένδειξη <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ>.  

 

Υπόδειγµα ετικέτας ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ  ΠΑΤΑΤΑΣ   

1. ΕΙ∆ΟΣ:                                      ΠΑΤΑΤΑ   

2. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:  

3. ΠΕΡΙΟΧΗ  ή Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ:  

4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ:  

5. O ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ και  

    Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ  κα ι  

    Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:  

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  

7. ΠΟΙΚΙΛΙΑ:  

8. ΒΑΡΟΣ:  

   

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ  

Κάθε παραγωγός, διακινητής,  συσκευαστής πατάτας,  οφείλει  να είναι 

εγγεγραμμένος στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο που τηρείται στις ∆/νσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας.   

 Τα συσκευαστήρια που ανασκευάζουν πατάτα φαγητού προερχόμενη από 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να αναγράφουν επί της 

νέας συσκευασίας όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

ετικέτας.   

 ΠΙΠΕΡΙΕΣ  ΠΡΑΣΙΝΕΣ Καψικόν (Capsicum)  

Ετήσια Ανάγκη: 350 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,41   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,593 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 493,50 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 557,66 ευρώ 

 

Οι πιπεριές πρέπει να ε ίναι ολόκληρες, φρέσκιες, υγιε ίς, αποκλείονται τα 

προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή από αλλοιώσεις που είναι 

δυνατόν να τα καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρές, πρακτικά 

απαλλαγμένες από ορατά ξένα σώματα, καλά αναπτυγμένες, χωρίς ελαττώματα 

που οφείλονται στον παγετό,  χωρίς τραύματα που δεν έχουν επουλωθεί,  χωρίς 

εγκαύματα από τον ήλιο, με ποδίσκο, απαλλαγμένες από µη κανονική 

εξωτερική υγρασία,  απαλλαγμένες από ξένη οσμή ή/και γεύση. Οι γλυκές 

πιπεριές πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να ε ίναι σφικτές, να έχουν 

το σχήμα, την ανάπτυξη και τον χρωματισμό που είναι κανονικοί γ ια την 

ποικιλία, λαμβανομένου υπόψη του σταδίου ωριμάνσεως, να είναι πρακτικά 
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απαλλαγμένες από κηλίδες.  Ο ποδίσκος μπορεί να έχει υποστεί ε λαφρά βλάβη 

ή να έχει κοπεί,  εφόσον ο κάλυκας είναι άθικτος.  

Οι πιπεριές πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτοια 

κατάσταση ώστε να αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση, και να φθάνουν 

υπό ικανοποιητικές συνθήκες στον τόπο προορισμού. Το περιεχόμενο κάθε 

μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, δηλαδή να περιέχει γλυκές 

πιπεριές της ίδιας καταγωγής, ποικιλ ίας ή εμπορικού τύπου, ποιότητας, 

μεγέθους και να βρίσκονται αισθητά στο ίδιο στάδιο ωρίμανσης και να έχουν 

τον ίδιο χρωματισμό. Το ορατό μέρος του περιεχομένου του μέσου 

συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι γλυκές 

πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

προστασία του προϊόντος .Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να ε ίναι α παλλαγμένα 

από κάθε ξένο σώμα. Οι πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια  

των  10 Kgr περίπου. Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές, μετρίου 

μεγέθους.  

Προτεινόμενη ποικιλ ία η πράσινη της Νέας Μαγνησίας με τους γλυκούς και 

σαρκώδεις καρπούς.  

ΣΕΛΙΝΑ Σέλινον το βαρύοσμον ,  Apium graveolens   

 

Ετήσια Ανάγκη: 550 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,97 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,096 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 533,50 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 602,86 ευρώ 

 

Τα σέλινα πρέπει να είναι ακέραια, επιτρέπεται η κοπή του άνω μέρους, νωπής 

εμφανίσεως, υγιή, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προστεθεί από σήψη ή 

έχουν υποστεί αλλοιώσεις, σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για 

κατανάλωση, χωρίς ζημιές που έχουν υποστεί από παγετό, χωρίς κούφια 

τμήματα, παραφυάδες και ανθοφόρους άξονες, καθαρά χωρίς διακρινόμενες 

ξένες ύλες, πρακτικά χωρίς φθορές που έχουν προκληθεί από παράσιτα, 

πρακτικά χωρίς παράσιτα, χωρίς υπερβολική εξωτερική υγρασία, δηλαδή 

αρκετά "στεγνά" μετά από το πλύσιμο, χωρίς ξένες οσμές ή/και γεύσεις. Τα 

σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να είναι καλής ποιότητας, κανονικού σχήματος και 

χωρίς ίχνη ασθενειών τόσο στα φύλλα όσο και στις κύριες νευρώσεις. Οι 

κύριες νευρώσεις δεν πρέπει να ε ίναι ούτε τσακισμένες ο ύτε ινώδεις, να µην 

έχουν συνθλιβεί ή σκάσει.   Η κύρια ρίζα πρέπει να ε ίναι καλά καθαρισμένη και 

να μη υπερβαίνει τα 5 cm μήκους.  
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Τα σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη, 

λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο παραγωγής και η κατάστασή τους  να είναι 

τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και 

μεταχειρίσεως και να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

κατάσταση. Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να ε ίναι ομοιογενές και να 

περιλαμβάνει αποκλειστικά σέλινα με  ραβδώσεις της αυτής καταγωγής, 

ποιότητας, χρώματος και μεγέθους. Το διακρινόμενο τμήμα του περιεχομένου 

του κιβωτίου πρέπει να ε ίναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Η παρουσίαση 

του σέλινου να γίνεται με δεσμίδες στο μέσο συσκευασίας και ο αριθμός των 

τεμαχίων που τις απαρτίζουν πρέπει να είναι σταθερός για κάθε κιβώτιο. Τα 

σέλινα µε ραβδώσεις πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του προϊόντος.  

ΣΚΟΡΔΑ All ium sat ivum ,  Άλλιον το ήμερον )  

Ετήσια Ανάγκη: 600 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,28 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,316 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 168,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 189,84 ευρώ 

 

Τα σκόρδα πρέπει να ε ίναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένα µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα,  προϊόντα 

επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 

αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 

ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και 

οσμή, Γενικά, πρέπει να ε ίναι καλής ποιότητας. Τα σκόρδα πρέπει να ε ίναι 

χωρίς φύτρα ορατά εξωτερικά. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να 

είναι 30 mm .  Επιπλέον, τα σκόρδα πρέπει να συσκευάζονται σε πλεξίδες  των 

24 βολβών (ξερά σκόρδα) και πρέπει να είναι πλεγμένα με τον  ίδ ιο τούς 

βλαστό και δεμένα με σπάγκο ή και σε μικρότερη συσκευασία. Η κοπή δε των 

βλαστών πρέπει να ε ίναι καθαρή.  

Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να 

τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να  

φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.  
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  ΝΤΟΜΑΤΕΣ  Στρύχνον το λυκοπερσικόν   

Ετήσια Ανάγκη: 4.000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,00   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,130 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 4.000 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 4.520 ευρώ 

 

Οι τομάτες πρέπε ι να είναι του εμπορικού τύπου ‘‘στρογγυλές’ ’ νωπές, να μην 

έχουν σαπίσει ή υποστεί άλλες αλλοιώσεις τέτοιες που να τ ις καθιστούν 

ακατάλληλες για κατανάλωση, να είναι επαρκώς συνεκτικές, απαλλαγμένες από 

μη επουλωμένα σπασίματα και από εμφανείς πράσινους χρωματισμούς στη 

ζώνη που βρίσκεται στη βάση του ποδίσκου.  

Οι τομάτες πρέπει να είναι ολόκληρες,  ακέραιες, υγιε ίς, απαλλαγμένες από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένες, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες,  καθαρές (κυρίως 

απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη γεύση ή/και 

οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  Ο  καρπός, να είναι σφαιρικός ή 

μακρόστενος, εδώδιμος, ώριμος ζουμερός και να έχει έντονο  κόκκινο  χρώμα 

απαλλαγμένος από σκασίματα. Το  μέγεθος της διαμέτρου της ισημερινής 

τομής να είναι 30 –  40  mm  Κωδικών 3 και 4, βάρους 150 -250 gr ανά τεμάχιο 

περίπου. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και  κατάσταση 

τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση 

ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις τού τόπου προορισμού.  

Επιπλέον, απαγορεύεται η τοποθέτηση σφραγίδας ή ετικέτας πάνω στις ίδιες 

τις τομάτες.  

 

 ΜΥΡΩΔΙΚΑ 

ΑΝΙΘΟ 

Ετήσια Ανάγκη: 250 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,35   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,396 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 87,50 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 98,88 ευρώ 

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





 

ΜΑΪΝΤΑΝΟ  

Ετήσια Ανάγκη: 400 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,31   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,35 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 124,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 140,12 ευρώ 

 

Τα προϊόντα πρέπει να είναι:   

ακέραια, υγιή, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή 

αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά και 

περιποιημένα, δηλαδή ουσιαστικά απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτε 

άλλη ουσία και απαλλαγμένα από ορατές ξένες ουσίες,  φρέσκα, ουσιαστικά 

απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, ουσιαστικά απαλλαγμένα από 

φθορές που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς,  συμπαγή,  μη 

προχωρημένης ανάπτυξης,  απαλλαγμένα από εξωτερική μη φυσιολογική 

υγρασία,  απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση.  

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

πρέπει να ε ίναι συμμετρική.  

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

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

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ χλωρά  

Ετήσια Ανάγκη: 60 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,33   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,503 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 79,80 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 90,17 ευρώ 

 

Να είναι πράσινα, φρέσκα, καθαρισμένα από περιττά μέρη, σε δέμα των 1000 

gr. 

 

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ  

Ετήσια Ανάγκη: 300 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,95   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,074 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 285,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 322,05 ευρώ 

 

Παντζάρια  φρέσκα, αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους .                                           
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 ΦΡΟΥΤΑ: 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  

Ετήσια Ανάγκη: 1.000 κιλά  

 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,68   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,898 Ετήσια τιμή  
 
Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1680 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1898,40 ευρώ 

 

Actinidia chinensis Planch .  Τα ακτινίδια πρέπει να ε ίναι:   

ακέραια (αλλά χωρίς ποδίσκο), υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση), καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, 

ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, απαλλαγμένα από 

φθορές οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς που 

προσβάλλουν τη σάρκα, αρκετά συνεκτικά (ούτε μαλακά, ούτε μαραμένα, ούτε 

υδαρή),  καλά σχηματισμένα, αποκλείονται οι διπλοί ή πολλαπλοί καρπ οί,  

απαλλαγμένα από εξωτερική μη φυσιολογική υγρασία,  απαλλαγμένα από ξένη 

οσμή και/ή ξένη γεύση.  

Τα ακτινίδια πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτοια 

κατάσταση ώστε:  

να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, και να φθά νουν σε 

ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.  

Τα ακτινίδια πρέπει να ε ίναι επαρκώς ανεπτυγμένα και σε ικανοποιητικό 

στάδιο ωρίμασης.  

 Οι καρποί πρέπει στο στάδιο της συσκευασίας να έχουν βαθμό ωρίμασης 

τουλάχιστον 6,2° Br ix ή 15 % μέσης περιεκτικό τητας σε ξηρή ουσία .  

Τα ακτινίδια πρέπει να ε ίναι καλής ποιότητας και να έχουν τα χαρακτηριστικά 

της ποικιλ ίας.  

Πρέπει να ε ίναι σφριγηλά και η σάρκα τους πρέπει να ε ίναι τελείως υγιής.  

Οι καρποί μπορούν ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά 

ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την 

ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:  

ελαφρό ελάττωμα σχήματος (αλλά χωρίς εξογκώματα και δυσμορφίες), ελαφρά 

ελαττώματα χρωματισμού, ελαφρά ελαττώματα του φλοιού, υπ ό τον όρο ότι η 

ολική επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει 1 cm,  μικρό «στίγμα του Hayward» που 

εμφανίζει μια επιμήκη γραμμή και δεν προεξέχει.   

Η αναλογία της ελάχιστης διαμέτρου προς τη μέγιστη διάμετρο του καρπού 

μετρούμενη στην ισημερινή τομή πρέπει να είναι  0,7 cm ή μεγαλύτερη .  

Το ελάχιστο βάρος να είναι 70 g r περίπου.   
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 ΑΧΛΑΔΙΑ Απία (Pyrus) 

Ετήσια Ανάγκη: 350 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,28   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,446 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 448 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 506,24 ευρώ 

 

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς με το χέρι και να έχουν φτάσει 

σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία 

φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι ολ όκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα 

από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 

επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 

αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 

ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και 

οσμή. Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε συσ κευασίας πρέπει να 

είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των 

συσκευασιών πρέπει να ε ίναι μεταξύ τους ομοιογενές. Η σάρκα πρέπει να ε ίναι 

απολύτως υγιής.  

Το μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής τομής ή από το 

βάρος.  

Το ελάχιστο μέγεθος είναι:   

α) Για τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος βάσει διαμέτρου:  

Μεγαλόκαρπες ποικιλίες 55 mm.  

Λοιπές ποικιλ ίες 50 mm.  

β) Για τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος βάσει βάρους:  

Μεγαλόκαρπες ποικιλίες 110 g.   

Λοιπές ποικιλ ίες 100 g.  

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν 

βλάπτουν τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη 

διατηρησιμότητά του και την παρουσίασή του στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος,  

—  πολύ ελαφρά τραχείς σκωριόχροους χρωματισμούς,  

—ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν:  
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—  τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος,  

—  το 1 cm2  συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την 

κηλίδα του φουζικλαδίου (Ventur ia pir ina και V. inaequal is) της οποίας η 

συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 cm 2   

—  ελαφρούς μώλωπες που δεν υπερβαίνουν το 1 cm 2  συνολικής επιφάνειας. Ο 

ποδίσκος μπορεί να είναι ελαφρά κατεστραμμένος. Τα αχλάδια δεν πρέπει να 

παρουσιάζουν λιθίαση .  

Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 

προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 

λειτουργιών του. Οι συσκευασίες πρέπει να ε ίναι καθαρές, απαλλαγμένες από 

κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις. Τα προϊόντα πρέπει 

να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 

αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό 

τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 

εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού. Επιπλέον, τα φρούτα, αν  είναι 

συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ'  ανώτατο όριο, θα πρέπει να ε ίναι 

τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά υποστηρίγματα τ έτοια ώστε να µην 

ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου στρώματος, 

ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.  

     Προτεινόμενες ποικιλ ίες Κρυστάλλι και Βουτυράτη.  

  

 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ  

Ετήσια Ανάγκη: 1.000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,26   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,34 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 260 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 293,80 ευρώ 

 

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει 

σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας, φυσιολογική (άνευ τεχνητών 

τρόπων) σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλ ίας.  

Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά με το χέρι,  να έχουν επαρκή 

ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα 

πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 

παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με 

επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 

λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο 

ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό 
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ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημι ές. Τα προϊόντα 

πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή.  

 Τα καρπούζια πρέπει να ε ίναι Α κατηγορίας και να έχουν τα χαρακτηριστικά 

της ποικιλ ίας.  

Το μήκος του μίσχου του καρπουζιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 cm. 

Γενικά, πρέπει να ε ίναι καλής ποιότητας ώριμα με έντονο κόκκινο εσωτερικό 

χρωματισμό. Τα καρπούζια ανά τεμάχιο να είναι βάρους 6 -10 Kgr .  Η 

συσκευασία πρέπει να ε ίναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 

προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών  

λειτουργιών του.  

Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και μια κατάσταση τέτοια 

που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να 

φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.         

 

 

  ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ  Μηλέα η ήμερος ,   

Ετήσια Ανάγκη: 2.400 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,062   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,20 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2548,80 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 2880,14 ευρώ 

 

ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ  

Ετήσια Ανάγκη: 3.700 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,15   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,30  
 
Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 4255,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 4808,15 ευρώ 

 

ΜΗΛΑ SMITH  

Ετήσια Ανάγκη: 50 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,11   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,254 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 55,50 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 62,72 ευρώ 

 

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει 

σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά 
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µε το χέρι,  να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί 

καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 

ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά 

(κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλ αγμένα 

από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Η 

διάμετρος της ισημερινής τομής καθορίζεται σε 70 -85 mm (μεγέθη 70 -75, 75-

85) και βάρους 170 -220 gr περίπου .  Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της 

κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το 

περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να ε ίναι μεταξύ τους ομοιογενές.  

Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 

προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 

λειτουργιών του.  

Οι συσκευασίες πρέπει να ε ίναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα 

και να φέρουν τ ις απαραίτητες σημάνσεις. Τα προϊόντα πρέπει να 

παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και μια κα τάσταση τέτοια πού να τους επιτρέπει 

να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως 

στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού.  

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστε ί φθορά.  

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν 

βλάπτουν τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη 

διατηρησιμότητα του και την παρουσίασή του στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού, —  ελαφρούς μώλωπες που δεν 

υπερβαίνουν το 1 cm 2  της συνολικής επιφάνειας και οι  οποίοι δεν ε ίναι 

αποχρωματισμένοι,   

—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν:  

—  τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος,  —  το 1 cm της 

συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλίδα του 

φουζικλαδίου (Venturia inaequal is) της οποίας η συνολική επιφάνεια δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 cm 2 ,  —  πολύ ελαφρά σκωριόχρωση, όπως:  

—  καστανόχρωμες κηλίδες που δύνανται να υπερβαίνουν ελαφρώς την 

κοιλότητα του ποδίσκου ή την περιοχή γύρω από την κορυφή του καρπού αλλά 

δεν δύνανται να ε ίναι τραχιές, και/ή  
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—   λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/5 της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού και δεν έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον γενικό 

χρωματισμό του καρπού, και/ή  

—  έντονη σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/20 της συνολικής επιφάνειας 

του καρπού, ενώ η λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση και η έντονη σκωριόχρωση 

μαζί δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1/5  κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού.  

Ο ποδίσκος μπορεί να λείπει,  με την προϋπόθεση ότι ο αποχωρισμός είναι 

καθαρός και δεν έχει υποστεί φθορά ο προσκείμενος φλοιός.  

Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κ ατ'  

ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά 

υποστηρίγματα τέτοια ώστε να μην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα 

φρούτα του κατώτερου στρώματος, και έτσι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 

προστασία του προϊόντος.  

 

         ΜΠΑΝΑΝΕΣ   

Ετήσια Ανάγκη: 2.800 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,32   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,492 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3696,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 4176,48 ευρώ 

 

Οι μπανάνες πρέπει να ε ίναι σε χλωρή κατάσταση, να ε ίναι ολόκληρες, να ε ίναι 

σφριγηλές, να ε ίναι υγιείς, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί 

από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση, να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες 

ύλες, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα, να ε ίναι πρακτικά μη 

προσβεβλημένες από παράσιτα, να έχουν ποδίσκο άθικτό, άκαμπτο, μη 

προσβεβλημένο από μύκητες και µη αφυδατωμένο, να τους έχει αφαιρεθεί ο 

ύπερος, να έχει ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών, να είναι 

πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες, να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω 

χαμηλών θερμοκρασιών, να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής 

υγρασίας, να ε ίναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση. Τα στά δια 

ανάπτυξης και ωρίμανσης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν την αντοχή 

τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τους στον τόπο 

προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί 

κατάλληλος βαθμός ωρίμανσης μετά τη φυσική τους ωρίμανση. Το μέγεθος 

καθορίζεται με βάσει του μήκους της κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης 

του ποδίσκου στο προσκεφαλίδιο έως το άκρο τον καρπού και του πάχους μιας 
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εγκάρσιας τομής του καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, 

καθέτως προς  το διαμήκη άξονα. Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός να 

είναι  αντιστοίχως σε 14 cm και 27 mm. Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει 

να ε ίναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προελεύσεως, 

ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου και ποιότητας. Το εμφανές τμήμα του 

περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό τον συνόλου.  

 

           ΠΕΠΟΝΙΑ  

Ετήσια Ανάγκη: 500 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,71   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,802 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 355,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 401,15 ευρώ 

 

Τα πεπόνια πρέπει να έχουν σχήμα και χρώμα χαρακτηριστικό της ποικιλ ίας 

(γίνεται δεκτός ένας ωχρός χρωματισμός τον φλοιού στα σημείο όπου ο 

καρπός βρισκόταν σε επαφή µε το έδαφος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης) και 

να είναι νωπής εμφάνισης. Πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από σκασίματα και 

μώλωπες (ελαφριές ρωγμές γύρω από το ποδίσκο, μήκους μικρότερου των 2 

mm που όμως δεν αγγίζουν τη σάρκα). Το μήκος του ποδίσκου των καρπών 

του ανήκουν στις ποικιλίες που δεν αποσπώνται τη στιγμή της ωρίμανσης δ εν 

θα υπερβαίνει τα 3 mm .  Οι τύποι πεπονιών που προτείνονται ε ίναι:  Ελληνικά 

τύπου Αργούς, Αμερικάνικου τύπου, στρογγυλά. Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι 

ολόκληρα, ακέραια,  υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 

τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλ ά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, 

περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλα ξένο σώμα), 

χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 

χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής 

ποιότητας. Το εμφανές μέρος τον περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει 

να ε ίναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των 

συσκευασιών πρέπει να ε ίναι μεταξύ τους ομοιογενή. Η συσκευασία πρέπει να 

είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και 

τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του  Κάθε μέσο 

συσκευασίας μέσα στο οποίο διακινούνται θα είναι υποχρεωτικά χαρτοκιβώτιο 

το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από κάθε ξένο σώμα.  
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ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Οι παρούσες προδιαγραφές εφαρμόζονται στις κατωτέρω ποικιλίες καρπών 

που κατατάσσονται στο είδος των «εσπεριδοειδών» :  

—  λεμόνια του είδους Citrus limon (L.), 

Ετήσια Ανάγκη: 1.100 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,88   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,994 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 968 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1093,84 ευρώ 

 

—  μανταρίνια (Citrus reticulata Blanco), 

     κλημεντινών (Citrus clementina,  

     κοινών μανταρινιών (Citrus deliciosa Ten.), 

Ετήσια Ανάγκη: 200 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,70   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,791 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 140,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 158,20 ευρώ 

 

—  πορτοκάλια του είδους Citrus sinensis (L.) Osbeck.  

Ετήσια Ανάγκη: 5.000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,57   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,644                                 
 
Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2850,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 3220,50 ευρώ 

 

Α. Ελάχιστες απαιτήσεις    

Τα εσπεριδοειδή όλων των κατηγοριών πρέπει να ε ίναι:   

ακέραια, απαλλαγμένα από μώλωπες και/ή εκτεταμένους τραυματισμούς που 

έχουν επουλωθεί,   υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από 

σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά, 

ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, ουσιαστικά απαλλαγμένα 

από επιβλαβείς οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές οι οποίες 

προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς που προσβάλλουν τη σάρκα, 

απαλλαγμένα από σημάδια  ξήρανσης και αφυδάτωσης,  απαλλαγμένα από 

φθορές που προκαλούνται από χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό, απαλλαγμένα 

από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,  απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή 

ξένη γεύση.  

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





Τα εσπεριδοειδή πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να  βρίσκονται σε 

τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, και 

να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.  

Β. Απαιτήσεις ωρίμασης  Τα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν φθάσει σε 

κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης και βαθμό ωρίμασης, λαμβανομένων υπόψη των 

κριτηρίων όσον αφορά την ποικιλία, την περίοδο συλλογής και τη ζώνη 

παραγωγής.  

Το στάδιο ωρίμασης των εσπεριδοειδών ορίζεται από τις ακόλουθες 

παραμέτρους που αναφέρονται γ ια κάθε κατωτέρω είδος:  

—   ελάχιστη περιεκτικότητα  σε χυμό,  

—  ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα  

—  χρωματισμό. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε κατά το πέρας 

της κανονικής ανάπτυξής τους τα εσπεριδοειδή να αποκτήσουν, στον τόπο 

προορισμού, τον κανονικό χρωματισμό της ποικιλ ίας.  

 

EΙΔΟΣ 

Ελάχιστη 

περιεκτι-κότητα 

σε χυμό (τοις 

εκατό, %) 

Ελάχιστη αναλογία 

σακχάρων προς 

οξέα  

          

             ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΛΕΜΟΝΙΑ        20  Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. 

Επιτρέπονται καρποί με πράσινο χρώμα (εάν 

δεν είναι σκούρο), υπό τον όρο ότι πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την 

περιεκτικότητα σε χυμό.  

άλλες ποικιλίες 

μανταρινιών   

     33 6,5:1  

   Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. Ωστόσο, 

επιτρέπονται καρποί με ανοιχτοπράσινο χρώμα, 

υπό τον όρο ότι ο χρωματισμός αυτός δεν 

υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού και ότι πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την 

περιεκτικότητα σε χυμό.  

Επιτρέπονται τα πορτοκάλια που παράγονται σε 

περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή 

σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

του καρπού και έχουν πράσινο χρώμα που 

υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού, υπό τον όρο ότι 

πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την 

περιεκτικότητα σε χυμό. 

   

Λοιπές ποικιλίες 35 6,5:1 

 

Τα εσπεριδοειδή που πληρούν αυτές τ ις απαιτήσεις ωρίμασης μπορούν να 

υποβάλλονται σε «αποπρασινισμό». Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται μόνον 

εφόσον δεν αλλοιώνονται τα άλλα φυσικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  
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 Γ. Ταξινόμηση :  Τα εσπεριδοειδή πρέπει να ε ίναι καλής ποιότητας. Πρέπει να 

παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλ ίας και/ή του εμπορικού τύπου.  

Οι καρποί μπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά 

ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την 

ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος, συμπεριλαμβανομένων ελαφρών ηλιακών 

εγκαυμάτων,  

—  ελαφρά εξελισσόμενα ελαττώματα του φλοιού, υπό τον όρο ότι δεν 

επηρεάζουν τη σάρκα,  

—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που εμφανίζονται κατά τον σχηματισμό του 

καρπού, όπως αργυρόχροες επιστρώσεις,  σκωριόχρωμες κηλίδες ή φθορές 

από επιβλαβείς οργανισμούς,  

—  ελαφρά τραύματα που έχουν επουλωθεί και οφείλονται σε μηχανικά αίτ ια,  

όπως προσβολή από χαλάζι,  τριβή ή κτυπήματα από τον εν γένει χειρισμό 

τους,  

—  ελαφρά και μερική αποκόλληση του φλοιού (ή της εξωτερικής επιδερμίδας) 

για όλους τους καρπούς της  ομάδας των μανταρινιών.  

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 

η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.  

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να 

είναι καθαρά και από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή 

εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή σημάτων 

που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται,  με την προϋπόθεση ότι η 

εκτύπωση ή η τοποθέτηση της ετικέτας έχει γ ίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην 

είναι τοξικά .   

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τοποθετούνται σε κάθε προϊόν πρέπει να ε ίναι 

τέτοιες ώστε, όταν αφαιρούνται,  να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε 

αλλοιώσεις στον φλοιό.  

Όταν οι καρποί είναι περιτυλιγμένοι πρέπει να χρησιμοποιείται λεπτό, στεγνό, 

καινούριο και άοσμο  χαρτί.   

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ουσίας που ενδέχεται να μεταβάλει τα 

φυσικά χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών και ιδίως την οσμή και τη γεύση  

τους.  

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. 

Επιτρέπεται,  ωστόσο, μία παρουσίαση που περιλαμβάνει ένα βραχύ (μη 

ξυλώδη) κλώνο με πράσινα φύλλα προσκολλημένο στον καρπό.  
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    ΠΟΡΤΟΚΑΛΙA Citrus sinensis   

    MANTAΡ INIA Citrus  clementina   

 Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς και δεν πρέπει να 

παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλεται σε παγετό 

καθώς και εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες οι οποίες έχουν επουλωθεί.  Τα 

φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά µε το χέρι,  ν α έχουν επαρκή 

ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα 

πρέπει να ε ίναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές 

παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, µε 

επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 

λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο 

ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό 

ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές.  

Τα προϊόντα πρέπε ι να ε ίναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. 

Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. O χρωματισμός πρέπει να ε ίναι 

τέτοιος ώστε κατά το πέρας της κανονικής ανάπτυξης του να αποκτήσουν, στον 

τόπο προορισμού, τον κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας.  Το ελάχιστο 

μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής για τα πορτοκάλια  να είναι 70 mm ,  το 

μέγιστο 90 mm και βάρους περίπου 190 -250 gr για τα μανταρίνια, το ελάχιστο 

μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής να είναι 35 mm ,  το  δε μέγιστο 50 

mm .  Η συσκευασία πρέπει να ε ίναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 

προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 

λειτουργιών του. Οι συσκευασίες πρέπει να ε ίναι καθαρές, απαλλαγμένες από 

κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τ ις απαραίτητες σημάνσεις. Οι καρποί πρέπει 

να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλ ίας και της ζώνης παραγωγής 

λεπτόφλουδα. Οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγμένοι σε κανονικά 

στρώματα μέσα σε κλειστά ή  ανοικτά μέσα συσκευασίας. Το εμφανές μέρος τον 

περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να ε ίναι αντιπροσωπευτικό του 

συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να ε ίναι μεταξύ 

τους ομοιογενές.  

     

    ΛΕΜΟΝΙΑ Κιτρέα η λεμονέα  Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς 

δεν πρέπει να παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλεται 

σε παγετό καθώς και εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες οι οποίοι έχουν 

επουλωθεί.  Τα λεμόνια πρέπει να ε ίναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα 

από προσβολές  ζωικών παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 
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επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 

αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 

ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και 

οσμή. Να  έχουν σχήμα ωοειδές με τις άκρες τους μυτερές να είναι ώριμα, 

χυμώδη, με έντονο  κίτρινο χρώμα και οι καρποί να έχουν φτάσει σε κανονική 

ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της ποικιλ ίας και της ζώνης παραγωγής .  Το ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της 

ισημερινής τομής να είναι σε 45  mm και το μέγιστο 67mm.  

Επιπλέον, οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγμένοι σε κανονικά 

στρώματα μέσα σε κλειστά ή ανοικτά μέσα συσκευασίας.  

           

    ΡΟΔΑΚΙΝΑ 

Ετήσια Ανάγκη: 1.500 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,01   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,141 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1515 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1711,95 ευρώ 

 

-  ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 

Ετήσια Ανάγκη: 600 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,1   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,243 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 660,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 745,80 ευρώ 

 

 

-  ΒΕΡΥΚΟΚΑ  

Ετήσια Ανάγκη: 600 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,41   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,593 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 846,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 955,98 ευρώ 

  

Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεχθεί προσεκτικά µε το χέρι,  να έχουν επαρκή 

ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα 

πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 

παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, µε 

επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 

λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο 
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σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 

ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να 

είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά πρέπει να ε ίναι 

καλής ποιότητας.  

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά.  

Ο φλοιός μπορεί,  ωστόσο, να παρουσιάζει τα ακόλουθα ελαφρ ά ελαττώματα, 

με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη 

διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος,  

—  ελαφρά σημάδια από πίεση τα οποία δεν υπερβαίνουν 1cm 2   της συνολικής 

επιφάνειας,  

—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν:   

—  1,5 cm2  μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος,  

—  1 cm2  της συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα.  

 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ   

Η διάμετρος της ισημερινής γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 73 έως 80 mm 

και βάρους 135 - 220 gr. 

    A                   67 - 73 mm          ΒΑΡΟΣ 135 - 180 gr 

   AA                  73 - 80 mm          ΒΑΡΟΣ 180 –  220 gr 

 

ΒΕΡΥΚΟΚΑ  Μέγεθος 45 -50 mm  

Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών θα 

πρέπει να ε ίναι μεταξύ τους ομοιογενές.  

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει  την κατάλληλη 

προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 

λειτουργιών του. Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες 

από κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις. Τα προϊόντα 

θα πρέπει να παρουσιάζουν µία ανάπτυξη και µία κατάσταση τέτοια που να 

τους επιτρέπει να αντέχουν στην μεταφορά και στην μεταχείριση ώστε να 

φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.  

Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να ε ίναι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ’ 

ανώτερο όριο, αν τα φρούτα είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά 

υποστηρίγματα, τέτοια ώστε να µην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων  στα 

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





φρούτα του κατώτερου στρώματος και έτσι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 

προστασία.  

        ΣΤΑΦΥΛΙΑ  

Ετήσια Ανάγκη: 350 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,54   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,74 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 539,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 609,07 ευρώ 

 

Τα σταφύλια και οι ρώγες πρέπει να ε ίναι υγιή, εξαιρούνται τα προϊόντα που 

έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί τέτοιες αλλοιώσεις ώστε να είναι 

ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά, χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες, 

πρακτικά απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων ή ασθένειες,  χωρίς εμφανή 

ίχνη μούχλας, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία, χωρίς ξένη οσμή ή/και 

γεύση. Επιπλέον, οι  ρώγες πρέπει να είναι ολόκληρες, καλοσχηματισμένες, 

κανονικά αναπτυγμένες. Τα σταφύλια πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς. Η 

σταφυλή πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένη και ώριμη. Η ανάπτυξη και η 

κατάσταση της σταφυλής πρέπει να ε ίναι τέτοια ώστε να επιτρέπει να αντέχει 

στη μεταφορά και τη μετακίνηση και να φθάνει στον τόπο προορισμού σε 

ικανοποιητική κατάσταση. Τα επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να ε ίναι καλής 

ποιότητας. Τα σταφύλια πρέπει να παρουσιάζουν το τυπικό σχήμα, ανάπτυξη 

και χρωματισμό της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη της περιοχής παραγωγής. 

Οι ρώγες πρέπει να είναι συνεκτικές, καλά προσφυόµενες  και στο μεγαλύτερο 

δυνατά βαθμό κολλημένες στον μίσχος τους. Το μέγεθος των σταφυλιών να 

είναι ελάχιστο βάρος κατά σταφύλι μεγαλόρωγα 150 gr περίπου. Το 

περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει µόνο 

σταφύλια της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, κατηγορίας και του  ίδ ιου βαθμού 

ωριμότητας. Τα επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να συσκευάζονται έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του προϊόντος.  

 

ΒΑΝΙΛΙΑ,  

Ετήσια Ανάγκη: 1000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,20   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,356 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1200,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1356,00 ευρώ 
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 Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει 

σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά 

µε το χέρι,  να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί 

καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 

ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά 

(κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 

μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα 

από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να ε ίναι καλής ποιότητας. Το 

βαρός θα πρέπει να κυμαίνεται από 70 -120 gr περίπου .  Το εμφανές μέρος του 

περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να ε ίναι αντιπροσωπευτικό του 

συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να ε ίναι μεταξύ 

τους ομοιογενές. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει  

την κατάλληλη προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και 

φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, 

απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τ ις απαραίτητες σημάνσεις.  

Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και μια κατά σταση τέτοια 

πού να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να 

φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού.  

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά.  

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν 

βλάπτουν τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη 

διατηρησιμότητα του και την παρουσίασή του στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού, —  ελαφρούς μώλωπες που δεν 

υπερβαίνουν το 1 cm 2  της συνολικής επιφάνειας και οι  οποίοι δεν ε ίναι 

αποχρωματισμένοι,   

Ο ποδίσκος μπορεί να λείπει,  με την προϋπόθεση ότι ο αποχωρισμός είναι 

καθαρός και δεν έχει υποστεί φθορά  ο προσκείμενος φλοιός.  

Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ'  

ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά 

υποστηρίγματα τέτοια ώστε να μην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα 

φρούτα του κατώτερου στρώματος, και έτσι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 

προστασία του προϊόντος.  
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      ΦΡΑΟΥΛΕΣ  Fragaria L .   

Ετήσια Ανάγκη: 300 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2,39   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 2,701 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 717,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 810,21 ευρώ 

 

Οι φράουλες πρέπει να είναι:   

ακέραιες, χωρίς κτυπήματα, υγιε ίς αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση, καθαρές, ουσιαστικά απαλλαγμένες από κάθε ορατή ξένη ύλη, 

φρέσκες, αλλά όχι πλυμένες, ουσιαστικά απαλλαγμένες από επιβλαβείς 

οργανισμούς, ουσιαστικά απαλλαγμένες από φθορές που προκαλούνται από 

επιβλαβείς οργανισμούς,  με τον κάλυκά τους. Ο κάλυκας και,  εάν υπάρχει,  ο 

μίσχος πρέπει να είναι φρέσκοι και πράσινοι,   απαλλαγμένες από μη  

φυσιολογική εξωτερική υγρασία,  απαλλαγμένες από ξένη οσμή και/ή ξένη 

γεύση.  

Οι φράουλες πρέπει να ε ίναι επαρκώς ανεπτυγμένες και σε ικανοποιητικό 

στάδιο ωρίμασης. Οι φράουλες πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να 

βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν στη μεταφορά και τον εν 

γένει χειρισμό, και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 

προορισμού.  

Οι φράουλες πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να έχουν τα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας.  

Οι καρποί μπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά 

ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την 

ποιότητα, την διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  παρουσία ενός τμήματος στο  φρούτο του οποίου το χρώμα τείνει προς το 

άσπρο και το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα δέκατο της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού,  

—  μικρά επιφανειακά σημάδια από πίεση.  

Πρέπει να ε ίναι ουσιαστικά απαλλαγμένες από χώμα.  

Η ταξινόμηση κατά μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής 

τομής που πρέπει να είναι  18 mm.  

Οι φράουλες πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.  
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Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να 

είναι καθαρά και από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή 

εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή σημάτων 

που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται,  με την προϋπόθεση ότι η 

εκτύπωση ή η τοποθέτηση της ε τικέτας έχει γ ίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην 

είναι τοξικά. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε 

ξένη ύλη.  

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη και μεγέθη των οπορωλαχανικών  

έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα μεριδολόγια -ποσοτολόγια που 

εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των 

σιτ ιζομένων .  

Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών/αναγκών ή τοπικών προϊόντων   

/διαθεσιμότητας, δύναται να γίνει προμήθεια και άλλων τύπων λαχανικών 

και φρούτων . 

 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

   1. Την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος των  εταιρειών –  

επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης τροφίμων και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια 

λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  (Υ∆ 

Αιβ/8577/8-9-1983 ΦΕΚ 526/Τ.Β./24.9.83 &  Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-2012 ‘ 

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες 

διατάξεις.) 

   2 .  Επίσης, οι επιχειρήσεις τροφίμων νωπών οπωρολαχανικών θα πρέπει 

να ε ίναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών στην 

αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της έδρας της 

επιχείρησης τους.  

     ΚΥΑ 2533/63997/29-05-13   (ΦΕΚ 1380/Β/06 -06-13) 

     Εγκύκλιος  4453/116157/27-09-13   (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ-Η32)  

    3.  Να είναι εγγεγραμμένοι στην βάση δεδομένων σύμφωνα με το Αρθρο 3 

της υπ΄αριθμ. 257543 Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. Β 1122) .  

 4. Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των 

προϊόντων.  

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/kya2533_63997.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/egkyklios4453_116157.pdf
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       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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:  

       1ον   Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή τους.  

       2ον  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή εγκεκριμένου 

τυποποιητηρίου ότι  έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει 

τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωση ς σε 

αυτόν του διαγωνισμού.  

     5.  Η διακίνηση των νωπών οπωρολαχανικών  θα πρέπει να γίνεται με 

αυτοκίνητα  αυτοδύναμου ψύξεως ή αυτοκίνητα κλειστού τύπου, να είναι 

εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής 

πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας 

των Περιφερειών .(Οδηγός  Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο  9)  

   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 της 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 .    

      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 παρουσί αση και την 

διαφήμιση των τροφίμων και τ ις 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, γι α 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.  
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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 τ ου 

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 γ ια την τροποποίηση της  οδηγίας 

2001/18/ΕΚ.  

13)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 -  Κανονισμός Υγιε ινής 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.  
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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 γ ια 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 γ ια 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 τ ις 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 τ ις απαιτήσεις 

Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

27) ΚΑΝΟΝΙΣΟΣ  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.  
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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 τ ις διατάξ εις ελέγχου τήρησης 

των εν λόγω προτύπων εμπορίας και γ ια τ ις απαιτήσεις κοινοποίησης στον 

τομέα της μπανάνας.  

33) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 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 .  

35)  ΚΥΑ  2533/63997/29-05-13,(ΦΕΚ 1380/Β/06-06-13),          

Εγκύκλιος  4453/116157/27-09-13. 

ΤΡΟΦΙΜΟ 
 
 

Ετήσια 
Ανάγκη 

 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 
% 
 

ΦΠΑ 
 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 
 

Ετήσια 
τιμή 

χωρίς 
Φ.Π.Α 

 

Ετήσια 
τιμή με 
Φ.Π.Α 

 

 ΑΓΓΟΥΡΙΑ    Cucumis sativus-Σικυός  5.000 0,2200 13 0,029 0,249 1.100,00 1.243,00 

 ΚΑΡΟΤΑ  Δαύκος (Daucus) της οικογένειας 
των Σελινοειδών 4.000 0,8800 13 0,114 0,994 3.520,00 3.977,60 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 
Κολοκυνθοειδών(Cucurbitaceae)  6.000 1,4700 13 0,191 1,661 8.820,00 9.966,60 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ Βρασική η λαχανώδης ποικ. 600 1,2300 13 0,160 1,390 738,00 833,94 

 ΜΠΡΟΚΟΛΑ  300 1,9500 13 0,254 2,204 585,00 661,05 

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ κρόμμυον  
ή Άλλιον το κοινό 2.200 0,6600 13 0,086 0,746 1.452,00 1.640,76 

ΛΑΧΑΝΑ Κράμβη η λαχανώδης 3.000 0,5900 13 0,077 0,667 1.770,00 2.000,10 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ   (Lactuca sativa,  
Λακτούκη η ήμερος) 1.200 0,4100 13 0,053 0,463 492,00 555,96 

ΠΑΤΑΤΕΣ Στρύχνον το 
κονδυλόρριζον, Solanum tuberosum  15.000 0,6400 13 0,083 0,723 9.600,00 10.848,00 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Καψικόν (Capsicum)  350 1,4100 13 0,183 1,593 493,50 557,66 

 ΣΕΛΙΝΑ Σέλινον το βαρύοσμον,  
Apium graveolens  550 0,9700 13 0,126 1,096 533,50 602,86 

ΣΚΟΡΔΑ Allium sativum, Άλλιον το ήμερον)  600 0,2800 13 0,036 0,316 168,00 189,84 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Στρύχνον το λυκοπερσικόν  4.000 1,0000 13 0,130 1,130 4.000,00 4.520,00 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/egkyklios4453_116157.pdf
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
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 ΑΝΙΘΟ 250 0,3500 13 0,046 0,396 87,50 98,88 

ΜΑΪΝΤΑΝΟ  400 0,3100 13 0,040 0,350 124,00 140,12 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ χλωρά  60 1,3300 13 0,173 1,503 79,80 90,17 

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ  300 0,9500 13 0,124 1,074 285,00 322,05 

 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  1.000 1,6800 13 0,218 1,898 1.680,00 1.898,40 

ΑΧΛΑΔΙΑ Απία (Pyrus) 350 1,2800 13 0,166 1,446 448,00 506,24 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 1.000 0,2600 13 0,034 0,294 260,00 293,80 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΜΗΛΕΑ Ή ΗΜΕΡΟΣ 2.400 1,0620 13 0,138 1,200 2.548,80 2.880,14 

ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ 3.700 1,1500 13 0,150 1,300 4.255,00 4.808,15 

ΜΗΛΑ SMITH 50 1,1100 13 0,144 1,254 55,50 62,72 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2.800 1,3200 13 0,172 1,492 3.696,00 4.176,48 

ΠΕΠΟΝΙΑ 500 0,7100 13 0,092 0,802 355,00 401,15 

ΛΕΜΟΝΙΑ CITRUS LIMON 1.100 0,8800 13 0,114 0,994 968,00 1.093,84 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ CITRUS CLEMENTINA 200 0,7000 13 0,091 0,791 140,00 158,20 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ CITRUS  
SINENSIS (L.) OSBECK 5.000 0,5700 13 0,074 0,644 2.850,00 3.220,50 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ 1.500 1,0100 13 0,131 1,141 1.515,00 1.711,95 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 600 1,1000 13 0,143 1,243 660,00 745,80 

ΒΕΡΙΚΟΚΑ 600 1,4100 13 0,183 1,593 846,00 955,98 

ΣΤΑΦΙΛΙΑ 350 1,5400 13 0,200 1,740 539,00 609,07 

ΒΑΝΙΛΙΑ 1.000 1,2000 13 0,156 1,356 1.200,00 1.356,00 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ FRAGARIA L. 300 2,3900 13 0,311 2,701 717,00 810,21 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

     

56.581,60 
 

 
 

63.937,21 
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ΟΜΑΔΑ (3) 

ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

     Όλα τα νωπά πουλερικά  θα πρέπει να Α ποιότητας και να τηρούνται οι  

όροι των άρθρων 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 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007 (Παράρτ .  XIV) νοούνται ως:  

 «κρέας πουλερικών»: το κρέας των  πουλερικών που είναι  κατάλληλο για 

ανθρώπινη κατανάλωση και το οποίο δεν έχει υποστεί άλλη επεξεργασία πλην 

της επεξεργασίας με ψύχος,   

«νωπό κρέας πουλερικών»: το  κρέας των  πουλερικών το οποίο δεν έχει 

ουδέποτε σκληρυνθεί με τη διαδικασία ψύχους πριν δ ιατηρηθεί συνεχώς σε 

θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από –  2° C και όχι υψηλότερη από + 4° C.  

Τα πουλερικά να είναι κατηγορίας Α σύμφωνα με τον Κανονισμό  ΕΟΚ 1538/91 

Άρθρο 6 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον  543/2008, και να προέρχονται από 

πουλερικά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών, καλά 

ανεπτυγμένα ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών, ολόκληρα.  

 α.  Να είναι απαλλαγμένα από κεφάλια τράχηλους άκρα από τον ταρσό  χωρίς 

φτερά, έντερα, τραχεία, πνεύμονες και κεφάλι.  Το δέρμα δεν φέρει 

υπολείμματα φτερών, αμυχές, σκασίματα ή αιματώματα. Λίγα μικρά πούπουλα, 

τμήματα στελεχών και τρίχες ( f i loplumes) 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 ορατές 

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.   Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να ε ίναι παχύ, το στήθος 

ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει να ε ίναι και 

τα πόδια.  

ε .  Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία, ακτινοβολία ή επεξεργασία 

με ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που 
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δίνουν τεχνητό χρωματισμό 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 υγειονομική επιθεώρηση 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 έχουν κριθεί  

κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.  

η .  Μετά την σφαγή δεν  θα πρέπει να έχουν μυκητιάσεις και αλλοιώσεις μη 

φυσιολογική οσμή ή χρώμα, κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους.  

θ .  Να πληρούν τους όρους υγιε ινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις με 

τις ισχύουσες διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας 

πουλερικών    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.  

ι .  Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από     την διατροφή των 

ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως    όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά 

και θυρεοστατικά και γενικά απουσία κτηνιατρικών και αυξητικών παρα γόντων.  

ια  Σε κάθε κοτόπουλο θα υπάρχει σήμανση, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός 

έγκρισης ΕΟΚ του σφαγείου, η θερμοκρασία συντήρησης και η ημερομηνία 

ανάλωσης, η  χώρα προέλευσης ή ο τόπος καταγωγής (Κανονισμός 1337/2013 

1η  Απριλίου 2015).  

Σε κάθε χάρτινη εξωτερική δεύτερη συσκευασία η σήμανση να είναι  

σύμφωνη με  τ ις 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 συμμορφώνοντα ι 

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, γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 

όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τρ οφίμων.  
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•  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) 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) αριθμ.1337/2013 για την θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του Καν.αριθμ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας 

καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα κρέατα χοριοειδών, 

προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών.    

  

    ιβ .  Η ημερομηνία παράδοσης των πουλερικών θα είναι  η επόμενη  

          της ημερομηνίας σφαγής αυτών .    

 

 ιγ. Σε περίπτωση εισαγωγής νωπών πουλερικών από τρίτη χώρα πρέπει να 

συνοδεύεται με Υγειονομικό πιστοποιητικό (στην Ελληνική γλώσσα) όπως 

ορίζεται από το Π.Δ.420/1993, Π.Δ.291/1996  και  Π.Δ.119/1997(Α108).  

 

    CPV      15112100-7            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    

   Νωπά πουλερικά  

 Ετήσια Ανάγκη :  10.000 κιλά 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,90   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 2,147 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 19.000 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 21.470 ευρώ 

 

Β 1 .Νωπά ολόκληρα κοτόπουλα  να είναι τύπου Α 65% αερόψυκτα ,  βάρους 

των 1300 gr –  1400  gr άνευ αποκλίσεως  των ανωτέρω τιμών (ακριβώς 

προσδιοριζόμενων) και συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο των δέκα (10) 

τεμαχίων, όπου θα αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα:    

  Η ονομασία και η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία Α).   

  Η χώρα προέλευσης.   
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  Το σήμα  της φυτικής διατροφής.  

  Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης.  

  Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου, και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα 

με την 92/116/ ΕΟΚ.     

  Η ημερομηνία σφαγής.  

  Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας,  

όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ.291/1996 Κεφάλαιο ΧΙΙ,  στον Κανονισμό 

853/2004, 854/2004.      

   Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από 

πτηνοσφαγείο που  έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική 

Υπηρεσία (Π.Δ. 56/1995), και Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής 

συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς και να φέρουν 

απαραίτητα την σφραγίδα [κονκάρδα] του κτηνιατρικού ελέγχου.  

Τα σφαγεία και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν 

άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τ ις 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) .   

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμό δια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια 

λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

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 υγιε ινή των τροφίμων.  

2 .  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] με τις 
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απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για  την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των 

προϊόντων. 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.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:  

1ο ν  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  

2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 

διαγωνισμού.  

3.  Η μεταφορά (Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα ισοθερμικά μεταφορικά μέσα -ψυγεία και μέχρι τους χώρους 

αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι 

χαμηλότερη από –  2° C και όχι υψηλότερη από + 4° C  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007],  και 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 παράδοση ο προμηθευτής  οφείλει  να 

προσκομίζει   και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του 

καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα 

πρέπει να διαθέτει  Βιβλιάριο υγείας  και να φέρει κατά την διάρκεια των 

χειρισμών παράδοσης των πουλερικών όπου απαιτείται,  γάντια μιας χρήσης.  

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 της ζητείται σχετικά με τον προσδι ορισμό του είδους.  
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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.   

   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1) Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής χρήσεως .   

2) Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

3) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1906/90 σχετικά µε ορισμένους κανόνες εμπορίας για το 

κρέας πουλερικών.   

4) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  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.   

5)  Π.∆ 291/96 ΄΄Ενδοκοινοτικές συναλλαγές κρέατος πουλερικών σε 

συμμόρφωση µε την Οδηγία 116/92/ΕΟΚ΄΄.       

6)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθµ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων 

τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα Τρόφιμα και (ΕΚ) αριθµ. 

2375/2001.   

7)   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.  

8) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 

ζωοτροφές.  

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 τη ν 

ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ.  

10)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 -  Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου 

ελέγχου των τροφίμων.  

11)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον 

καθορισμό ειδικών κανόνων υγιε ινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   

12)  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 γ ια κατανάλωση από τον 

άνθρωπο.   

13)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων -  προς 

αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).  
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14)  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.   

15) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης 

Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τ ρόφιμα.   

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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(Ε.Κ.) 853/2004, 882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισμών 

853/2004 και 854/2004.  

18)  Νόμος 3325. Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών –Βιοτεχνικών 

Εγκαταστάσεων, ΦΕΚ 68, ΤΑ, 11 Μαρτίου 2005.   

19) 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 Συμβουλίο υ.  

20) 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 γ ια 

τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο τ ων εθνικών 

προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά.   

21) 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 Συμβο υλίου και 

εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.  

22) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων 

Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.  

23) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με τη ν ορθή πρακτική 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 

με τα τρόφιμα.  

24) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών 

προϊόντων και των τροφίμων.  

25)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006 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.  

26)   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.   

27) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατάξεων τροφίμων.  

28) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1441/2007 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών 

κριτηρίων για τα  τρόφιμα.  

29) 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.  

30) 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.  

31) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1337/ γ ια την  ένδειξη της χώρας καταγωγής η του 

τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

κρέατα χοιροειδών …. και πουλερικών.     

32)  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 γ ια ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή 

τροποποιηθεί(94/34/ΕΚ, 292/97) .   

33)  Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιε ινή 

των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση 

στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια 

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)  Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση 
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και την διαφήμιση των τροφίμων και τ ις 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 .  

 

                   

ΤΡΟΦΙΜΟ 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ  

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ % 

 

 ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α  

ΝΩΠΑ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 10.000 1,90 13 0,247 2,147 19.000 

 

 

21.470,00 
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ΟΜΑΔΑ (4) 

 

ΝΩΠΑ  ΚΡΕΑΤΑ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

μοσχάρι, χοιρινό, αιγοπροβάτων 

    

      ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ  Να προέρχονται από νωπά κρέατα Α΄ ποιότητας όπως 

αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 88, 88 (1 )  και 89 του Κώδικα 

Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως. Τα παραδιδόμενα 

νωπά κρέατα, θα προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και από εγκεκριμένα  

σφαγεία .  

 

Τα προσφερόμενα κρέατα πρέπει σύμφωνα με το Άρθρο 88 ( 1 )  του Κ.Τ.Π.   

  Να προέρχονται από κατάλληλα για κατανάλωση τμήματα κατοικίδιων 

ζώων, βοοειδών, χοίρων και προβάτων.  

  Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση της συντήρησής τους.  

  Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο.  

  Να πληρούν τους όρους υγιε ινής και καταλληλότητας και τ ις συστάσεις 

σύμφωνα με τ ις ισχύουσες διατάξεις.  

  Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των 

ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, 

αντιβιοτικά και θυρεοστατικά.  

  Να έχουν ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου (π.χ. κόκκινο, 

χωρίς αίματα για το μοσχάρι).    

  Κατά τον χρόνο παράδοσης στις αποθήκες δεν θα πρέπει να έχουν 

θερμοκρασία ανώτερη των 4 -50C και οξύτητα (PH) μεταξύ 4-5,8. 

  Να είναι καλά συντηρημένα και καθαρά και να μην είναι αφυδατω μένα, 

σάπια, ευρωτιασμένα ή ταγγισμένα.  

  Να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές.  

  Να μην έχουν λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.   

       Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν  

       ενδείξεις γ ια ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων  

       υλών.   

       Να μην έχουν υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων,  

       όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των  

       καταναλωτών ή στη συντήρησή του.  
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 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

     CPV                               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

 

   15112000-1                        ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ  

Ετήσια Ανάγκη σε βόειο μπούτι 3.000 κιλά (σε συσκευασία 5 κιλών) 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 5,20   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 5,876 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 15.600 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 17.628 ευρώ 

 

Ετήσια Ανάγκη σε βόειο σπάλα 2.000 κιλά (σε συσκευασία 5 κιλών) 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 4,95   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 5,594 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 9.900 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 11.187 ευρώ 

 

 

  15113000-3                         

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  

Ετήσια Ανάγκη σε χοίρο νωπό 1.100 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3,40   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 3,842 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3.740 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 4.226,20 ευρώ 

 

15115100-8  

ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ Α/Κ ΜΕ ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ  

Ετήσια Ανάγκη σε αρνί νωπό 45 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 6,90   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 7,797 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 310,50 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 350,87 ευρώ 
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    ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ:  Το νωπό κρέας μοσχάρι να ε ίναι 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. Το νωπό κρέας να είναι  αυτοτελή τεμάχια πρώτης 

κατηγορίας  (Α) μηρός (μπούτι  -  ο μηρός μαζί με το τεμάχιο που αντιστοιχεί  στη 

λεκάνη κιλότο και αυτοτελή τεμάχια δεύτερης κατηγορίας (Β)).   Τα αυτοτελή 

τεμάχια πρώτης κατηγορίας (Α) ε ίναι τα ακόλουθα: τράνς, νουά, κυλότο, 

στρογγυλό κ.λ.π, ενώ τα αυτοτελή τεμάχια δεύτερης κατηγορίας (Β) είναι τα 

εξής: σπάλα, ποντίκ ι ,  κλπ.  

Το νωπό κρέας (μοσχάρι) να ανήκει στην κατηγορία ταξινόμησης γράμματος Ζ 

(ηλικίας άνω 8 μηνών αλλά το πολύ 12 μηνών,  νεαρό μοσχάρι),  όπως ορίζεται 

στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Κ. 566/2008.     

 Να ανήκει από άποψη διάπλασης στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών Ε, U, R, 

και ως προς την κατάσταση πάχυνσης να ανήκει στις διαβαθμίσεις 1 και 2,  

όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς 1183/2006 και 1234/2007.  

 

E 

εξαιρετική  

Όλες οι πλάγιες όψεις καμπύλες έως πολύ καμπύλες· εξαιρετική 

μυϊκή ανάπτυξη.  

U 

πολύ 

καλή  

Πλάγιες όψεις καμπύλες στο σύνολό τους· πολύ καλή μυϊκή 

ανάπτυξη.  

R καλή  Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες στο σύνολό τους· καλή μυϊκή 

ανάπτυξη. 

  

 να ανήκει ως προς την κατάσταση πάχυνσης στις διαβαθμίσεις:  

 

1 

πολύ μικρή  

Στρώμα λίπους ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό.  

2 

Μικρή  

Ελαφρό στρώμα λίπους, μύες σχεδόν παντού εμφανείς.  

 

    

   ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ  ΧΟΙΡΙΝΟ   

Το νωπό χοιρινό κρέας να είναι Μηρός (χοιρινό μπούτι) άνευ οστών, μπριζόλες 

και κόντρα χοιρινού με οστά και να προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί 

και αναπτυχθεί καλά (αρσενικά πριν το στάδιο της γεννητικής ωριμότητας, 

θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή).  
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  Τα ζώα από τα οποία θα προέρχεται το κρέας, να είναι υγιή και απαλλαγμένα 

από νοσήματα, και να έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο πριν και μετά τη 

σφαγή  και έχουν κριθεί μετά απ’ αυτή την εξέταση κατάλληλα να σφαγούν και 

διατεθούν στην κατανάλωση.  

   Τα σφάγια κατανέμονται σε κατηγορίες βάσει της εκτιμώμενης περιε -

κτικότητάς τους σε άπαχο κρέας και ταξινομούνται ανάλογα με το άπαχο κρέας 

ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου. Η διαμόρφωση πρέπει να ε ίναι τέτοια 

ώστε να έχουν ανεπτυγμένους μύες, κυρίως στους μηρο ύς, και να ε ίναι 

κατηγορίας Ε ή U ή R,  όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 1234/2007.  

  Η κατάσταση της πάχυνσης να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι 

κατανεμημένο, λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης 

αφαίρεση του λίπους τόσο εσωτερικά όσο  και εξωτερικά.  

   

    Κατηγορίες                             Άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου 

         E                                                  55 ή περισσότερο. 

         U                                      50 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 55. 

         R                                      45 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 50 . 

 

   ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ Τα αμνοερίφια να προέρχονται από ζώα 

γάλακτος, 8-12 Kgr ,  σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1183/2006 και 1234/2007, 

κατά προτίμηση Ελληνικής παραγωγής, ολόκληρα, πρόσφατης σφαγής, χωρίς 

κεφάλι,  χωρίς εντόσθια (εκτός από τις ημέρες των εορτών σύμφωνα με την 

Αγορανομική Διάταξη 14/89). Να φέρουν τ ις προβλεπόμενες α πό την 

Νομοθεσία απαραίτητες σημάνσεις.  

  

   ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ  

 Ο τεμαχισμός των νωπών κρεάτων, 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 τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (EE)  ΑΡΙΘ .  1337/2013  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ  της 13ης Δεκεμβρίου 

2013, γ ια τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.  

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 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 .   
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Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει 

να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τ ις 

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 θέσπ ιση 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  

 Τα αυτοτελή τεμάχια των σφάγειων να είναι:  

   Για το μοσχάρι: πρώτης κατηγορίας (Α) –  μπούτι (εδώ περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα τμήματα: «τράνς», «νουά», «ουρά», «στρογγυλό» και «κυλότο»), ή 

αυτοτελή τεμάχια δεύτερης κατηγορίας (Β), όπως είναι η σπάλα, το ποντίκι  

όπως ακριβώς καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981. Το νωπό μοσχάρι πρέπει να 

παραδίδεται τεμαχισμένο, σε ολόκληρα αυτοτελή τεμάχια,  (π.χ.  τράνς, 

στρογγυλό, νουά κ.λ.π., άνευ περιττών μερών και άνευ  λίπους),  ενώ για δε το 

χοιρινό νωπό κρέας, αυτό να είναι μπούτι (Α/Ο) και μπριζόλες κομμένες ή 

κόντρα χοιρινού .  

Δεν γίνεται δεκτή μέσα στη συσκευασία, η ύπαρξη:  

1. Πρόσθετου λίπους, εκτός του συνδεμένου φυσικώς με το κρέας.  

2. Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.  

    Κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, θα συσκευάζεται από τον παρασκευασ τή 

ή τον συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος ( VACUM) 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).   

 Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση κανενός κομματιού που ανήκει στην Κατηγορία 

΄΄Α΄΄,  αλλά πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα κομμάτια στη φυσιολογική 

αναλογία που απαντούν στην Κατηγορία αυτή.  

 

 Είναι στην κρίση του έκαστου Νοσοκομείου να ζητήσει την προμήθ εια ή όχι 

των κομματιών ‘ ’κόντρα’’,  ‘ ’φ ιλέτο’’ και ‘ ’μπριζόλες’ ’ .  

 

    Τα  αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά συσκευασμένα, τεμάχια της ίδιας 

κατηγορίας πρέπει να συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια.  

  Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιού, με  Αντοχή στη Διάρρηξη 

κυματοειδούς χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa. και θα είναι καθαρού 

βάρους περιεχομένου, περίπου 25 Kgr (±10%).   
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  Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τ ις εκάστοτε ισχύουσες 

αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές δια τάξεις, 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 νωπών 

κρεάτων.  

   Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές 

ανατομικό τεμάχιο, αλλά και στην εξωτερική συσκευασ ία, 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 σφάγειου (Νεαρό ζώο 8 - 12 μηνών.  

2. Η Χώρα καταγωγής.   

3. Η Χώρα εκτροφής.  

4. Η Χώρα σφαγής.  

5. Ο κωδικός του σφάγειου (Πλην του χοιρινού).  

6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.    

7.Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του    εργαστηρίου  

τεμαχισμού.   

8. Η ημερομηνία σφαγής.  

5. Η Ταξινόμηση του Ζώου (π.χ. ΑΖ1).   

6. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί 

αυτοκόλλητης ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς το υ εργοστασίου και θα 

επικολλάται επί της συσκευασίας.   

 7. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του.  

Για την συντήρηση και τη διακίνηση των κρεάτων 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  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.  
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ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

       Η σήμανση επί της συσκευασίας 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 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. col i O157:H7, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002.  

Λοιποί παθογόνοι οργανισμοί σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία . 

     Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια 

λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  
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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 εναρμόν ιση 

της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την υγιε ινή των τροφίμων  

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία των προϊόντων.  

   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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:  

      1ο ν Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία των προϊόντων.  

      2ο ν Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 

διαγωνισμού.   

    3ο ν  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  Νοσοκομε ίου,  τα  οποία  θα εξασφαλ ίζουν  θερμοκρασ ία  0-

40C,  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 τόπου ς 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  Κατά την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να 
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προσκομίζει και να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του 

καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα 

πρέπει να διαθέτει  Βιβλιάριο υγείας  και να φέρει κατά την διάρκεια των 

χειρισμών παράδοσης των νωπών κρεάτων, όπου απαιτείται,  γάντια μιας 

χρήσεως.  

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 της 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.  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 .  Κ.Τ.Π..  

2.  Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

3 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για  

συγκεκριμένους ρυπαντές και τ ις 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 οργα νισμών 

και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια 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 γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ.  
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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 Trichinel la 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 γ ια 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.  
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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 ε ιδικών 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.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (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 89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα 

τρόφιμα τα οποία προορίζονται γ ια ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή 

τροποποιηθεί(94/34/ΕΚ, 292/97).  

 30. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει 

αυτή 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 φυτικής προέλευσης, συμ περιλαμβανομένων και 

των    οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής.  

 32 .  Την Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιε ινή 

των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους  για την παραγωγή και διάθεση 

στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια 

ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών του 
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Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408 ΕΚ του 

Συμβουλίου.  

  33 .  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 Ε πιτροπής, 

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.  

  

ΤΡΟΦΙΜΟ 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 

  

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

% 

 

ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α  

 

ΝΕΑΡΟ 

ΜΟΣΧΑΡΙ/ΒΟΕΙΟ 

ΜΠΟΥΤΙ (ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΚΙΛΩΝ)  3.000 5,2000 13 0,676 5,876 15.600,00 17.628,00 

 

ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ/ ΒΟΕΙΟΣ 

ΣΠΑΛΑ  (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΚΙΛΩΝ) 2.000 4,9500 13 0,644 5,594 9.900,00 11.187,00 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  1.100 3,4000 13 0,442 3,842 3.740,00 

    

4.226,20 

 

ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ 

ΕΓΧΩΡΙΟ Α/Κ ΜΕ 

ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ      45 6,9000 13 0,897 7,797   310,50    350,87 

          

 

ΣΥΝΟΛΑ 29.550,50 33.392,07 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





ΟΜΑΔΑ (5)  

 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

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 τ ις ισχύουσες 

Υγειονομικές Διατάξεις.  

 

Συνθήκες ωρίμανσης - Χρόνος ωρίμανσης  

 A.  H ωρίμανση των τυριών πρέπει (Άρθρο 83 §1.4) να γίνεται σε χώρους 

όπου η θερμοκρασία δεν θα είναι κατώτερη των +10 0C 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 τουλάχι στον 

τρεις (3) μήνες στις παραπάνω συνθήκες,  

 β) τα μαλακά τυριά για να συμπληρώσουν την ωρίμανσή τους πρέπει να 

παραμείνουν τoυλάxιστoν δύο (2) μήνες. Εξαιρούνται τα «Λευκά τυριά άλμης», 

τα οποία ε ίναι παρασκευασμένα από παστεριωμένο γάλα και επιτρέπεται να 

διατίθενται δεκαπέντε ημέρες (15) μετά την παρασκευή τους (η εξαίρεση αυτή 

δεν αφορά τα Ελληνικά Παραδοσιακά τυριά).  

Β.  Συνθήκες αποθήκευσης των ώριμων τυριών (Άρθρο 83 §1.5)  μέχρι τη 

διάθεσή τους στην κατανάλωση:  

 α) πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα τυριά: σε κλιματιζόμενους θαλάμους με 

ανακυκλoύμενo έντoνo ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας από 0 0C έως +10 0C και 

υγρομετρικής κατάστασης από 75 έως 85%,  

  β) μαλακά τυριά: σε κλιματιζόμενους θαλάμους με ανακυκλωμένο μέτριο 

ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας 0 0C έως +20C και  υγρομετρικής κατάστασης από 85 

έως 95 %. Εξαιρούνται τα συσκευασμένα σε συσκευασίες αδιαπέραστες από 

υγρασία π.x. μεταλλικά δοχεία, τα oπoία αποθηκεύονται σε ψυκτικούς 

θαλάμους θερμοκρασίας 0 0C έως +20C. 

Γ.  Στα μέσα συσκευασίας που θα περιέχονται τα προϊό ντα, θα αναγράφονται 

στην Ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11 του 

Κ.T.Π. και στις επιμέρους παραγράφους τoυ άρθρου 83  Κεφάλαιο Γ (γενικές 

διατάξεις γ ια τα τυριά   από γάλα, με ωρίμανση)  και επιπλέον:  

–  κατηγορία τυριού,  

–  είδος ή ε ίδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί,    

–   ελάxιστo λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία),  
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–  μέγιστη υγρασία,  

–  ημερομηνία παραγωγής,  

–  ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας,  

–  xώρα προέλευσης –  παραγωγής του τυριού,  

-  έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού (μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά),  

–  ποσοστό άλατος,  

–  πρόσθετα, ε ίτε έxoυν προστεθεί στη μάζα του τυριού είτε υπάρxoυν στην 

επιδερμίδα του τυριού και με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 ταυ Κ.T. και επίσης με οδηγίες, όπου χρειάζονται,  π.x. όταν η 

επιδερμίδα έxει 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 τ ις 

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 συμμορφών ονται 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 
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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.  

Η επικάλυψη των τυριών (  Γ. Γενικές διατάξεις για τα τυριά § 2.β) μπορεί να ε ίναι 

από κερί μελισσών, σκληρή παραφίνη ή άλλες ύλες που για να 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να τύχουν έγκρισης του ΑΧΣ και κατά περίπτωση, του 

ΕΟΦ ή του ΚΕΣΥ . 

Η επικάλυψη μπορεί να είναι χρωματισμένη με τις χρωστικές του 

παραρτήματος V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων καθώς και 

με τ ις χρωστικές Ε180, Λιθορουμπίνη ΒΚ και Ε160β Ανάττο,  όπως αναφέρεται 

στο παράρτημα IV,  του εν λόγω άρθρου και σύμφωνα με τους όρους των 

παραρτημάτων αυτών. Επιτρέπεται η επάλειψη, η εμβάπτιση ή ο ψεκασμός 

μόνο της επιφάνειας των σκληρών, των ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών με 

ναταμυκίνη ή πιμαρισίνη και με την προϋπόθεση ότι στο τυρί που δ ιατίθεται 

στην κατανάλωση :  

1. Θα διαπιστώνεται απουσία ναταμυκίνης σε βάθος 5 mm.  

2. Το κατάλοιπο της ναταμυκίνης δεν θα υπερβαίνει το 1mg/dm 2  επιφανείας.    

Η συσκευασία να είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ 

που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.T.Π..  

Οι προσφορές των παρακάτω προϊόντων θα είναι επώνυμες ως προς τα 

προσφερόμενα  είδη  με παράλληλη προσκόμιση σχετικών δειγμάτων.  

Η προσκόμιση δειγμάτων είναι απαραίτητη, με ποινή αποκλεισμού, βάσει 

του οποίου θα γίνεται και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση 

του διαγωνισμού.  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

          CPV                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

1. 15542300-2                         

ΦΕΤΑ (ΠΟΠ) 

  Ετήσια Ανάγκη :  300 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 4,40   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 4,972 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1320,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1.491,60 ευρώ 
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2. 15544000-4                         

          ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

  Ετήσια Ανάγκη :  120 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 4,90   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 5,537 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 588,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 664,44 

ευρώ 

 

3. 15544100-1                      

          ΤΥΡΙ   EDAM 

  Ετήσια Ανάγκη :  300 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3,70   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 4,181 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1110,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1254,30 

ευρώ 

 

1.  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 (Άρθρο 

83 Κεφάλαιο Δ 2α)   και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.  

     H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ)  ΦΕΤΑ (FETA) Απόφαση 313025/11.1.94 του Υφυπουργού Γεωργίας 

(ΦΕΚ 8/Β/11.1.94, 101/Β/16.2.94, για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται 

παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές που αναφέρονται 

παρά κάτω, από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. Τ ο γάλα που 

χρησιμοποιείται γ ια 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) 

σύμφωνα με το Άρθρο 83 Κεφάλαιο Δ 2α)  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 ε ίναι τουλάχιστον 6% κατά 

βάρος.  
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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 ελεγχόμε νες 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, υγιε ινό, 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 ε ιδικούς 

υποδοχείς (καλούπια) για φυσική στράγγιση, χωρίς πίεση.  

     Κατά τη δ ιάρκεια 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 σ υμβάλει 

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 18 0C και σχετικής υγρασίας τουλάχιστον 85%. Η ωρίμανση 

της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) να γίνεται σε δυο στάδια: Το πρώτο στάδιο ωρίμανσης 

πραγματοποιείται και διαρκε ί μέχρι 15 ημέρες. Το δεύτερο στάδιο ωρίμανσης 

πραγματοποιείται σε ψυκτικές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν σταθερή 

θερμοκρασία 2 -40C και σχετική υγρασία 85% τουλάχιστον.  
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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  

    (Άρθρο 83 Κεφάλαιο Δ 2α  Άρθρο 4 )  

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 όξ ινη 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.  

 

      Β.  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισμοί 2073/2005 και 

1441/2007 

1.  Κολοβακτηροειδή          < 100 

2.  Escher ichia col i              < 10  

3. Salmonella spp                  0  

4. Lister ia  monocytogenes   0  

5. Staphylococcus aureus    <100  

 

    Γ .  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

(Άρθρο 83 Κεφάλαιο Δ 2α  Άρθρο 5 )  

 

       Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην 

Ελληνική γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι,  που δεν 

μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις:  
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  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). 

 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  

ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 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.  

Κεφαλοτύρι ε ίναι το σκληρό τυρί που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα, 

από γάλα πρόβειο, ή μίγμα αυτού με γίδινο. Ανάλογα με τον τρόπο 

προελεύσεως τους έχει διαφορετικό σχήμα, μέγεθος, τεχνολογία και ποιότητα 

γι '  αυτό διατίθεται  σαν κεφαλοτύρι Ηπείρου, κεφαλοτύρι Θεσσαλίας, 

κεφαλοτύρι  Μακεδονίας, Κρήτης, Κεφαλληνίας, Ευβοίας, Νάξου κλπ.  

Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για παρασκευή τυριού πρέπει να πληροί τ ις 

εξής προϋποθέσεις:  

 α) Να προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά εκτρεφόμενων 

και προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού και η διατροφή 

τους πρέπει να βασίζεται στη χλωρίδα της περιοχής αυτής.  

 β) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης γίδινου γάλακτος, αυτό δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 10%.  

γ) Να προέρχεται από αμέλξεις που γίνονται 10 ημέρες τουλάχιστον μετά τον  

τοκετό.  

δ) Η πήξη να γίνεται εντός 48 ωρών από την άμελξη και μέχρι την πήξη να 

διατηρείται σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.  

ε) Να είναι καλής ποιότητας και πλήρες, νωπό ή παστεριωμένο.  
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Απαγορεύεται η συμπύκνωση, η  προσθήκη σκόνης ή συμπυκνώματος 

γάλακτος, πρωτεϊνών γάλακτος, καζεϊνικών αλάτων, χρωστικών, συντηρητικών 

και αντιβιοτικών ουσιών.  

Στο προς τυροκόμιση γάλα για παρασκευή του παραδοσιακού κεφαλοτυριού 

προστίθεται παραδοσιακή πυτιά ή άλλα ένζυμα με ανάλογη δράση. Όταν το 

γάλα παστεριώνεται προστίθενται αβλαβείς οξυγαλακτικές καλλιέργειες 

βακτηρίων, καθώς και χλωριούχο ασβέστιο μέχρι 20gr/100Kgr γάλακτος.  

 Η πήξη του γάλακτος γίνεται στους 32 -340C. Το δημιουργούμενο τυρόπηγμα 

διαιρείται μετά 35 λεπτά περίπου.  Αναθερμαίνεται υπό συνεχή ανάδευση στους 

480οC περίπου, τοποθετείται σε καλούπια και υποβάλλεται σε πίεση. 

Ακολούθως το τυρί μεταφέρεται σε χώρο θερμοκρασίας 14 -160C και σχετική 

υγρασία 85% περίπου. Μετά μια ημέρα τοποθετείται σε άλμη 18 -20 Be για δυο 

ημέρες περίπου 3. Η ωρίμανση του τυριού γίνεται αρχικά σε θαλάμους με 

θερμοκρασία 14 -160C και σχετική υγρασία 85 -90%. Στο στάδιο αυτό 

διενεργούνται περίπου 10 επιφανειακά ξηρά αλατίσματα με ταυτόχρονη 

αναστροφή. Όταν ολοκληρωθεί το αλάτισμα το τυρί μεταφέρετα ι σε θαλάμους 

με θερμοκρασία μικρότερη των 6 0C για να ολοκληρωθεί η ωρίμανση. Ο 

συνολικός χρόνος ωρίμανσης διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες.  

Το παραδοσιακό κεφαλοτύρι να έχει :  

Α.    ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.  Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ελάχιστο.  

2. Υγρασία 38% μέγιστον.  

3. Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγιστον.  

4. Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% PΗ.  

5. Συνεκτικότητα: Σκληρό τυρί.  

5. Χρώμα υποκίτρινο έως ανοικτό καστανό.  

6. Υφή σκληρή συμπαγής ελαστική, με πολλές οπές στη μάζα του.  

7. Εμφάνιση συνεκτική λεπτή.  

8. Γεύση αλμυρή πικάντικη.  

9. Σχήμα κυλινδρικό.   

10. Διαστάσεις: Διάφορες –  Βάρη: Μικρό 4-6κιλά Μεγάλο 10 -12 κιλά.  

11. Άλλα χαρακτηριστικά: Ευχάριστη, ελαφρά αλμυρή γεύση και πλούσιο 

άρωμα. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών 

ουσιών στο τυρί.    

Β.   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισμοί 2073/2005 και 1441/2007 

1. Κολοβακτηροειδή                - 

2. Escher ichia coli                   - 

3. Salmonella spp                  Απουσία  
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4. Lister ia  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:  

 α) «ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ».  

 β) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού –  συσκευαστή.  

 γ) Το βάρος του περιεχομένου.  

 δ) Η ημερομηνία παραγωγής.  

 ε) Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας.  

 στ) Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας, οι δε λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις θα  

 είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 7 αρθρ.4 του Π.Δ. 81/93.  

 

3 .   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ    

      Ημίσκληρο τυρί τύπου ΚΑΣΕΡΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ των 3 Kgr περίπου, να ε ίναι 

πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται  στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 

& ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τ ις 

ισχύουσες  κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.  

      Να έχει παρασκευασθεί από νωπό ή παστεριωμένο γάλα, απουσία 

αντιβιοτικών και γενετικά τροποποιημένων υλικών, μετά από οξυγαλακτική 

ζύμωση και να προέρχεται από ωρίμανση του πήγματος, με τά την απαλλαγή 

του από το τυρόγαλο, με την επενέργεια πυτιάς ή άλλων ενζύμων, η  

ωρίμανση δε να έχει συμπληρώσει τους τρεις (3)  τουλάχιστον μήνες  και 

να έχει γ ίνει σε χώρους και συνθήκες τέτοιες που να χαρακτηρίζουν το ε ίδος.  

  

  Το παραδιδόμενο Ημίσκληρο τυρί  τύπου ΚΑΣΕΡΙ να έχει:        

         Α.  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ελάχιστον.  

2. Υγρασία 45% το μέγιστον.  

3. Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγιστον.  

4. Ενεργό οξύτητα 5,1% - 5,4% pΗ.  

5. Σχήμα παραλληλεπίπεδο.  

6. Υφή συνεκτική, άνευ οπών, επικαλυμμένη είτε με παραφίνη είτε με άλλες 

επιτρεπόμενες ύλες για τρόφιμα.  

7. Συνεκτικότητα: Ημίσκληρο έως σκληρό με συμπαγή μάζα.  

8. Εμφάνιση: Λεπτή.  

9. Χρώμα: Λευκοκίτρινο (αποκλειομένων των κίτρινων τυριών ).   
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10. Οπές: Ελάχιστες έως καθόλου (συνήθως χωρίς οπές).  

11. Γεύση: Ευχάριστη,  με πλούσιο άρωμα. Απαγορεύεται η χρήση 

χρωστικών, αντιβιοτικών και συντηρητικών ουσιών στο τυρί.  

 

     Β.  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισμοί 2073/2005 και 1441/2007 

1.  Κολοβακτηροειδή          < 100 

2.  Escher ichia col i              < 10  

3. Salmonella spp                  0  

4. Lister ia  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:  

  Το προϊόν.  

  Η προέλευση.  

  Η επωνυμία και η έδρα του  παραγωγού.  

  Η ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξεως.  

  Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας, οι δε λοιπές υποχρεωτικές 

ενδείξεις θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 7 

αρθρ.4 του Π.Δ. 81/93.  

 

4 .  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΕΡΙ (ΠΟΠ)  

 

Το ΚΑΣΕΡΙ να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται  στον ΚΩΔΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει παραχθεί 

σύμφωνα με τ ις ισχύουσες  κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.  

ΚΑΣΕΡΙ αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π. 

ΚΑΣΕΡΙ (KASSERI) Απόφαση 313027/11.1.1994 του Υφυπουργού Γεωργίας 

(ΦΕΚ 8/Β/17.1.94, 101/Β/16.2.1994) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του 

Υπ. Γεωργίας 379116/19 -7-2000 (Φ.Ε.Κ. 949/Β/31 -7-2000), Άρθρο 1.  

ΚΑΣΕΡΙ ε ίναι το ημίσκληρο τυρί που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα από 

γάλα πρόβειο ή μίγμα με γίδινο και  προέρχεται αποκλειστικά από τις 

γεωγραφικές περιοχές Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Νομών Λέσβου και Ξάνθης.  

Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται γ ια παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) 

πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:  
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α) Το «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) παράγεται κατά κανόνα από πρόβειο γάλα. Σε 

περίπτωση ανάμειξής του με γίδινο γάλα, το τελευταίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 20% κατά βάρος.  

 β) Η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος πρέπει να ε ίναι τουλάχιστον σε 6% 

κατά βάρος.  

γ) Η πήξη του γάλακτος πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την άμελξη. Το 

γάλα μέχρι την πήξη διατηρείται σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 δ) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών 

παραδοσιακά εκτρεφόμενων και προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής 

του τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) και η διατροφή τους πρέπει να βασίζεται στη 

χλωρίδα της περιοχής αυτής.  

ε) Το γάλα πρέπει να  προέρχεται από αμέλξεις,  που γίνονται 10 ημέρες 

τουλάχιστον μετά τον τοκετό.  

στ) Το γάλα πρέπει να ε ίναι καλής ποιότητας, νωπό ή παστεριωμένο. 

Απαγορεύεται η παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) από άλλο είδος 

γάλακτος, πλην των καθοριζομένων στο άρθρο 83  1, 1θ του Κ.Τ.Π..  

 Στο προς τυροκόμιση για παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) γάλα, 

απαγορεύεται η συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης γάλακτος, πρωτεϊνών 

γάλακτος, καζεϊνικών αλάτων καθώς η προσθήκη χρωστικών, συντηρητικών και 

αντιβιοτικών ουσιών.  

 Στο προς τυροκόμιση γάλα για παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) 

προστίθεται 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 γάλα κτος.  

Η ωρίμανση του τυριού διαρκεί 3 τουλάχιστον μήνες σε θερμοκρασία που δεν 

ξεπερνά τους 18 0C, σε εγκαταστάσεις  των παραπάνω οριζόμενων περιοχών.  

 Το παραδιδόμενο Ημίσκληρο τυρί ΚΑΣΕΡΙ να έχει:  

          Α.  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1. Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ελάχιστο.  

2. Υγρασία 45% μέγιστον.  

3. Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγιστον.  

4. Ενεργό οξύτητα 5,1% - 5,4% pΗ.  

5. ΣΧΗΜΑ:  

    α) Κυλινδρικό: Διαστάσεων Διάμετρος 25 -30  cm,  ύψος 7 -10cm.  

                    β) παραλληλεπίπεδο τριών (3) Kgr. 

6. Υφή: συνεκτική,  άνευ οπών, επικαλυμμένη είτε με παραφίνη, ε ίτε 

με άλλες επιτρεπόμενες ύλες για τρόφιμα.  
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7. Εμφάνιση: Λεπτή.  

8. Χρώμα: Λευκοκίτρινο.  

  9. Οπές: Ελάχιστες έως καθόλου (συνήθως χωρίς οπές).    

10. Γεύση: Ευχάριστη, με πλούσιο άρωμα. Απαγορεύεται η χρήση 

χρωστικών, αντιβιοτικών και συντηρητικών ουσιών στο τυρί.  

 

Β.  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισμοί 2073/2005 και 1441/2007 

6.  Κολοβακτηροειδή          < 100 

7.  Escher ichia col i              < 10  

8. Salmonella spp                  0  

9. Lister ia  monocytogenes   0  

10. 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:  

 Στα μέσα συσκευασίας που περιέχουν «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI) αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:  

α) «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI).  

β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.).  

γ) Τυρί.  

δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού –  συσκευαστή.  

ε) Το βάρος του περιεχομένου.  

στ) Η ημερομηνία παραγωγής.  

ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:  

1. Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΚΑ  

2. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας.  

3. Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα (ΚΑ -1650-20.12.94)  

Οι ενδείξεις α, β, γ, δ, ε ,  και στ ,  αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε 

συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση του « ΚΑΣΕΡΙΟΥ» (KASSERI).  

         

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

  1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια 

λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την 

έγκριση εγκατάστασής τους, σύμφωνα με  την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006.   
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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 εναρμόν ιση 

της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την υγιε ινή των τροφίμων.  

 2 Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των 

προϊόντων.  

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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει να επισυνάψει :   

       1ο ν  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  

      2ο ν Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα  προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν ο 

διαγωνισμός.  

     3. Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά 

και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου 

μεταφοράς  και το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν.     

      Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να 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.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα  ως προς το είδος 

και την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου,  
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όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και 

στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους.  

    Τα είδη και οι ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγε λία, η 

οποία θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα  του 

τροφίμου,  πριν την παράδοση.   

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.Π. Άρθρο  83.  

2.  ΕΚ 2377/1990 και τροποποιήσεις.  

3.  Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τ ις 

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.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (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, γ ια 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.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (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.  

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων -  προς 

αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).  

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον 

καθορισμό ειδικών κανόνων υγιε ινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, γ ια τον 

καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα 

προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια κατανάλωση από τον 

άνθρωπο.    

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης 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 
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ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 

2004, γ ια την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και γ ια 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 

854/2004.  

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 γ ια 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 ΙΙ Ια της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα 

συστατικά τροφίμων .  
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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 υγιε ινή 

των τροφίμων.  

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιε ινής 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 ,  Ι Ι Ι 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.                 

 

          

ΤΡΟΦΙΜΟ 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ  

 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

% 

 

 ΦΠΑ 

 

 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α  

ΦΕΤΑ (ΠΟΠ) 300 4,40 13 0,572 4,972 1320 1491,6 

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 120 4,90 13 0,637 5,037 588 664,44 

ΤΥΡΙ EDAM 300 3,70 13 0,481 4,181 1110 1254,3 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

     

3018 3410,34 
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  ΟΜΑΔΑ (6)  

  ΓΑΛΑ 

   

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ 

Το χορηγούμενο γάλα θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π 

άρθρα 79 και 80, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις αποφάσεις Α.Χ.Σ. 

1050/1996 ΦΕΚ.263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98, την 

Οδηγία 2000/13/Ε.Κ..  

Να ανταποκρίνεται πλήρως στους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες και τ ις 

κτηνιατρικές διατάξεις του Π.Δ. 56/21 -2-1995, καθώς και στις διατάξεις 

852/2004, 853/2004 & 854/2004 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας 

προς τ ις 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’),  και τον Ν4254/7.4.14  

(Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογής του 

Ν4046/2012 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».   

Α.  Το παστεριωμένο γάλα αγελάδος θα πρέπει να έχει υποβληθεί  σε 

επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση του σε υψηλή θερμοκρασία για 

μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 ο  C για 15΄) ή άλλος συνδυασμός 

για την επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος.  

Β.  Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική 

αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης.  

Γ.  Μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία 

που δεν υπερβαίνει τους 6 οC,  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.  

Δ.  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.  

Ε.   Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει  

     περιεκτικότητα σε λίπος  3,5%, 2 % και 0 %. Επιπλέον, να έχει ε ιδικό βάρος  

     στους 15οC  1,028g/l (για το πλήρες) και στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος  

    (Σ.Υ.Α.Λ. %) 8,5 (για το 0%).  
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:  

CPV   15511000-3    ΓΑΛΑ  

               

1. Γάλα νωπό 3,5% σε συσκευασία  10 Lit .  

  

Ετήσια Ανάγκη : 1.800 τεμάχια  

 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 7.00 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 7,910  

 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 12.600,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 14.238 ευρώ 

 

Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά 

χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο Κεφ ΙΙ  του Π.Δ. 56/95, Κανονισμούς 

(ΕΚ) 2073/2005 και 1441/2007, με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/20 04.   

Entero-Bacter iaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml.  

Παθογόνα n=5, c=0,  Απουσία σε 25 g.  

 

 Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις με εμφανή και 

ευδιάκριτους χαρακτήρες στα Ελληνικά:   

  Η ένδειξη ¨παστεριωμένο¨,  

  Η χώρα προέλευσης του,   

  Το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος,  

  Το Εργοστάσιο παραγωγής,  

  Η θερμοκρασία συντήρησής του,  καθώς και οι  ημερομηνίες  

 παστερίωσης και ανάλωσης αυτού (διάρκεια έως 7 ημέρες).  

  Ο κωδικός παρτίδας.  

       Η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τ ις 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.  
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•  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.  

 

  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Το γάλα  να είναι σε (Α) και (Β)  συσκευασία  των  10 Lit. 

Η πρώτη (Α) συσκευασία για τα είδη με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 1,2,3, να ε ίναι 

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 

πρώτη συσκευασία για το ε ίδος με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 4 να είναι σακούλα 

από πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα με πώμα. Δεν θα πρέπει να 

απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που πιθανόν να θέσει  σε κίνδυνο 

την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώνει την σύσταση ή τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του γάλακτος.  

Η δεύτερη συσκευασία για τα ε ίδη με αύξοντα αριθμό (Α/Α)  1,2,3, να ε ίναι σε 

κιβώτια - πλαστικά -  με χωρίσματα που θα έχουν χειρολαβές για την εύκολ η 

μεταφορά τους. Τα παραπάνω κιβώτια θα επιστρέφονται στον προμηθευτή.  Η 

δεύτερη συσκευασία για το είδος με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 4 να είναι χάρτινο 

κιβώτιο αντοχής.  

Κατά την παραλαβή, και όταν θεωρηθεί απαραίτητο από την Επιτροπή 

Παραλαβής , θα παραλαμβάνεται ποσότητα 500 - 1000 ml τα οποία θα 

βράζονται ενώπιον του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του. Εάν το γάλα 

όταν βράσει ¨κόψει¨,  αυτό σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα και ο 

προμηθευτής ε ίναι υποχρεωμένος  να  αντικαταστήσει όλη την ποσότητα του 

παραδιδομένου γάλατος.  

 Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το 

οποίο παρασκευάζει το προσφερόμενο είδος και το οποίο θα πρέπει να 

διαθέτει  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 
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ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005.  

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται κάθε εργάσιμη μετά από έγγραφη 

παραγγελία, η οποία θα δίδεται την προηγούμενη ή δύο ημέρες πριν όταν 

μεσολαβεί αργία.  Η παράδοση του γάλατος θα είναι η επόμενη ημέρ α της 

παραγωγής.     

 Εάν οι ημέρες αργίας ε ίναι πάνω από τρείς ημέρες και η ημερομηνία λήξης 

ανάλωσης είναι η ημέρα διάθεσης αυτού, γ ια τυχόν αλλοίωση του είδους η 

ευθύνη είναι του προμηθευτή.  

Η ώρα παράδοσης αυστηρώς οριζόμενη θα είναι η  07.00 π.μ. και δύναται 

να τροποποιείται με τις εκάστοτε έκτατες ανάγκες του Νοσοκομείου.  

  

Β. Συμπυκνωμένο γάλα  

  

Ετήσια Ανάγκη : 600 τεμάχια  

 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0.63  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,712  

 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 378,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 427,14 ευρώ 

 

    Πλήρες γάλα ή ελαφρύ  συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο ή Γάλα 

συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο, χαρακτηρίζεται το μερικά αφυδατωμένο γάλα το 

οποίο πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. Άρθρο 80 και αντ αποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του άρθρου 7 του Π.∆ 56/95, δηλαδή:  

  1. Να έχει παρασκευασθεί σε εγκατάσταση μεταποίησης που ανταποκρίνεται 

στους κανόνες και τ ις προδιαγραφές των Κεφαλαίων Ι,  Ι Ι   V και VI του 

Παραρτήματος ΄΄Β΄΄.  Π.∆ 56/95.  

  2. Να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή 

να παρασκευάζεται από προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική 

επεξεργασία.  

  3. ∆εν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες 

ακτινοβολίες.  

  4.  Να μην περιέχει πρόσθετα πέραν αυτών που π ροβλέπονται από το άρθρο 

80, παρ. 14 του ΚΤΠ και το άρθρο 3 του Π∆ 518/83, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση 145/96.  

  5. Να μην περιέχει ίχνη καταλοίπων ουσιών τα οποία υπερβαίνουν τα 

επιτρεπόμενα όρια ανοχής, σύμφωνα µε το Κεφ ΙΙ Ι ,  άρθρο 20 του Π∆ 

259/98 (Α 191) ΄΄Περί Απαγόρευσης χρήσης ουσιών µε ορμονική ή        

θρεοστατική δράση.  
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Εάν το προϊόν προέρχεται από τρίτη χώρα πρέπει τουλάχιστον να πληροί τ ις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦ. ΙΙ  του Π∆ 56/95, και τα  άρθρα 21, 

22 και 23 του Π∆ 56/95.  

Το  προϊόν   πρέπει να έχει τα εξής φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά:   

1. Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσμή του 

αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.  

2. Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να ε ίναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις 

ή άλλες αποθέσεις)  και το λίπος του να µην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο 

στρώμα μέσα στα κουτιά. Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.  

3. Να µην παρουσιάζει πήξη του περιεχομένου (ολική ή μερική), ιζήματα 

στον πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις 

σήψης.  

       Περιεκτικότητα σε λίπος 7,5% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον .   

  Ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% (τοις εκατό) του βάρους 

τουλάχιστον.  

  Ολική οξύτητα μεταξύ 6 και 8 βαθμών SOXHLETHENCKEL, μετά από 

αραίωση για παρασκευή προϊόντος που αντιστοιχεί µε το νωπό φυσικό γάλα.  

  Το  PH να είναι μεταξύ 6,3 και 6,8,  μετά από αραίωση για παρασκευή 

προϊόντος, που αντιστοιχεί στο νωπό γάλα.  

  Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός l it   και ειδικού βάρους 1 ,028 g/ l i t  

σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. άρθρο 80 παρ.3 και ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) 

γάλακτος 25% του βάρους τουλάχιστον.   

    Να είναι δυνατόν να διατηρηθεί στις αποθήκες  του Νοσοκομείου εκτός 

ψυκτικών θαλάμων χωρίς να παρουσιάσει οποιαδήποτε αισθητή ή 

οργανοληπτική αλλοίωση, για το χρονικό διάστημα  τουλάχιστον που 

αναγράφεται επί της συσκευασίας.  

  Το συμπυκνωμένο γάλα να είναι συσκευασμένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά 

κουτιά ή σε συσκευασία Tetra Pak με καπάκι ή άλλη ανάλογη (Α) πρώτη  

συσκευασία με περιεχόμενο βάρος 410 gr προϊόντος και σε χαρτοκιβώτια (Β), 

δεύτερη συσκευασία.     

    Οι συσκευασίες του γάλακτος θερμικής επεξεργασίας πρέπει να πληρούν 

όλους τους όρους υγιε ινής. Δεν πρέπει ιδίως να απελευθερώνουν μέσα στο 

γάλα ποσότητα στοιχείων που θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την 

ανθρώπινη υγεία, να αλλοιώνουν τη σύσταση του γάλακτος ή να ασκούν 

επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες.  

    Οι συσκευασίες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και 

ανθεκτικότητα, να µην παρουσιάζουν διαρρ οές, διατρήσεις,  διαβρώσεις, και 

γενικά ανωμαλίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υγιε ινή κατάσταση και 

συντήρηση του περιεχομένου.  
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   Γενικά οι συσκευασίες πρέπει να εξασφαλίζουν τ ις απαιτήσεις των άρθρων  

   9, 23 και 28 του Κ.Τ.Π..  

    Τα  κυλινδρικά μεταλλικά  κουτιά  (Α) συσκευασία  (κορμοί και  πώματα) να 

έχουν κατασκευαστεί 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 συσκευασία στη χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού ή 

σε ετικέτα ή µε ανεξίτηλο μελάνι πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:  

(1) Η ονομασία του προϊόντος.  

(2) Το ποσοστό των λιπαρών και το Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ) 

του γάλακτος.  

(3) ΄Ένδειξη του τρόπου χρήσης.  

(4) Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια.  

(5) Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης.  

(6) Κατάλογος των συστατικών.  

(7) Ημερομηνία και έτος παρασκευής.  

(8) Κωδικός παρτίδας.  

  Τα χαρτοκιβώτια [ (Β) συσκευασία] πρέπει να ε ίναι καινούργια, από χαρτί 

καλής ποιότητας από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής σε διάρρηξη κατά MULLEN 

τουλάχιστον 190 lb/ in 2 .  Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι 

τέτοιες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συσκευασία του προϊόντος, χωρίς να 

υπάρχει κενός χώρος μεταξύ των κουτιών και των τοιχωμάτων των 

χαρτοκιβωτίων.  

Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος και 

να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες τις Ε.Ε. και τ ις τροποποιήσεις αυτών καθώς  

να  φέρει  τη  σήμανση  C.E. σύμφωνα με τις Οδηγίες 2007/68, 2001/89, 

2000/13 Ε.Κ.  η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 

1169/2011.  

Η ημερομηνία παράδοσης  του προϊόντος θα είναι το πρώτο τέταρτο του 

χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητας του .  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής,  

και άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον 

υπάρχει.  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 
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υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους,  

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004.  

2. 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.  

3. Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4 .10.2000)] σύμφωνα  με 

τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί 

από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την 

παραγωγή –  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία 

των προϊόντων.  

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.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής, θα πρέπει να επισυνάψει:  

 1ο ν   Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους  φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  

2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 

διαγωνισμού.   

 3ο ν   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 θερμοκρασία 2 -

40  C,  σύμφωνα με  την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν 

καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα 

παραδίδεται με το προϊόν. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο  9).       

       Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλόλητας 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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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 της 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.   

 

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 τ ις 

Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών 

κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτο ς και προϊόντων 

με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27 -2-95 τ. Α) .  

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των 

γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, γ ια 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 Υγιε ινής Τροφίμων -  προς 

αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).  

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον 

καθορισμό ειδικών κανόνων υγιε ινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, γ ια τον 

καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα 

προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια κατανάλωση από τον 

άνθρωπο .     

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμ ων 

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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10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τ α 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, γ ια την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και γ ια 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 

854/2004. 

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για 

τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και 

τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και γ ια 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 γαλακτοκομικώ ν 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 υγιε ινή 

των τροφίμων .  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιε ινής για 

τα τρόφιμα αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα .  
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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.   Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια 

εφαρμογής του Ν4046/2012 ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .  

23.  ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.  

        

ΤΡΟΦΙΜΟ 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 

  

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ % 

 

 ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α  

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ 3,5% 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

10 LIT 1.800 7,0000 13 0,910 7,910 12.600,00 14.238,00 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 

ΓΑΛΑ 600 0,6300 13 0,082 0,712 378,00 427,14 

          

 

ΣΥΝΟΛΑ 12.978,00 14.665,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





 

 

ΟΜΑΔΑ (7)  

 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

    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 τ ις 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’). 

 

   1.   Να έχει παρασκευασθεί από γάλα αγελάδας και μαγιά    απουσία 

αντιβιοτικών και γενετικά τροποποιημένων υλικών .  

2.    Να έχει:  

   Δομή λεία, μαλακή και κρεμώδη .   

   Γεύση ευχάριστη .  

   Οσμή υπόγλυκη .   

  Ph 3,3-3,8.  

 

3.    Να μην παρουσιάζει  

  ευρωτίαση,  

  σήψη,  

  εμφανείς μακροσκοπικές, μεταβολές χρώματος και σχήματος,  

  ανώμαλη οσμή και γεύση (πικρή, ταγκή, 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. 

  4. Το γιαούρτι θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά     χαρακτηριστικά 

όπως αυτά ορίζονται,  ΕΚ 2073/2005 και 1441/2007 με διαδικασίες 
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παραγωγής σύμφωνα με τ ις 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.col i   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 ε ίναι  

από υλικό  κατάλληλο για τρόφιμα (ΡΡ) πολυπροπυλένιο, Άρθρο 26 Κεφάλαιο Ι Ι 

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 πρότυπ α 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.  

   Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να 

είναι τουλάχιστον τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.  

        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 τ ις κτηνιατρικές και 

υγειονομικές διατάξεις:  

       1. Επωνυμία παρασκευαστή.  

       2. Αριθμός έγκρισης.  

       3. Η ημερομηνία παραγωγής και  

       4. Η ημερομηνία  λήξης.   

       5. Ο κωδικός παρτίδας, (Οδηγία 89/396), 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 
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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, γ ια 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 το υ 

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  

     CPV                          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   

     15551300-8                     Γιαούρτι  

 

   1.  Γιαούρτι πλήρες με λιπαρά τουλάχιστον 3,85% σύμφωνα με το άρθρο 82  

§ 1 του Κ.Τ. & Π.  

 

Ετήσιες Ανάγκες 9.500 τεμάχια    

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,298  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,337  

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2.831,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 3.199,03 ευρώ 

 

2. Γιαούρτι αγελάδος με λιπαρά 2 %.  

  

Ετήσιες Ανάγκες 24.300 τεμάχια      

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,298  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,337  

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 7.241,4  ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 8.182,78 ευρώ 
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3. Γιαούρτι αγελάδος με λιπαρά 0 %.   

 

   Ετήσιες Ανάγκες 200 τεμάχια    

 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,49  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,554  

 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 98 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 110,74 ευρώ 

 

  Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

  1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής, και 

άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  Η 

επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει κα ι 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, 853/2 004, 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 υγιε ινή των τροφίμων.  

 2.  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της  

ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  των 

προϊόντων.  

       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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:  

       1ο ν  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχε ι χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  
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      2ο ν Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμέν ο 

προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν ο 

διαγωνισμός.  

      3 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  Νοσοκομε ίου,  τα  οπο ία  θα  εξασφαλ ίζουν  θερμοκρασ ία   

2-40C,  σύμφωνα με  την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν 

καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Νο9.  

         Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Β εβαίωση 

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.  

  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 της 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.   

 

   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.Π. Άρθρα 26, 82.  

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 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα  

τρόφιμα και ζωοτροφές.  

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ)2377/90  της  26ης  Ιουνίου1990 για τον 

καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων του κτηνιατρικών φαρμάκων στα 

τρόφιμα ζωικής  προέλευσης .  

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης  Ιανουαρίου 2002 για 

τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, γ ια την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
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Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 

τροφίμων.  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής 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 γ ια 

κατανάλωση από τον άνθρωπο.   

9.  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.  

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΎ 

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.  

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 γ ια την οργάνωση 

επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) 

αριθ. 882/ 2004, γ ια την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  

852/2004 και γ ια τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 

(ΕΚ) αριθ. 854/2004.  

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για 

τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα 

και τ ις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και γ ια 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.  

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





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.  ΟΔΗΓΙΑ 2007/68/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2007 

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ Ια της οδηγί ας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα 

συστατικά τροφίμων.  

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης 

Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  

2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.  

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 149/2008.  

19.  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.  

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. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής 

Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπ ιση 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.   

23.   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.  

 

ΤΡΟΦΙΜΟ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΓΚΗ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
%  ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ 
ΛΙΠΑΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
3,85%  

9.500 0,2980 13 0,039 0,337 2.831,00 3.199,03 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΜΕ 
ΛΙΠΑΡΑ 2 % 

24.300 0,2980 13 0,039 0,337 7.241,40 8.182,78 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΜΕ 
ΛΙΠΑΡΑ 0 %.   

200 0,4900 13 0,064 0,554 98,00 110,74 

          ΣΥΝΟΛΑ 10.170,40 11.492,55 
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ΟΜΑΔΑ (8) 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ  

 

   1.  Το ελαιόλαδο θα πρέπει να ε ίναι αρίστης ποιότητας και να πληροί τους 

όρους του Κ.Τ.Π (άρθρα 70, 71, 73, 75) και τα παραρτήματα Ι και Ι Ι ,  καθώς και 

τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις.  

  2. Τα μαγειρικά λάδια (ηλιέλαιο –  αραβοσιτέλαιο ) θα πρέπει να ε ίναι 

σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII ,  του άρθρου 73 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και του Παρατήματος Ι και Ι Ι  ως προς τα προβλεπόμενα 

για την κατηγορία αυτή.  

 

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ 

      CPV                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ     

     15411110-6          

Ελαιόλαδο  

   ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ   : 800 TEMAXIA  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 23,00  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 25,990 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α  18.400  ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 20.792 ευρώ 

 

        ΓΕΝΙΚΑ  

     Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι extra παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( 1 )  και να έχει παραχθεί απευθείας από ελιές και μόνο με 

μηχανικές μεθόδους.  

    Να μην εμφανίζει  οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην 

παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης 

κατά την παραγωγή του, ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας 

του.   

 

1.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:  Ως "Παρθένο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό" θεωρείται σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 2568/91 της ΕΟΚ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, και το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  1α  το ελαιόλαδο που παράγεται από  καρπούς ελιάς και που 

είναι:   
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  1.Υγιε ίς,  απαλλαγμένοι από ξένες ύλες,  εντομοκτόνα, σκουλήκια,  έντομα κλπ. 

καλά πλυμένοι και καθαροί.  

 2. Η παραγωγή του ελαιόλαδου από τους καρπούς της ελιάς να γίνεται σε 

ελαιοτριβεία που λειτουργούν µε άδεια της αρμόδιας κρατικής αρχής.  

 3. Για την παραγωγή του να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο 

μηχανικά μέσα χωρίς οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από την πλύση με 

νερό, την καθίζηση, τη φυγοκέντριση και τη διήθηση.  

  4. Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης, ευρωτίασης και να µην 

παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά, ενδείξεις 

χρησιμοποίησης κατά την παρασκευή του ακατάλληλων πρώτων υλών ή 

ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης. Επίσης να μην εμφανίζει γεύση όξινη, 

πικρή, μπαγιάτικη, ευρωτιώδη ή µε οποιοδήποτε τρόπο προκαλούσα απέχθεια. 

Να είναι στην πράξη απαλλαγμένο από σάπωνα, να µη ν περιέχει ξένες προς 

αυτό ουσίες γενικά, ούτε μούργα.  

 5. Να μην περιέχει βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα, ως και υπολείμματα 

διαλυτικών μέσων. Να µην περιέχει οποιαδήποτε συντηρητικά μέσα. Να μην 

περιέχει τοξικές ουσίες (εντομοκτόνα, κλπ) των οποίων η περιεκτ ικότητα να 

είναι μεγαλύτερη του 0,001%.   

 6. Να είναι αυτούσιο και όχι από ανάμιξή του, με άλλα λάδια που προέρχονται 

από άλλους καρπούς ή µε λάδια ζωικής προέλευσης, σπορέλαια και ελαιόλαδα 

ακατάλληλα για βρώση, ή ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί από την ανα σύνθεση 

λιπαρών οξέων πυρηνέλαιου με γλυκερίνη.  

  7.Πρέπει να είναι διαυγές στη θερμοκρασία των 20 ο  C και να έχει τη φυσική 

χαρακτηριστική ιδιάζουσα οσμή και γεύση του παρθένου ελαιόλαδου.  

  Απαγορεύεται ο χρωματισμός του με οποιαδήποτε χρωστική ή άλλη ο υσία 

που μπορεί να προκαλέσει έμμεσα τεχνητό χρωματισμό. Το χρώμα του να είναι 

αργυρόχρουν έως αχυροκίτρινο, ενίοτε και πρασινοκίτρινο.  

 Το παραδιδόμενο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΤΗ ΜΑ ΙΙ του Άρθρου 

71 ( 1 )   του Κ.Τ.Π. και του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91  

  ΟΞΥΤΗΤΑ 0,2-0,8% 

  Κ270 ≤ 0,20 

  Κ232 ≤ 2,5 

  ΔΚ  ≤ 0,001 

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20  

  ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ > 0 και ενδιάμεση τιμή 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ=0  

  ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2 

  ΚΗΡΟΙ ≤ 250  
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  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000  

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no 2 0  14677 -14705 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (mg KOH/g ελαιολάδου 184-196) 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΩΔΙΟΥ (Wijs) 75-94.  

  ΣΙΔΗΡΟΣ 5 mg/Kg 

  ΜΟΛΥΒΔΟΣ 0,1 mg/Kg 

  ΑΡΣΕΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg 

  ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ  %: 1,3 µέγιστο  

  ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO –  PCDD/F-TEQ/gr λίπους  

  ∆ΙΑΦΟΡΑ ECN42-HPLC ΚΑΙ ECN42 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙ - ΣΜΟΣ :  0,2 

µέγιστο.  

  Περιεκτικότητα σε οξέα:  

  (α) Μυριστικό %: 0,05 μέγιστο. (β) Λινολενικό %: 0,9 μέγιστο.   

  (γ)  Αραχιδικό %: 0,6 μέγιστο. (δ) Εικοσανικό %: 0,4 μέγιστο.  

  (ε) Βεχενικό %: 0,2 μέγιστο. (στ) Λιγνοκηρικό %: 0,2 μέγιστο.  

       (ζ) Σύνολο των trans ισομερών του ελαϊκού οξέος %: 0,05     μέγιστο.   

       (η) Σύνολο των trans ισοµερών του λινελαϊκού οξέος + των trans 

ισοµερών του λινολενικού οξέος %: 0,05 μέγιστο  

  Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105 οC (µε τη μέθοδο της ξυλόλης): < 

0,1%.  

  Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα ουσίες: < 0,1%.  

   

 Τα παραπάνω  φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αυτόματη 

τροποποίηση, ανάλογα µε τ ις εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετικού 

Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 29/2012 το ελαιόλαδο θα πρέπει vα 

παραδίδεται συσκευασμένο σε δοχεία των 5 λίτρων των (4,600 περίπου Kgr), 

απόλυτα καινούργια και εντελώς αμεταχείριστα, αεροστεγώς κλεισμένα και του 

αυτού καθαρού βάρους. 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 

προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οι συσκευασίες αυτές 

θα είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που θα καταστρέφεται μετά την 

πρώτη χρήση του.  

Το παραδιδόμενο προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά 

HDP ή HDPE των 5 l i t  ή άλλης ανάλογης συσκευασίας  ,  σύμφωνα με τ ις 

συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου.  
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Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελλ ηνική γλώσσα με 

χαρακτήρες ευανάγνωστους, ανεξίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδίου 

μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους και ευδιάκριτους σε σχέση με το μέγεθος 

της ετικέτας, ώστε να ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο στο οποίο ε ίναι τυπωμένες 

και να διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών ενδείξεων και 

σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν στη σήμανση, οι εξής πληροφορίες   ΕΦΕΤ 

(ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ: 

 

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ  

1. η ονομασία πώλησης - εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο,  

2. η ποιοτική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας 

από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους»,  

3. ο προσδιορισμός της καταγωγής,  

4. η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 l i t ) ,   

5. το Όνομα ή η Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού ή  

συσκευαστή,  

6. η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του,  

7. ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης,   

8. οι συνθήκες διατήρησης,   

9. ο αλφαριθμητικός κώδικας έγκρισης.  

 

   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ  

Μεταξύ των προαιρετικών ενδείξεων που δύνανται να αναγράφονται στη 

σήμανση ενός ελαίου πρέπει,  όπου εφαρμόζονται,  να πληρούν τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις:  

 α) η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα 

παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε 

λιγότερο από 27°C κατά την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιοπολτού, με 

παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά πιεστήρια  

 β) η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα 

παρθένα ελαιόλαδα ή για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται 

σε λιγότερους από 27°C με διήθηση ή με φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού,  

 γ) οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη 

γεύση/ή στην οσμή να αναγράφονται (γ ια το εξαιρετικό παρθένο και παρθένο 

ελαιόλαδο) μόνον αν βασίζονται στα αποτελέσματα αναλυτικής μεθόδου, η 

οποία προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2568/91,  

δ) η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας μπορεί να αναγράφεται 

μόνον αν συνοδεύεται από την ένδειξη, με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και 
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στο ίδιο οπτικό πεδίο, του δείκτη υπεροξειδίων, της περιεκτικότ ητας σε κηρούς 

και της απορρόφησης στο υπεριώδες φως, που καθορίζονται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.  

 

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν:  

 • Την ονομασία πώλησης.  

 • Τον προσδιορισμό της καταγωγής.  

• Τον αλφαριθμητικό κωδικό έγκρισης (μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα).  

 • Την καθαρή ποσότητα.  

 •Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας η οποία πρέπει να αναγράφεται 

στην κύρια ετικέτα. Ως κύρια ετικέτα νοείται αυτή που συσχετίζεται με το κύριο 

οπτικό πεδίο. «Κύριο οπτικό πεδίο» θεωρείται τ ο οπτικό πεδίο της 

συσκευασίας το οποίο είναι το πιο πιθανό να δει ο καταναλωτής με την πρώτη 

ματιά, κατά το χρόνο της αγοράς, και το οποίο δίνει την δυνατότητα στον 

καταναλωτή να αναγνωρίζει αμέσως ένα προϊόν όσον αφορά το χαρακτήρα ή 

τη φύση του και κατά  περίπτωση, την εμπορική του ονομασία.  

 Τα δοχεία των 5 λίτρων θα παραδίδονται συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) μέσα 

σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα κλεισμένα και ασφαλισμένα.  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

  Η συσκευασία των μαγειρικών ελαίων να είναι θα είναι πλαστικά δο χεία HDP ή 

HDPE των 5 l i t  ή άλλης ανάλογης συσκευασίας  ,  σύμφωνα με τις συνθήκες και 

διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου  

Τα χαρακτηριστικά των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας των δοχείων των πέντε (5) 

λίτρων ή άλλης ανάλογης συσκευασίας  ε ίναι τα  εξής:  

  Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ε ίναι καινούργια από καλή ποιότητα χαρτονιού.  

Βάρος χαρτονιού τουλάχιστον 670 g/m 2 .   

 Αντοχή χαρτονιού κατά mullen 190 lb/ in 2 .   

 Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να ε ίναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατή 

η συσκευασία τεσσάρων (4) δοχείων πέντε λίτρων ή άλλης συσκευασίας ,  

χωρίς να παραμένει κενός χώρος μεταξύ των  δοχείων και των τοιχωμάτων των 

χαρτοκιβωτίων.  

   Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται καλά, ώστε να 

αντέχουν στις μεταφορές  και  στις εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασμα. Για 

την ασφάλιση -  περίσφιξη των χαρτοκιβωτίων να χρησιμοποιούνται 

αυτοκόλλητες ταινίες για την συγκόλληση τους.  

 

H ημερομηνία παράδοσης των ελαιόλαδων  και μαγειρικών ελαίων να είναι το 

πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς του .  
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Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων 

προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού.      

 

   Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

   1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια 

λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

2 . Ισχύον Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  των προϊόντων.  

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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει να επισυνάψει:  

       1ο ν  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  

     2ο ν 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.   

     3ο ν Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα 

και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

      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.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα   ως προς το ε ίδος και 

την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και 

στοιχείο που θα της 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.   
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 (1).  

  Από  αναλύσεις που έχουν γίνει στην  Φαρμακευτική Σχολή  Αθηνών για 

την χαρτογράφηση του ελληνικού ελαιόλαδου  προκύπτει ότι  ελαιόλαδα της 

πατρίδας μας υπερέχουν σημαντικότατα σε υγειοπροστατευτικές ουσίες έναντι 

των ελαιόλαδων ανταγωνιστριών χωρών.  

  Σύμφωνα με τη μελέτη, που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2015 στις ΗΠΑ 

και που χρηματοδότησαν η εταιρεία Gaea  και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, το 

ελληνικό ποιοτικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με πλούσια περιεκτικότητα 

σε ελαιοκανθάλη, αποτελεί «ασπίδα» για το καρδιαγγειακό σύστημα και 

πλεονεκτεί έναντι ελαιόλαδων άλλων χωρών με τα οποία συγκρίθηκε στην 

έρευνα.  

Η ουσία ελαιοκανθάλη «προδίδεται» από την πιπεράτη αίσθηση που αφήνει το 

λάδι στον λαιμό και αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου. Η 

αντιφλεγμονώδης ιδιότητά της ε ίχε διαπιστωθεί σε εργαστηριακό επίπεδο, ήδη 

από το 2005.  

Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβα ιώθηκαν στην πρώτη κλινική έρευνα που έγινε 

για τον σκοπό αυτόν στο Πανεπιστήμιο Davis των ΗΠΑ και στο Ερευνητικό 

Κέντρο Διατροφής του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι λειτουργεί σαν φάρμακο, καθώς αποτρέπει τη δημιουργία θρόμβων με 

αποτέλεσμα να θωρακίζει την καρδιά και να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

εμφράγματος και εγκεφαλικών.  

 

Mansour AB, Gargouri B, Melliou E, Magiatis P, Bouaziz M., «Oil Quality parameters and 
Quantitative Measurement of Major Secoiridoid Derivatives in Neb Jmel olive oil from various 
Tunisian origins using qNMR» . J Sci Food Agric. 2016 Feb 3.  
 
Karkoula E, Skantzari A, Melliou E, Magiatis P., <<Quantitative measurement of major 
secoiridoid derivatives in olive oil using qNMR. Proof  of the artificial formation  of aldehydic 
oleuropein and ligstroside aglycon isomers.>> J Agric Food Chem. 2014 Jan 22;62(3):600-7.  
 
Sacchi R, Paduano A, Savarese M, Vitaglione P, Fogliano V. <<Extra virgin olive oil>>: from 
composition to “molecular gastronomy”.  
 
Vázquez-Araújo L, Adhikari K, Chambers E, Chambers DH, Carbonell-Barrachina AA.<< 
Cross-cultural perception of six commercial olive oil>>s: a study with Spanish and US 
consumers. Food Sci Technol Int 2015;21(6):454-66. 
 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

        Κ.Τ.&Π.  Άρθρα (70, 71, 73,75) και παραρτήματα Ι και Ι Ι .   

    1    Κανονισμός 29/2012 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της 

Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του 

ελαιόλαδου.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26841137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26841137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26841137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384036
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    2   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.  

    3   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.  

    4   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 κα νονισμών (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.  

     5   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 τ ις μεθόδους προσδιορισμού 

ως έχει τροποποιηθεί (Έχει τροποποιηθεί από τ ους 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).       

      6   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.  

      7   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 τ ις 

μεθόδους προσδιορισμού.  

    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ   

  1   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με την παρ οχή πληροφοριών 

για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.   
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   2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί 

θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα.  

   2.α .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 . 

   3  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.  

   4   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.  

 5    Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 10ης  Νοεμβρίου 2003, γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον 

αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.  

 6   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.  

 7  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.  

 

ΤΡΟΦΙΜΟ 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΦΠΑ %  ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

 

800 

 

23,0000 

 

13 

 

2,990 

 

25,990 

 

18.400,00 

 

20.792,00 

 

          ΣΥΝΟΛΑ 18.400,00 20.792,00 
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ΟΜΑΔΑ (9) 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ    

  

Γενικά .  Τα παραδιδόμενα ζυμαρικά να είναι Α ποιότητας όπως  αυτά ορίζονται 

και περιγράφονται στο άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και  να παρασκευάζονται από σιμιγδάλι πλούσιο 

σε γλουτένη και νερό, χωρίς ζύμη, ξηραινόµενα εντός ε ιδικών ξηραντήρων 

θαλάμων µε ελαφρά θέρμανση (χωρίς ψήσιμο) και κάτω από υγιεινές 

συνθήκες.  

       Το σιμιγδάλι από το οποίο θα παραχθούν τα ζυμαρικά   πρέπει να 

παρουσιάζει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 105 και 108 

του Κ.Τ.Π):  

 (1) Υγρασία: Κατ' ανώτατο όριο 13,5%.  

 (2) Γλουτένη υγρή: Τουλάχιστον 26%.  

 (3) Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,8%.  

 (4) Πίτουρα: Ανώτατο όριο 0,8%.  

 (5) Οξύτητα σε θει ικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,07%.  

 (6) Υπόλειµµα σε τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0,015%.  

 (7) Κοσκινιζόμμενο µε κόσκινο από ύφασμα μεταξωτό, Γερμανικού   αριθμού 

72 ή Ελβετικού αριθμού 8, δηλ. από βρογχίδες       1156/cm 2 ,  πρέπει  να µη 

διέρχεται από αυτό σε ποσοστό ανώτερο του 8%.  

(8) Το χρησιµοποιούµενο νερό πρέπει να είναι πόσιµο.  

    

  H Επεξεργασία Πρώτων Υλών και τα στάδια τα οποία πρέπει να 

ακολουθούνται κατά την παραγωγική διαδικασία ε ίναι τα ακόλουθα: Tεχνολογία 

Ζυμαρικών  

    Κοσκίνισμα:  Το σιμιγδάλι πρέπει να κοσκινίζεται µε κόσκινα αντίστοιχα της 

αλευροποιήσεως και σύμφωνα µε τους όρους   αλευροποιήσεως για να 

απομακρυνθούν από αυτό ανεπιθύμητα  παράσιτα και λοιπές ξένες ύλες.   

     Ανατάραξη: Αυτή ακολουθεί το κοσκίνισμα και διενεργείται µε μηχάνημα  

ENTO LETER ή άλλο παρεμφερές και αποσκοπεί στην πλέον αποτελεσματική 

εξόντωση των εντόμων σε οποιοδήποτε βιολογικό στάδιο και εάν ευρίσκονται 

(ωάρια, προνύμφες, νύμφες, κλπ.).  

    Μηχανική Κατεργασία: Αυτή λαμβάνει χώρα µε αυτόματα μηχανήματα ή 

ημιαυτόματα χωρίς παρεμβολή εργατικών χεριών, ιδίως κατά το πρώτο στάδιο 

και μέχρι πρεσαρίσματος. Κατά τη διαδικασία πίεσης της ζύμης πρέπει να 

παρεμβάλλεται μηχάνημα κενού αέρος για τη μορφοποίηση του προ ϊόντος.  
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     Ξήρανση:  Μετά την έξοδό του από τα αντίστοιχα μηχανήματα, το 

σχηματοποιημένο προϊόν φέρεται προς ξήρανση σε κατάλληλα ξηραντήρια στα 

οποία πρέπει να παραμείνει  επί ικανό χρόνο και υπό ορισμένες συνθήκες 

θερμοκρασίας –  υγρασίας, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να αποκτήσει τα 

επιθυμητά φυσικά χαρακτηριστικά (υγρασία, χρώμα, κλπ.).  

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ  

 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες  των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να ε ίναι 

άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτω ν 

υλών ή ατελούς επεξεργασίας.  

 Συγκεκριμένα τα παραγόμενα  ζυμαρικά να έχουν τα παρακάτω  Φυσικοχημικά  

Χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 115 του Κ.Τ.Π. :  

  1. Κατά το βρασμό με νερό πρέπει:   

  Να διογκώνονται τουλάχιστον κατά το διπλάσιο του όγκου τους .   

  Να μη διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5%.  

  Να μην εμφανίζουν πολτώδη μορφή (χυλώνουν).  

 2. Το υγρό μετά το βρασμό (ζωμός), πρέπει να ε ίναι διαυγές, χωρίς 

δυσάρεστη οσμή ή δυνατή όξινη γεύση. Ο θολός ζωμός είναι ένδειξη 

κατώτερης ποιότητας ζυμαρικών ή πεπαλαιωμένων.  

  3. Το χρώμα και γενικά η εμφάνιση των ζυμαρικών να είναι φυσική χωρίς  

τεχνική  χρώση η προσθήκη συντηρητικών.  

  4.Η Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105 ο  C πρέπει να είναι (κατά την 

παραλαβή του προϊόντος) όπως παρακάτω:  Από 16 Ιουνίου έ ως και 15 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κατ'  ανώτατο όριο 12,5%.  Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 

και 15 Ιουνίου κατ'  ανώτατο όριο 13,5%.  

  5. Η Οξύτητα όχι πάνω των 10 βαθμών, ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ.  

  6. Η Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,9%.  

  7.Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση  των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών 

μέσων και η παρουσία γενικά κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας  

  8.Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε άλλης αμυλώδους ουσίας, εκτός από 

σιμιγδάλι προερχόμενο από σκληρό σιτάρι.  

  9. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θρυμμάτων  ζ υμαρικών.  

 10.Πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από ζώντα ή νεκρά παράσιτα (προνύμφες, 

νυμφικές μορφές ή τέλεια έντομα) και γενικά να µην φέρουν ίχνη προσβολής 

από αυτά.    
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Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά πρέπει να είναι των παρακάτω κατηγοριών και  

φέρουν ενδεικτικώς τους παρακάτω κωδικούς:  

CPV              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

15850000- 9  Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά  

Πεπονάκι 

Ετήσια Ανάγκη 150 κιλά   

 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,70   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,791 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 105,00  Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 118,65    

 

Μακαρόνια Νο 2 

 
Ετήσια Ανάγκη 250 κιλά 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,70 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,791 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 175,00 ευρώ  Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 197,75 ευρώ  

 

Μακαρόνια Νο 6  

Ετήσια Ανάγκη 300 κιλά 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,70 ευρώ Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,791 ευρώ 

 Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 210,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 237,30 ευρώ 

Φιδές ψιλός  

Ετήσια Ανάγκη 5 κιλά 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,70 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,791 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3,50 ευρώ    Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 3,96 ευρώ 

 

Κριθαράκι Χονδρό 

Ετήσια Ανάγκη 300 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,70 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,791 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 210,00 ευρώ    Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 237,30 ευρώ 
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Μακαρονάκι κοφτό χονδρό  

 

Ετήσια Ανάγκη 300 κιλά   

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,70 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,791  

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 210,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 237,30 ευρώ 

 

ΤΡΙΒΕΛΑΚΙ  

Ετήσια Ανάγκη 50 κιλά   

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,70 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,791  

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 35 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 39,55 ευρώ 

 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ  

   Τα παραδιδόμενα είδη, θα είναι συσκευασμένα σε πρώτη συσκευασία του ½ 

Kgr σε φιλμ και σε δεύτερη συσκευασία σε χαρτοκιβώτια των 6 ή 12 Kgr.  

    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, πρέπει δε να πληρούν τους 

όρους του άρθρου 21 του Κ.Τ.Π. έκδοση 2009 και να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του ΕΚ 89/109, του Κανονισμού 1935/2004/ΕΚ, του Κ ανονισμού 

2023/2006, καθώς και την Οδηγία 2007/42/ΕΚ της Επιτροπής.  

   Τα χαρτοκιβώτια να είναι κατασκευασμένα από χαρτόνι με τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

(1) Χαρτόνι κυματοειδές.  

(2) Βάρος χαρτονιού: 670 gr/m 2  τουλάχιστον.  

(3) Αντοχή κατά mullen: Τουλάχιστον 190lb/ in 2  

(4) Αντοχή σε κάμψη: Χαρτόνι διαστάσεων 30 x 30 cm καµπτόµενο µε το χέρι 

κατά γωνία 180ο ,  δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές ή θραύσεις στα σημεία 

κάμψης και στις δύο επιφάνειες.   

        Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις  

(εργοστάσιο παραγωγής, περιγραφή είδους, ημερομηνία παραγωγής –  λήξης  

κ.λ.π.)  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναγράφονται:  

  Ονομασία (περιγραφή) του προϊόντος .  

  Καθαρή ποσότητα .  

  Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας .  

  Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 

συσκευαστή.  
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  Χώρα προέλευσης .  

  Αριθμός παρτίδας .  (Οδηγία 89/396).  

 

 H δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τ ις 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, γ ια 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 προβλεπόμ ενων 

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.  

 

    Ή ημερομηνία παράδοσης των ζυμαρικών θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού 

χρόνου της διατηρησιμότητας των.  

(Προϊόν πρόσφατης παραγωγής και διαχείρισης της αποθήκευσης).     

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των 

προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού.  

        

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  
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1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και 

άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον 

υπάρχει.   

2. (Υ∆ Αιβ/8577/8-9-1983 ΦΕΚ 526/Τ.Β./24.9.83 &  Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-

2012 ‘ Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και 

ποτών και άλλες διατάξεις.) 

2.  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  των 

προϊόντων.  

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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:  

1ο ν  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  

2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή  με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 

διαγωνισμού.   

3ον Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

  Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλόλητας 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.(Οδηγός Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9)  

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 .Κ.Τ.Π  ΑΡΘΡΟ 21 , 24 , 115 και οι παραπομπές του.  

2 .ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 14/89.  

3 .ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996.  
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4 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  γ ια την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.  

5 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004  Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς 

κανόνες υγιε ινής και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια 

της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, από το χωράφι ή το στ άβλο μέχρι τον 

τελικό καταναλωτή.  

6 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των 

τροφίμων.  

7 .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»).  

8 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ  του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό. 852/2004.  

9 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΕΚ 89/109.  

10 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1935/2004/ΕΚ.  

11 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 

τα τρόφιμα.  

12 .  Οδηγία 2007/42/ΕΚ.  

13 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στ α τρόφιμα και 

για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

 

ΤΡΟΦΙΜΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΦΠΑ %  ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α  

ΠΕΠΟΝΑΚΙ 150 0,7000 13 0,091 0,791 105,00 118,65 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 2 250 0,7000 13 0,091 0,791 175,00 197,75 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6  300 0,7000 13 0,091 0,791 210,00 237,30 

ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ      5 0,7000 13 0,091 0,791     3,50     3,96 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΧΟΝΔΡΟ 300 0,7000 13 0,091 0,791 210,00 237,30 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 

ΚΟΦΤΟ ΧΟΝΔΡΟ 300 0,7000 13 0,091 0,791 210,00 237,30 

ΤΡΙΒΕΛΑΚΙ   50 0,7000 13 0,091 0,791    35,00   39,55 

     

 

ΣΥΝΟΛΑ 948,50 1.071,81 
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ΟΜΑΔΑ (10) 

  

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                         

 

        Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α ποιότητας και να πληρούν  τους όρους 

του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

(Άρθρα 61, 62, 62α),   παραγωγής κατά προτίμηση χώρας Ε.Ε..   

  Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους.  

  Να μην 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 δηλαδή να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους) χαρακτηριστικό που 

σημαίνει τη διακοπή της  ψυκτικής αλυσίδας.  

  Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών  και 

κοινοτικών οδηγιών περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών.  

  Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γ ίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61,62,62α  92 & 93 και τον οδηγό Υγιε ινής  του 

Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9 .  

  Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τον Κ.Τ.& Π. άάρθρα 9,11 & 62α   και τ ις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις, η 

δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τ ις 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, γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον 

αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων .  
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  Oδηγία 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 και 

Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 .  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 

για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού 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 .  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψυγμένη μορφή, συσκευασμένα σε δύο 

συσκευασίες. Η (Α) πρώτη συσκευασία θα είναι από πλαστικό φύλλο, 

κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 26 , 26α & 27 του  Κ.Τ.& Π. και 

εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) των 10 Kgr ή 

άλλης ανάλογης συσκευασίας   σύμφωνα με τις συνθήκες και διαχειριστικές 

απαιτήσεις του Νοσοκομείου . Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς 

στην Ελληνική Γλώσσα οι απαραίτητες ενδείξεις, όπως:  

  η περιγραφή του είδους (ονομασία προϊόντος και ποικιλ ί α),  

  το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ,   

  η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.),  

  η εταιρεία διακίνησης,  

  η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης, και  

  οι συνθήκες συντήρησης .  

 

   Tα εργαστήρια τυποποίησης θα πρέπει να έχουν ισχύον Πιστοποιητικό  περί  

εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί 

από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την 

παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  των προϊόντων .   

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των 

προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού . 

 

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού 

χρόνου της διατηρησιμότητάς τους .  
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ 

      CPV                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ     

15331170-9            ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

ΣΠΑΝΑΚΙ πακέτα –  πλακέτα των 2500 gr  

Ετήσια Ανάγκη :  650 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,550 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,752 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.007,50 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1.138,48 ευρώ 

 

ΜΠΑΜΙΕΣ μικρού μεγέθους νo. 0 

Ετήσια Ανάγκη :  800 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2,65  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 2,995 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2.120  ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 2.395,60 ευρώ 

 

ΑΡΑΚΑΣ μεγάλος  

    Ετήσια Ανάγκη :  500 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,27  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,435 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 635 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 717,55 ευρώ 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ στρογγυλά, πλατιά  

Ετήσια Ανάγκη : 1.000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,32  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,362 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 320,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 361,60 ευρώ 

          

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ 

Ετήσια Ανάγκη : 300 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,40  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,582 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 420,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 474,60 ευρώ 

 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  
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    1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής, και 

άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

    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 υγιε ινή των τροφίμων .  

2.  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  των 

προϊόντων .   

   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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει να επισυνάψει :   

       1ο ν Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγ ωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων .  

     2ο ν Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 

διαγωνισμού.   

     3ο ν Η μεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά 

και απολυμασμένα ισοθερμικά οχήματα -ψυγεία τα οποία θα εξασφαλίζουν 

θερμοκρασία -18ο  C μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου,  

σύμφωνα με τ ις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ, Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12 ης  Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τον 

έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευ σης 

και φύλαξης τροφίμων βαθείας κατάψυξης  και την εκάστοτε ισχύουσα 
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Νομοθεσία. Τα οχήματα μεταφοράς    θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας 

του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν. (ΕΦΕΤ 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9).  

     Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να 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.   

    Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και 

την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του  Νοσοκομείου, όπως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και 

στοιχείο που θα της 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, πριν την παράδοση.   

 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (Άρθρα 61 , 62, 62 α).  

2. Κανονισμός 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την 

ασφάλεια των τροφίμων και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των τροφίμων.  

3. Κανονισμός 852/2004 - Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων-  προς 

αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).  

4. Κανονισμός 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου 

ελέγχου των τροφίμων.  

5. 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.  

6. Κανονισμός 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά 

κριτήρια των τροφίμων.  

7. Αγορανομική Διάταξη 14/89, την 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, γ ια 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των 

συστατικών των τροφίμων.  
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8. Κανονισμός 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων 

Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.  

9. Κανονισμός 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.  

10. Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 

τα τρόφιμα.  

11. Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 12ης   Ιανουαρίου 

2005. 

12. 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 γ ια ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή 

τροποποιηθεί(94/34/ΕΚ, 292/97) .  

13. Κανονισμός  1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα.  

14. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και τη ν 

επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, και γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  

15. Κανονισμός 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκ ριμένους 

ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.  

16. 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.  

17. 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 τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής.  

18. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως 

έχει αυτή τροποποιηθεί.  

19. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.ΕΚ Β΄ 

630/2007.  

20. 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.  
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21. ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις 

Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  

22. Κανονισμός  852/2004, και ΚΥΑ 15523/8 -2006 Κωδικός Αριθμός 

Έγκρισης των Ψυκτικών Εγκαταστάσεών.  

23. ΚΥΑ 15523/31-08-2006 άρθρο 4 και 5  ,  και  άρθρου 6 του Καν. 

852/2004 περί  αδειοδότησης των επιχειρήσεω ν  και  έγκρισης αυτών.  

24. 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.  

25. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011  της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και 

των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.  

26. Κανονισμός (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. 12 34/2007 

του Συμβουλίου.  

27. Κανονισμός   (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 τρο ποποίηση του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους 

τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών .  

ΤΡΟΦΙΜΟ 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ  

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

% 

 ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α  

ΣΠΑΝΑΚΙ  ΠΑΚΕΤΑ –  

ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 2500 GR     650 1,5500 13 0,202 1,752 1.007,50 1.138,48 

ΜΠΑΜΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

NO. 0    800 2,6500 13 0,345 2,995  2.120,00 2.395,60 

ΑΡΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ     500 1,2700 13 0,165 1,435     635,00     717,55 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ, 

ΠΛΑΤΙΑ  1.000 0,3200 13 0,042 0,362     320,00     361,60 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ    300 1,4000 13 0,182 1,582     420,00     474,60 

          ΣΥΝΟΛΑ  4.502,50   5.087,83 

 

ΟΜΑΔΑ (11) 
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ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ             

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  

Θα πρέπει να Α΄ ποιότητας και να τηρούνται οι όροι όπως  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:  

   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.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007 παράρτημα ΧΙ V ως «Κατεψυγμένο 

κρέας πουλερικών» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το οποίο έχει 

καταψυχθεί το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο των καν ονικών διαδικασιών 

σφαγής και το οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερ μοκρασία που δεν 

υπερβαίνει τους –  12°C.    

Ως «Κρέας πουλερικών βαθειάς κατάψυξης» χαρακτηρίζεται το κρέας 

πουλερικών το οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν  

υπερβαίνει τους - 18oC, εντός των ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 

89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης 

που προορίζονται γ ια την διατροφή του ανθρώπου.  

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα είναι πουλερικά βαθειάς κατάψυξης:  

  Μπούτι  

  Στήθος    

 

    CPV             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

15112130-6        

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  

  Ετήσια Ανάγκη :  700 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1,70 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,921 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.190 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1.344,70 ευρώ 
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 α. Τα παραπάνω κατεψυγμένα προϊόντα πουλερικών (κοτόπουλα) να 

προέρχονται από νωπά ολόκληρα κοτόπουλα βάρους των 1600 gr –  1800  gr  

τύπου Α 65% και  αφορούν ολόκληρα κοτόπουλα βάρους των 1600 gr –  1800  

gr   σε συσκευασία (VACUM). 

 ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα 

μεριδολόγια-ποσοτολόγια που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία .  

  

     α.  Το δέρμα δεν θα φέρει υπολείμματα φτερών, αμυχές, σκασίματα ή 

αιματώματα (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 χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, 

ακαθαρσία ή αίμα χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες 

αίματος, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και 

χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει να υπάρχ ει ένα κανονικό και 

λεπτό στρώμα λίπους 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 και 

σαρκώδη (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 

ουσιών που δίνουν τεχνητό χρωματισμό ή γεύση. Να μην έχουν υποστεί 

επεξεργασία χρωστικές φυσικές ή τεχνητές , με αντιβιοτικά, συντηρητικά 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 έχουν κριθεί  

κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.  

      η  Μετά την σφαγή δεν θα πρέπει να έχει μυκητιάσεις και αλλοιώσεις, μη 

φυσιολογική οσμή ή χρώμα, κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους.  

     θ  Να µην παρουσιάζουν ανώμαλο χρώμα και οσμή (σε κατάψυξη ή μετά 

από απόψυξη), φαινόμενα ευρωτίασης, σημεία αφυδάτωσης, μερικής ή ολικής 

απόψυξης, επανακατάψυξης, ρύπανσης και φαινόμενα  σήψης.  

      ι Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις με  

τις ισχύουσες διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας 

για το κρέας πουλερικών, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1177/2006 ΤΗΣ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμο ύ (ΕΚ) 

αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις απαιτήσεις γ ια τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο 

πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα 

πουλερικά.  

      ια  Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από     την 

διατροφή των ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως    όπως 

οιστρογόνα, αντιβιοτικά και θυρεοστατικά και γενικά απουσία κτηνιατρικών και 

αυξητικών παραγόντων.  

      ιβ Τα προϊόντα να είναι συσκευασμένα (πρώτη συσκευασία)  μέσα σε θήκη 

από πλαστική ύλη ή από CRYOVAC ή από άλλη ύλη που δεν επιδρά στην 

υγιεινή κατάσταση ή στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του προϊόντος 

(κατάλληλη για επαφή µε τρόφιμα  άρθρα 26 και 27 του Κ.Τ.Π), να ε ίναι 

ανθεκτική (θήκη) και εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του κατά τη μεταφορά 

και εναποθήκευση. Τα κατεψυγμένα συσκευασμένα τεμάχια, να συσκευάζονται 

σε Β συσκευασία μέσα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, που καθένα να περιέχει 

δέκα (10)  τεμάχια ολόκληρα κοτόπουλα ή κατά μονάς  ή  20 -25 τεμάχια ίδιου 

μεγέθους και βάρους κατά το δυνατό.  

  Οι συσκευασίες να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα:    

  Η περιγραφή του προϊόντος και η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία Α).  

  Η χώρα προέλευσης.   

  Το σήμα της φυτικής διατροφής.  

  Η επωνυμία και  η έδρα της επιχείρησης.  

  Ο αριθμός έγκρισης του τυποποιητηρίου συσκευαστηρίου σφαγείου, και 

σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την 92/116/ ΕΟΚ.     

  Η ημερομηνία παραγωγής.  

  Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.  

  Η θερμοκρασία συντήρησης.  

  Το καθαρός βάρος.  

  Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396) .  

Να είναι παραγωγής όχι πάνω από 40 περίπου ημέρες από την ημερομηνία 

σφαγής μέχρι την παράδοση στις αποθήκες.   

 

    Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια καθώς και οι αυτόνομες ψυκτικές 

εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια λει τουργίας και αριθμό έγκρισης 

σύμφωνα με τ ις 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 
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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 ).   

    

  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 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) 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 συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

  1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια 

λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

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’ 
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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 Σ υμβουλίου και εναρμόνιση 

της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την υγιε ινή των τροφίμων.  

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  των 

προϊόντων.  

   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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:  

       1ο ν  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς  για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  

       2ο ν Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.   

       3  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 θερμοκρασία,  

σύμφωνα με τ ις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/Ε ΟΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 

αριθ. 37/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2005 και την εκάστοτε ισχύουσα 

Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς  

και τα ψυγεία να εξασφαλίζουν θερμοκρασία -180 C. (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 εκδίδετα ι από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  Κατά την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να 

προσκομίζει και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του 

καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα 
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πρέπει να διαθέτει  Βιβλιάριο υγείας  και να φέρει κατά την διάρκεια των 

χειρισμών παράδοσης των πουλερικών  όπου απαιτείται,  γάντια μιας χρήσης.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και 

την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του  Νοσοκομείου, ό πως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και 

στοιχείο που θα της 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.   

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1.     Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής χρήσεως.  

2.     Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

3.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1906/90 σχετικά µε ορισμένους κανόνες εμπορίας 

για το κρέας πουλερικών.   

4.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  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.   

5.     Π.∆ 291/96 «Ενδοκοινοτικές συναλλαγές κρέατος πουλερικών σε 

συμμόρφωση µε την Οδηγία 116/92/ΕΟΚ».       

6.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών 

ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα Τρόφιμα και (ΕΚ) αριθµ. 2375/2001.   

7.    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.  

8.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

και ζωοτροφές.  

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 γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ.  

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 - Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου 

ελέγχου των τροφίμων.  

11.   KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον 

καθορισμό ειδικών κανόνων υγιε ινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   
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12.  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.   

13.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων -  προς 

αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).  

14. 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.  

15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης 

Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.   

16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 γ ια την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για 

ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 

882/2004, γ ια 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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(Ε.Κ.) 853/2004, 882/2004, και γ ια την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 

και 854/2004.  

18. Ν3325/2005. Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών –Βιοτεχνικών 

Εγκαταστάσεων, ΦΕΚ 68, ΤΑ, 11 Μαρτίου 2005.   

19. 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.  

20.  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.   

21. 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.  

22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων 

Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.  

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 

τα τρόφιμα.  
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24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γε ωργικών 

προϊόντων και των τροφίμων.  

25.  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.  

26. 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 υγιε ινής για τα τρόφιμα ζωικ ής 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.   

27. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατάξεων τροφίμων.  

28. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής πε ρί μικροβιολογικών 

κριτηρίων για τα τρόφιμα.  

29.  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.  

30.  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.  

31. ΕΦΕΤ  Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 .  

 

           ΤΡΟΦΙΜΟ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΓΚΗ  

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
%  ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α  

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  

700 1,7000 13 0,221 1,921 1.190,00 1.344,70 

  
        ΣΥΝΟΛΑ 1.190,00 1.344,70 

 

 

ΟΜΑΔΑ (12) 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
                             
    Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α΄ ποιότητας κατεψυγμένα κατά μονάδα (ΙQF) και 

να πληρούν  τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 92, 93).  Τα κατεψυγμένα προϊόντα 

θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος, ανάλογα με το ζητούμενο 

είδος, το δε βάρος τους δεν θα είναι μικρότερο των 240 g r και μεγαλύτερο των 

300 gr. Τα τεμαχισμένα ψάρια (φέτα) θα παραδίδονται με δέρμα, ώστε να 

γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση του είδους, το δε βάρος της εκάστοτε φέτας να 

είναι 240 gr –  260 gr περίπου.    

       

  Προϊόντα πέραν των παραπάνω οριζομένων βαρών δε ν θα    γίνονται 

αποδεκτά.        

  Να έχουν αμέμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, χωρίς υπολείμματα 

αίματος και σπλάχνων.  

  Να μη 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 τ ις 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 τ ις 

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. άρθρα 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. 

άρθρα 9, 11 & 62α  και τ ις εκάστοτε  ισχύουσες Διατάξεις.   

 Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε πρώτη (Α) συσκευασία,  σε 

πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθ. 26, 26α & 27 

του  Κ.Τ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) 

επιμελώς συσκευασμένα και πολύ καλά κλεισμέ να. Οι εξωτερικές συσκευασίες 

πρέπει να φέρουν ταινίας ασφαλείας που θα καταστρέφεται με την 

αποσφράγισή τους κατά την παράδοσή τους. Στη συσκευασία θα πρέπει να 

υπάρχουν, σε εμφανές και καλά τοποθετημένο σημείο, με ευκρινή και 

ανεξίτηλα γράμματα στην Ελληνική Γλώσσα, οι εξής ενδείξεις:  
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 Α) Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τ ίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο 

αριθμός της άδειας λειτουργίας της.  

 Β) Το ονοματεπώνυμο ή ο τ ίτλος της επιχείρησης, όπου έλαβε χώρα η 

κατάψυξη.  

Γ) Η εμπορική ονομασία του είδους.  

Δ) Η ζώνη αλίευσης (FAO). 

Ε) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα -μήνας-έτος).  

Στ) Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα -μήνας-έτος).  

Ζ)  Η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα -μήνας-έτος).  

Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται,  τόσο επί της συσκευασίας των 

κατεψυγμένων αλιευμάτων όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο 

αυτά επανασυσκευάζονται . 

  Τα προϊόντα αλιε ίας εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώλησή 

τους, φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες 

αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα 

κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του 

Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισμό των 

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  104/2000 του 

Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των 

προϊόντων της αλιε ίας,  όπως συμπληρώθηκαν  με τις διατάξεις του 

Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 

τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτ ικής, τροποποιήσεως των 

κανονισμών … και καταργήσεως  των κανονισμών…» του Συμβουλίου και του 

εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί 

της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης 

των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτ ικής».  

   Το ποσοστό του επίπαγου στα αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα ψάρια 

δεν πρέπει να υπερβαίνει  το 10% του συνολικού τους βάρους. Το ποσοστό 

του επίπαγου σε όλα τα κατεψυγμένα επεξεργασθέντα αλιεύματα, δηλαδή 

φιλέτα και φέτες ψαριών και μαλάκια καθαρισμένα και τεμαχισμένα σε  φέτες ή 

μη, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του συνολικού τους βάρους.  

      Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε 

εργαστήρια που θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και 

θα αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα συσκευαστήρια - 

τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν 

άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

Π.Δ.79/2007.  
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     Τα εν λόγω εργαστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό τήρησης 

συστήματος ελέγχου κρίσιμων σημείων που προβλέπεται από το Π.Δ 56/1995 

ή Ισχύον Πιστοποιητικό   περί   εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλ λους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –αποθήκευση και 

μεταφορά των προϊόντων.    

     

Η  παραλαβή των προϊόντων  και το ποσοστό του επίπαγου θα γίνεται 

σύμφωνα με την Αγορανομική διάταξη      4/2006/ΦΕΚ851/7 -7-6  (και την 

ΥΑ  Α2-1162/2004 ΦΕΚ  874/Β/14.6.2004).  Βελτιωμένες ρυθμίσεις στο άρθρο 

107α της  Α.Δ.  14/89 σχετικά με την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων 

αλιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 

290/1992 που ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2 -718/2014 

(ΦΕΚ 2090/Β’/31 -07-2014).  

Οι μορφές των κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται 

υπό τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν 

θα υπερβαίνει,  κατά περίπτωση, το 10% ή 15%,  έχει ως εξής:  

   Είδος αλιεύματος                                  Μέγιστο ποσοστό επίπαγου                                                                      

Ψάρια ολόκληρα, ψάρια Α/Κ  και εκσπλαχνισμένα           10%              

Ψάρια σε μεγάλα τεμάχια  

Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα  χωρίς 

δέρμα,                                                                       15% 

αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή 

μη.  

   Τα φρέσκα ψάρια να είναι συσκευασμένα σε ισοθερμικά κιβ ώτια μίας 

χρήσεως καλυμμένα με πάγο σε αναλογία αλιεύματος/πάγου 2/1, και να 

μεταφέρονται με ψυγείο το οποίο διαθέτει τ ις κατάλληλες άδειες και να 

εφαρμόζει όλες τ ις ισχύουσες διατάξεις περί διακίνησης τροφίμων.  

Για τα φρέσκα ψάρια απαιτείται και η προσκόμ ιση βεβαίωσης της Δ/νσης 

Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα καθώς 

επίσης και τον κωδικό αριθμό Ε.Ε.  

Επί του τ ιμολογίου ή δελτίου αποστολής να αναφέρεται η ζώνη αλίευσης και ο 

κωδικός της, η ονομασία και η προέλευση, καθώς επ ίσης στο παραπάνω 

τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής  στην πίσω σελίδα του να υπάρχει ωοειδές 

σφραγίδα κτηνιατρικής έγκρισης της ιχθυόσκαλας συνοδευόμενο με την 

υπογραφή του εκάστοτε κτηνιάτρου υπηρεσίας.  

  Η σήμανση να είναι σύμφωνη με τ ις διατάξεις σήμανσης τ ροφίμων.   
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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 Συμβο υλίου.  

•Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Νοεμβρίου 2003, γ ια 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.  

   Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή της Διεύθυνσης 

της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για εργαστηριακό ή  άλλο έλεγχο, κατά την η 

παραλαβή  η  και μετά από αυτήν.   

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του  συνολικού  

χρόνου της διατηρησιμότητάς τους.  

 

     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

 CPV                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ     

15220000-6          ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ,  ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΩΝ  

1. ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΦΙΛΕΤΟ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000 ΓΡ/ ΤΕΜ.  

  Ετήσια Ανάγκη :  60 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 8,63   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 9,752 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 517,80 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 585,11 ευρώ 
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2. ΠΕΡΚΑ φιλέτο 250 ή 500 ή 1000 gr/τεμ. 

Ετήσια Ανάγκη :  1.600 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 8.00   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 9,040 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 12.800 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 14.464 ευρώ 

 

3.   ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ  Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

Ετήσια Ανάγκη :  300 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 5,00   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 5,650 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.500 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1.695 ευρώ 

 

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα 

μεριδολόγια-ποσοτολόγια που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία.  

 

     Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

  1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και 

άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

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 κ αταχώρησης 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 Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση 

της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την υγιε ινή των τροφίμων.  

 2 .  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων  (ΚΥΑ 487/2000 ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τ ις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί 

από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την 

παραγωγή –  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  

των προϊόντων.  

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.      
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  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ί ναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:  

      1ο ν Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  

          2ο ν Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή 

ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης κα ι θα προμηθεύει τον 

συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε 

αυτόν του διαγωνισμού.  

     3 Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα ισοθερμικά 

οχήματα-ψυγεία και θα παραδίδονται σε θερμοκρασία -18οC μέχρι τους 

χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν 

θερμοκρασία, σύμφωνα με τ ις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ, 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12 ης   Ιανουαρίου 2005 

σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στου ς 

χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθειάς κατάψυξης και την 

εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του 

θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν.  

        Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να 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.   

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα  ως προς το ε ίδος και 

την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και 

στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμ ό 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.  

     ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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 Κωδ ικός Τροφίμων - 
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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 υγιε ινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των 

επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται γ ι α 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 γενι κών 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 έλε γχο 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.  
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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 τ ις 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 Εγκαταστάσεών  

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, γ ια τροποποίηση των παραρτημάτων II  και I I I  του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου για τον 

καθορισμό ειδικών κανόνων υγιε ινής 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 αλιε ίας.  

21. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1021/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 

2008, γ ια τροποποίηση των παραρτημάτων Ι,  I I  και I I I  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 γ ια κατανάλωση από τον 

άνθρωπο και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά τα ζώντα 

δίθυρα μαλάκια, ορισμένα προϊόντα αλιε ίας και το προσωπικό που επικουρεί 

κατά τους επίσημους ελέγχους στα σφαγεία.  

 

ΤΡΟΦΙΜΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

%  ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α  

ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 

ΦΙΛΕΤΟ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

1.000 ΓΡ/ ΤΕΜ.       60 8,6300 13 1,122 9,752     517,80     585,11 

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 250 Η 500 Η 

1000 GR/ΤΕΜ. 1.600 8,0000 13 1,040 9,040 12.800,00 14.464,00 

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ  Α/Κ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ    300 5,0000 13 0,650 5,650   1.500,00   1.695,00 

          ΣΥΝΟΛΑ 14.817,80 16.744,11 
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ΟΜΑΔΑ (13) 

ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

                          

Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους 

όρους του Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133, τ ις ισχύουσες  κοινοτικές και 

υγειονομικές διατάξεις.   

   

  ΓΕΝΙΚΑ  

   Τα χρησιμοποιούμενα  τρόφιμα φυτικής προέλευσης από τα οποία θα 

παρασκευάζονται,  πρέπει να ε ίναι 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 περιβάλλε ι το σώμα του κουτιού, οι παρακάτω 

ενδείξεις ανάλογα με το περιεχόμενο και  σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τ ις 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 τ ις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.  

(7) Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396).  

(8) Η χώρα παρασκευής.  

       

 Οι χάρτινες ταινίες πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικό και καλής 

ποιότητας χαρτί.  Η κόλλα που χρησιμοποιείται για την επικόλληση των ταινιών, 

πρέπει να ε ίναι αρίστης ποιότητας και η εργασία επικολλήσεως επιμελημένη, 

για να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια διατήρηση των ταινιών στα κουτιά.  

  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.  
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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 Υγιε ινής 

του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9  και τ ις 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 200 1/101/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 Ε πιτροπής.  

 

  Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι συσκευασμένα  (σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα 

από τον Κώδικα Τροφίμων, Άρθρα 9, 22 και 28)   σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά 

κουτιά χωρητικότητας ανάλογα µε το ζητούμενο προϊόν.  
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    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 υγιε ινή 

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 ουδέτε ρη συμπεριφορά έναντι του 

περιεχομένου.  

  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/m 2  εξωτερικά).  

 Τα λευκοσιδηρά κουτιά συσκευασίας ε ίναι 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 ε ίναι καινούρια, κατασκευασμένα από καλής 

ποιότητας χαρτί.  Πρέπει να ε ίναι από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής κατά 

MULLEN τουλάχιστον 190 lb/ in 2 .  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.  

 

Επισημαίνεται ότι υποχρεωτικά θα αναγράφεται η Εμπορική ονομασία και 

συσκευασία των ειδών.    

 

Η ημερομηνία παράδοσης όλων των προϊόντων θα είναι το πρώτο τέταρτο 

του χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητας του .  

 

Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με 

ποινή αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους  

μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.  

 

CPV                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

15897200-4         ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

15331460-9         ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ  
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

 

Α]  ΚΟΜΠΟΣΤΑ   

 

Ετήσια Ανάγκη 2.400  τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,64  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,723  

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.536,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1.735,68 ευρώ 

 

 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 ε ίναι απολύτως  υγιή, 

ώριμα, µε κανονικούς μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να 

πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. και τον Κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 543/2011.  

1.  Να είναι πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι).   

2.  Να ευρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης.  

3.   Να είναι απαλλαγμένοι πρακτικώς από χώματα, λάσπη, ρύπανση και 

γενικά από κάθε ξένη ανόργανη ή οργανική ύλη.  

4.  Γενικά πρέπει να ε ίναι καλής ποιότητας.  

5.   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, Ε 333, πηκτίνη Ε440 

(εκτός από κομπόστες μήλου) και χλωριούχο ασβέστιο Ε509.  

 H ημερομηνία διατηρισημότητας να αναγράφεται στη συσκευασία και όχι στην 

επικολλημένη ετικέτα.  

Οι προσφερόμενες συσκευασίες να είναι των τριών (3) και του ενός (1) Kgr   

μικτού  βάρους, καθαρού βάρους των 2,600 και 0,820 περίπου Kgr αντίστοιχα 

και το οποίον θα αναγράφεται μαζί με το στραγγισμένο 1,500 gr και 470 gr 

περίπου.  
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  Β] ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ  

   

1. Τοματοπολτός 5 Kgr .  Καθαρό βάρος 4,500 Kgr  

 

Ετήσιες Ανάγκες: 250 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0.93   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,05 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 232,50 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 262,73 ευρώ,  

 

σύμφωνα με τ ις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου.  

 

    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:  

1.  Να είναι πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι).  

2.   Να ευρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης.  

3.   Να είναι απαλλαγμένοι πρακτικώς από χώματα, λάσπη, ρύπανση και 

γενικά από κάθε ξένη ανόργανη ή οργανική ύλη.  

4.   Να μην είναι χρωματισμένοι τεχνητά με οποιαδήποτε ανόργανη ή 

οργανική ουσία ή µε την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου.  

5.  Να μην έχουν προσβληθεί από παράσιτα ή να εμφανίζουν αλλοιώσεις στη 

σύσταση και τους οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες.  

6.  Να μην προέρχονται από φυτά που έχουν ραντισθεί με φυτοφάρμα κα 

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 (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π.),  μακροσκοπικά εξεταζόμενος,  

πρέπει:  

1.  Nα έχει πολτώδη και ομοιογενή σύσταση, χρώμα ανοικτό ερυθρό μέχρι 

ερυθρόφαιο χωρίς κηλίδες βαθύτερου χρώματος, με υφή αισθητά συνεκτική,  

οσμή και γεύση ευχάριστη, χαρακτηριστική του ε ίδους.  

2.   Nα είναι απαλλαγμένο από σπόρους, τεμάχια τομάτας και γενικότερα 

ξένες προς το προϊόν ύλες.  

3.   Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει να ε ίναι 

άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις γ ια ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 

ακατάλληλων πρώτων  υλών. Δεν θα πρέπει να έχει γίνει  τεχνητός 

χρωματισμός του  με οποιαδήποτε μέθοδο ή ουσία.  
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4.  Nα είναι πρόσφατης παραγωγής από τομάτες τελευταίας εσοδείας.  

5.  Nα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης με στερεά συστατικά 

προερχόμενα αποκλειστικά από το χυμό τομά τας,  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  ή άλλη ανάλογη ,  σύμφωνα με τις συνθήκες και 

διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου  .  Τα κουτιά θα συσκευάζονται (Β 

συσκευασία) σε χαρτοκιβώτια των τεσσάρων (4) ή 12 ή 24 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 τ ις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.  

(8)  Κωδικός παρτίδας.  

(9)  Η χώρα παρασκευής .   

(10) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα.  

2.  Ντοματάκια αποφλοιωμένα ολόκληρα  του ενός(1) Kgr  

Ετήσιες Ανάγκες: 4.000 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,74  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,836  

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2.960 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 3.344,80 ευρώ 
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     Tα παραπάνω προϊόντα (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π) να προέρχονται από 

καρπούς τομάτας με ομοιόμορφο ερυθρωπό χρώμα της ώριμης ντομάτας με 

υγρή φάση, απαλλαγμένη από ξένες ύλες,  χωρίς καρυκεύματα.      

  Να 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 γ ίνει 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 ε ίναι 

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 αντίστο ιχα.  Γενικά τα χρησιμοποιούμενα κουτιά να εξασφαλίζουν 

στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη 

συμπεριφορά έναντι του περιεχομένου.               . 

 

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη και μεγέθη έχουν υπολογισθεί 

σύμφωνα με τα μεριδολόγια-ποσοτολόγια που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία 

για τις ανάγκες των σιτ ιζομένων .  

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

   1 .Αδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομ ού Αττικής, και 

άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000 )] σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  των 

προϊόντων.  
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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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει να επισυνάψει:  

       1ο ν  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  

      2ον  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο  

προμηθευτή  με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του  

διαγωνισμού.   

     3  Η μεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)  θα γίνεται με καθαρά 

και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου.  

    Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να ε ίναι 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.  

  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 της 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.  

 

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 Υγιε ινής  Τροφίμων.  
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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 Κοινοβουλίο υ 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 γ ια την  τροποπο ίηση 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 τ ις 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, γ ια 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 γ ια την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 

και 854/2004.  

18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατάξεων για ορισμέν α 

γεωργικά προϊόντα(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) .  

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά 

κριτήρια των τροφίμων.   
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20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόν των 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 20 08 για τη 

θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα 

τροφίμων και τ ις 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 τ ων 

οπωροκηπευτικών και τ ις 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.  

ΤΡΟΦΙΜΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΦΠΑ % ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 2.400 0,6400 13 0,083 
0,723 1.536,00 1.735,68 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 5 
KGR. ΚΑΘΑΡΟ 
ΒΑΡΟΣ 4,500 KGR  250 0,9300 13 0,121 

1,051 232,50 262,73 

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΤΟΥ 
ΕΝΟΣ(1) KGR 4.000 0,7400 13 0,096 

0,836 2.960,00 3.344,80 

          

 

ΣΥΝΟΛΑ 4.728,50 5.343,21 
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ΟΜΑΔΑ (14) 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

                        

  1. Τα χορηγούμενα είδη να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται 

κατά είδος, στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειμένων κοινής χρήσης 

και να έχουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου 

είδους.  

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

Υγειονομικές διατάξεις.  

 3. Όλα τα ε ίδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 

και να αναγράφεται η Εμπορική τους Ονομασία.  

 4. Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετικά τροποποιημένα υλικά Καν ονισμός 

1829/2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση  γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών.   

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

ανόργανης ουσίας.  

 6. Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι  ημε ρομηνίες 

παραγωγής και λήξης. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική 

γλώσσα. Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι με ευανάγνωστα γράμματα από 

χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή 

καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες θα είνα ι σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και 

υγειονομικές διατάξεις.   

7. Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την   υπ’ Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 

ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό 

καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκομεία, 

καντίνες και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να 

αναγράφονται οι ενδείξεις με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα, στην 

ελληνική γλώσσα:   

α) Η ονομασία πώλησης του τροφίμου . 

β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά 

σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας.  

γ) Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας 

για τα στερεά και σε μονάδες όγκου για τα υγρά.  

δ)  Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης.  

ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.  
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στ) Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 

συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος τ ης ΕE. 

ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή του 

μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματικό τόπο 

παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.   

η)  Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους  

 δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου.  

θ)   Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην  

οποία ανήκει το τρόφιμο.  (Οδηγία 89/396).  

Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L, εκτός από την 

περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνετα ι καθαρά από τις άλλες 

ενδείξεις της ετικέτας.  

Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης 

διατηρησιμότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη 

σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα.  

Η σήμανση να είναι σύμφωνη  με τ ις 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 επισή μανση 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 σχε τικά 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.  
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 8 .  Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με 

ποινή αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους 

μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.  

  9. Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να 

είναι τουλάχιστον  τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 

παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.  

10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα ε ίδη από αξιόπιστες και 

ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει  κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε ε ίδος.  

11 .  Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του 

προϊόντος, σε περίπτωση που το προσκομισθέν δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του Νοσοκομείου για τη χρήση που προορίζεται.  

 

     ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

       CPV                             περιγραφή ειδών  

  15000000-8      Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα  

 

ΖΑΧΑΡΗ  σε συσκευασία 1 Kgr  και ατομική των 10 gr .   

Ζάχαρη 1 Kgr ετήσια ανάγκη 1000 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,55  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,622  

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 550,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 621,50 ευρώ 

 

Ζάχαρη 1 Kgr  

Ζαχαρίτσα ατομική 10 gr ετήσια ανάγκη 13.000 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,0059   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,007 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 76,70 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 86,67 ευρώ 

 

      Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που    

αναφέρονται στα άρθρα 63, 64 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες            Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις.  

    Η ζάχαρη να είναι λευκή, καθαρισμένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής, 

γνήσιας και εμπορεύσιμης ποιότητας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (Άρθρο 

63  του Κ.Τ.Π.)  

α) περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς  

τουλάχιστον 99.70 Ζ.  
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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/Kgr.  

ε) χροιά µη υπερβαίνουσα τους 12 βαθμούς, (προσδιορισμός σύμφωνα µε το 

άρθρο 6, παραγρ. 1,  εδάφιο α του Π∆ 513/83).  

    Σε κάθε συσκευασία πρέπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στην 

ελληνική γλώσσα, µε ανεξίτηλο μελάνι ή έκτυπα:  

  Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή.  

  Το έτος και ο μήνας παραγωγής.  

  Το καθαρό βάρος του περιεχομένου ( π.χ 1Kgr).  

  Ο Κωδικός Παραγωγής. (Οδηγία 89/396).  

   Πάνω σε κάθε φάκελο (Α) συσκευασία των δέκα (10) gr 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 (Β) συσκευασία των φακέλων και στις δύο 

μεγαλύτερες κατακόρυφες πλευρές του πρέπει να αναγράφονται έκτυπα και 

ανεξίτηλα στα ελληνικά οι παρακάτω ενδείξε ις: Η επωνυμία του εργοστασίου. 

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

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

Ο Κωδικός Παραγωγής ως επίσης και η ημερομηνία διατηρισημότητας.  

 

ΑΛΕΥΡΙ  

Ετήσια Ανάγκη : 300 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,44  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,497 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 132,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 149,16 ευρώ 

 

1. ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία Κιλού.  

    Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στα άρθρα 104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.  

     Α. Το αλεύρι για όλες τ ις χρήσεις τύπου (70%) θα πρέπει να είναι προϊόν 

αλέσεως  υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή 

οργανική ουσία. Το αλεύρι να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να 

μην έχει καμιά μυρωδιά.  
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    Β. Να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες 

καθαρού βάρους 1.000 gr, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία 

της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, και ο Κωδικός 

Παραγωγής.  

    Γ. Πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική αλευρώδη ευχάριστη οσμή και η γεύση 

τους πρέπει να µην είναι όξινη, πικρή ή ταγγή. Επίσης,  πρέπ ει να ε ίναι 

ομοιογενές, υγιές, καθαρό, απαλλαγμένο από ξένες ζωικές ή φυτικές ή 

ανόργανες προσμίξεις. Η περιεχόμενη γλουτένη να έχει και να παρουσιάζει τ ις 

φυσικές ιδιότητες και τους χαρακτήρες γλουτένης καλής ποιότητας.  

 Το αλεύρι θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους(Άρθρο 106 του Κ.Τ.Π.):  

 α) Υγρασία για τη χρονική περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου 

κάθε έτους ανώτατο όριο 13,5% (τοις εκατό), γ ια τη χρονική περίοδο από 15 

Σεπτεμβρίου μέχρι και 15 Ιουνίου ανώτατο όριο 14% (τοις εκατό). Άρθ ρο 105  

β) Γλουτένη υγρή: τουλάχιστον 26% (τοις εκατό) για τα άλευρα από εγχώριο 

σιτάρι και τουλάχιστον 28% (τοις εκατό) για τα άλευρα από αμιγές ξενικό 

σιτάρι.  

γ) Οξύτητα σε Θει ικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,08% (τοις εκατό).  

 δ) 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.   

ε) Υπόλειμμα σε Τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0.015% (τοις εκατό).  

 στ) Δοκιμασία κατά PECKAR: να ανταποκρίνεται στον τύπο 70%.  

 

  CORN FLAOUR –  ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ –ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ  

Ετήσια Ανάγκη : 100 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,53   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,599 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 53,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 59,89 ευρώ 

 

Τα προιόντα να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 110 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Ως άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ειδική επεξεργασία 

δημητριακών και αμυλωδών φυτικών ισ τών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης, 

αποτελούμενο αποκλειστικά από αμυλόκοκκους.   

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται γ ια την παρασκευή του αμύλου πρέπει 

να πληρούν τις διατάξεις του του Κ.Τ.Π. που αφορούν κάθε μία απ’ αυτές.  

 Το άμυλο που παρασκευάζεται από διάφορα δημητριακά πρέπει να διατίθεται 

στην κατανάλωση με την ονομασία που να δηλώνει την πρώτη ύλη προέλευσή 

του, π.χ. <<Άμυλο αραβοσίτου>> ,<< Άμυλο ρυζιού>>.  

         Το άμυλο πρέπει να έχει την φυσική του χροιά χωρίς άλλη απόχρωση.  
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 Απαγορεύεται η τεχνική χρώση και αρωματισμός του αμύλου με οποιαδήποτε 

πρόσθετη ουσία έστω και αβλαβή . 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αμύλου πρέπει να είναι άμεμπτοι και να 

μην παρέχουν ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας  

      Το άμυλο πρέπει να έχει τη φυσική του χροιά, χωρίς άλλη απόχρωση.  

   Κάθε είδος αμύλου διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του, σε 

οποιοδήποτε ποσοστό, με άμυλο άλλου είδους απαγορεύεται.  

        Στα παραδιδόμενα είδη η υγρασία να είναι <15%  και η τέφρα  <0,35%.  

 Παραδιδόμενα είδη:  

Άνθος αραβοσίτου Βανίλια  

Ετήσια Ανάγκη : 600,00 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.43   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,616 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 858,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 969,54 ευρώ 

 

 είδος σκόνης, αρωματισμένο αλεύρι καλαμποκιού,  που χρησιμοποιείται 

κυρίως για την παρασκευή κρεμών διαφόρων γεύσεων (βανίλια, σοκολάτα, 

φράουλα, μπανάνα, λεμόνι,  πορτοκάλι κλπ) να διατίθεται σε συσκευασία  των 

160-450 gr στην δε συσκευασία να αναγράφεται η  ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος.  

Κορν φλάουρ  είδος σκόνης, λευκό αλεύρι που βγαίνει από το καλαμπόκι, ε ίναι 

δηλαδή ένα είδος καλαμποκάλευρου .  

Η ελληνική μετάφραση του όρου  Κορν φλάουρ  είναι άνθος αραβοσίτου, αλλά το 

χρησιμοποιούμε αμετάφραστο για να μην συγχέεται με το γνωστό μείγμα για 

κρέμες ζαχαροπλαστικής και να διατίθεται σε πλαστικοποιημένα σακιά  του 

ενός 1 Kgr στην δε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος.  

ΠΟΥΡΕΣ  συσκευασία 5 ή  25  Kgr  

Ετήσια Ανάγκη : 175 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.61  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 1,819 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 281,75ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 318,38 ευρώ 

 

   Το ανωτέρω προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία <Ξηρά λαχανικά>  Άρθρο 121 

παρ. 8 του Κ.Π.Τ  να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του 

παραπάνω άρθρου και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
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    Ξηρά λαχανικά νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ε ιδική 

κατεργασία και ξήρανση μερών βρώσιμων φυτών, όπως ριζώματα, βολβοί, 

βλαστάρια, φύλλα ή και καρποί ημιώριμοι.   

  Τα ξηρά λαχανικά ενυδατούμενα, γ ια να γίνουν κατάλληλα για την παρασκευή 

φαγητών, πρέπει να δίνουν τα  αρχικά προϊόντα.  

     Να είναι σε μορφή νιφάδων πατάτας σε αεροστεγή συσκευασίες του ενός 

(1),δύο (2) ή πέντε (5) Kgr πλαστικοποιημένοι σάκοι ή χαρτόνι δ ιπλού 

τοιχώματος, αποπλεκομένης της τοιαύτης μόνο από διαφανή πλαστικό σάκο.  

 Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  

 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250 gr 

Ετήσια Ανάγκη μαργαρίνης 250 gr  : 700 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,45  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,509 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 315,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 355,95 ευρώ 

 

Ετήσια Ανάγκη μαργαρίνης 10 gr (ατομική) : 27.000 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,026  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,029 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 702,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 793,26 ευρώ 

 

      ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε συσκευασία πακέτο των 250 gr και ατομική συσκευασία 

των 10 gr.  

  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις και τον Κανονισμό1234/2007 Παράρτημα XV. 

  Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτι κές η 

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 0C. 

β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να ε ίναι ανώτερη 

από 5 βαθμούς οξύτητας, επί δε της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει  

τους 2 βαθμούς οξύτητας.  

γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν 

πρέπει να ε ίναι ανώτερη του 0,2%.  
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δ) Επιτρέπεται ο αρωματισμός με αβλαβείς αρωματικές ύλες καθώς και η 

προσθήκη προϊόντων γαλακτικής ζύμωσης.  

ε) 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 του άρθρου 35 

του Κ.Τ των παραρτημάτων ΙΙ Ι  και ΙV.  

    Η προσφερόμενη μαργαρίνη να είναι 100% φυτικό προϊόν  από εκλεκτά 

φυτικά έλαια, κατάλληλη για επάλειψη και παρασκευή φαγητών και γλυκών και 

να συντηρείται στο ψυγείο.  

   Να προσφερθεί σε πακέτο η κεσεδάκι των 250 gr και σε κεσεδάκι ατομικής 

μερίδας των 10 gr. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος.  

ΡΥΖΙ   

Ετήσια Ανάγκη σε ρύζι μπόνετ : 700 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,72  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,814 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 504,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 569,52 ευρώ 

 

Ετήσια Ανάγκη σε ρύζι νυχάκι: 500 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,68  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,768 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 340,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 384,20 ευρώ 

 

 Ρύζι Τύπου Α ΜΠΟΝΕΤ και Β ΝΥΧΑΚΙ σε συσκευασία 10 kg η 20 και 25 kr 

αντίστοιχα.  

 Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τ ις 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). Κανονισμός 

1234/2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

  Το ρύζι θα πρέπει να ε ίναι επεξεργασμένο και επιμελημένο στίλβωσης 

ανάλογα της ποικιλ ίας και του εμπορικού τύπου ”Ρύζι Parboiled ή bonnet” και ρυζι 

νυχάκι.  
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   Το προμηθευόμενο ρύζι να πληροί τ ις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 

διατάξεις, και να επεξεργάζεται σε βιομηχανίες που βεβαιώνονται από τον 

Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.  

 -  Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κα τάλληλα 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.   

-  Κάθε ποικιλ ία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια.  

 -Απαγορεύεται η ανάμιξη ποικιλ ιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη, με 

σκοπό τη διάθεσή της σαν ανώτερη ποιότητα.  

-  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, ζ ιζάνια, θραύσματα άχυρων, φλοιοί,  κόκκοι τελείως λισβοί ως 

και κάθε αδρανής ύλη.  

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

οποία τα θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι 3% 

κατά βάρος.  

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

κόκκους κίτρινους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη 

του 0,5% εκτός του κατεργασμένου με υγροθερμική κατεργασ ία 

(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 καλύπ τουν συνολικά τουλάχιστον 

το 15% της όλης επιφάνειας του κόκκου.  

-  Να μην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε 

αναλογία ανώτερη του 3%, για τ ις στρογγυλόσπερμες και του 2% για τ ις 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 ή 1000gr (πλην 

των προβλεπόμενων ενδείξεων) θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και η 

ποιότητα του ρυζιού.  
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    ΑΛΑΤΙ  

Ετήσια Ανάγκη σε αλάτι : 300 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,096  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,108 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 28,80 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 32,54 ευρώ 

   

ΑΛΑΤΙ μαγειρικό συσκευασία 500 gr, επιτραπέζιο 400 gr και ατομικής 

συσκευασίας 1gr.  

   Το αλάτι να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 38 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις, να είναι μαγειρικό, ψιλό, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, 

λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιε κτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. 

Να μην περιέχει ξένες ύλες, πρόσθετες χρωστικές ουσίες να μην εμφανίζει  

οποιαδήποτε οσμή. Οι αλκαλικές γαίες εκπεφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο 

να μην είναι < του 1% η δε υγρασία να μην υπερβαίνει το 1%.  

 Να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικό σακουλάκι των 500 gr, σε  επιτραπέζιο 

(φιάλη με άνοιγμα) των 400 gr και σε ατομική συσκευασία του 1 gr όπου θα 

αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις (ηµερ/νια συσκευασίας).  

ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ (ΓΙΑ 50 ΑΥΓΑ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)  

Ετήσια Ανάγκη 4  τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,75  Φ.Π.Α 24%  Συνολική τιμή 0,93 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 3,72 ευρώ 

     

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ σε συσκευασία αεροστεγή - πλαστικά σακουλάκια  του 1 Kgr  ή 

άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του 

Νοσοκομείου ,έτοιμα προς χρήση.  

     Όλα τα μπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

(οσμή, γεύση, χρώμα) του είδους, να ε ίναι Α ποιότητας και να πληρούν τους 

όρους που αναφέροντα ι στο άρθρο 42, 43, 44 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.   

Υγρασία <15%.  

Αδιάλυτα σε ΗCL συστατικά τέφρας 2%.  

Αφλατοξίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg.      

  Είδη: Μαύρο Πιπέρι,  Ρίγανη, Κανέλα σκόνη, Κανέλα ξύλο, Δυόσμος, 

Μοσχοκάρυδο, Κάρυ, Πάπρικα γλυκιά,  Μπαχάρι ολόκληρο, Κίμινο, φύλλα 

δάφνης, βανίλια.  

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





 

1) Μαύρο Πιπέρι 

Ετήσια Ανάγκη: 20 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3.40  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 3,842 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 68,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 76,84 ευρώ 

:  χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Peper Nigrum L που 

έχουν συλλεγεί σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηραθεί γρήγορα. Να περιέχει 

τέφρα σε ποσοστό 6% κατ΄ανώτατο όριο και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ 

συστατικά της τέφρας κατ΄ανώτατο όριο 2% κα ι υγρασία όχι μεγαλύτερο από 

15%.   

2)  Ρίγανη 

Ετήσια Ανάγκη: 20 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2,93   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 3,311 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 58,60 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 66,22 ευρώ 

 

 χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα άνθη και φύλλα του είδους Origanum 

vulgare L και άλλων ειδών, που πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων άλλων 

όμοιων φυτών και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 15%, τέφρα όχι πάνω 

από 17%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά  της τέφρας όχι πάνω από 

6% και αιθέριο έλαιο τουλάχιστον 0,5%.  

3) Κανέλα σκόνη και ξύλο 

Ετήσια Ανάγκη κανέλας σκόνη : 3 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α  3,90 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 4,407 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 11,70 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 13,22 ευρώ 

 

3α) Ετήσια Ανάγκη κανέλας ξύλο: 5 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 5,19 Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 5,865 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 25,95 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 29,32 ευρώ 

 

:  χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι φλοιοί διαφόρων ειδών του γένους 

Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένοι από τον πρωτογενή 

φλοιό και τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει να έχει 

αντιληπτό υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα και πρέπει να περιέχει αιθέριο 
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έλαιο όχι λιγότερο από 1,5%, υγρασία και πτητικές ουσίες σε 105 οC όχι πάνω 

από 12%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ 

συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.   

 

4)   Δυόσμος (Spearmint). 

Ετήσια Ανάγκη: 5 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2.40   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 2,712 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 12,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 13,56 ευρώ 

 

5) Μοσχοκάρυδο 

Ετήσια Ανάγκη: 5 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 10,88  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 12,294 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 54,40 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 61,47 ευρώ 

 

:  χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματικούς μανδύες, σπέρματα του 

φυτού Myrist ica Fragrans Houtt.  Πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο όχι 

λιγότερο από 6%, υγρασία όχι πάνω από 10%, τέφρα όχι πάνω από 3% και 

αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.  

6) Μπαχάρι ολόκληρο  

Ετήσια Ανάγκη: 5 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3,95  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 4,464 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 19,75 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 22,32 ευρώ 

χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του Ινδοπέρεως του φαρμακευτικού.  

 

7) Κύμινο: 

Ετήσια Ανάγκη: 3 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3,85  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 4,351 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 11,55 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 13,05 ευρώ 

 

χαρακτηρίζονται οι  αποξηραμένοι ώριμοι καρποί του φυτού Cuminum Cyminum 

L. οι οποίοι πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 2%  τουλάχιστον, 

υγρασία όχι πάνω από 13%, τέφρα όχι πάνω από 9,5% και αδιάλυτα σε 

υδροχλωρικό συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 3%.  
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8) Φύλλα δάφνης: 

Ετήσια Ανάγκη 1 κιλό 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 4,62  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 5,221 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 4,62 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 5,22 ευρώ 

  

χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα φύλλα του δέντρου Laurus Nobi l is L, τα 

οποία πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου και να περιέχουν 

υγρασία όχι πάνω από το 10%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε 

υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.  

 

9) Σόδα μαγειρική: 

Ετήσια Ανάγκη 15 κιλά 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,6  Φ.Π.Α 24%  Συνολική τιμή 0,744 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 9,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 11,16 Ευρώ 

 Σόδα η μαγειρική ή διττανθρακική, εκ του ανθρακικού νατρίου, με  χημικό 

τύπο  NaHCO  και εμφάνιση λεπτής σκόνης, ως πρόσθετο τροφίμων με 

κωδικό  Ε500 .  Απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα όταν αλληλοεπιδρά με 

οξέα και για αυτό χρησιμοποιείται ως διογκωτικό στη μαγειρική.  Τυποποιημένη 

σε πλαστικό σακουλάκι,  καθαρού βάρους  1.000 , των 500 gr και 200 gr.  

 

ΤΣΑΪ ΧΥΜΑ 

Ετήσια Ανάγκη: 24 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 3.69  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 4,170 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 88,56 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 100,07 ευρώ 

 ΤΣΑΙ σε συσκευασία 1 Kgr.  

 

    Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 54 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

   Με την ονομασία ¨Τσάι¨ νοούνται τα φύλλα ή και οφθαλμοί φύλλων που 

έχουν ξεραθεί και κυλινδρωθεί με διάφορες μεθόδους και σπανιότερα οι 

οφθαλμοί ανθιών του τεϊόδεντρου THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA.  

    Η παρουσία μίσχων των φύλλων του τσαγιού επιτρέπεται,  καθόσον αυτοί 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των φύλλων του. Το τσάι να μην περιέχει 

φύλλα, οφθαλμούς ή μίσχους άλλων φυτών.  
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  Το προσφερόμενο είδος να μην περιέχει ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες, 

που μπορεί να αυξήσουν το βάρος, επιτρεπόμενης της προσθήκης φυσικών 

αρωματικών ουσιών από τις αναφερόμενες στον Κ.Τ.Π..  Ξυλώδεις μίσχοι 

τσαγιού γίνονται δεκτοί μέχρι ποσοστού 2%.  

     Να είναι ξερό, πρόσφατης συγκομιδής και ομοιόμορφου μαύρου χρώματος. 

Να έχει υποστεί πλήρη ζύμωση και κυλίνδριση.  Να έχει άρωμά ευχάριστο, 

χωρίς ξένες οσμές και να παράγει ρόφημά ευχάριστης γεύ σης, διαυγές, 

χρώματος σκοτεινού κίτρινου.  

   Να μην πωλείται τσάι ορισμένης χώρας προέλευσης σαν τσάι άλλης χώρας.  

    Στην συσκευασία του τσαγιού εκτός από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα 

σύμφωνα με το άρθρο 11 Κεφάλαιο Ι  του Κ.Τ.Π. να αναγράφεται και ο τόπο ς 

προέλευσης.     

 Το προµηθευόµενο τσάϊ πρέπει να έχει τα παρακάτω χημικά χαρακτηριστικά.  

 Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες στους 105 οC, να µην είναι πάνω από 10%. 

Το υδατοδιαλυτό εκχύλισμα να είναι τουλάχιστον 30%. Να είναι πλήρες και 

κανονικό σε καφεΐνη και να διατηρεί όλες του τις ιδιότητες.  

  Το προσφερόμενο προϊόν του 1Kgr θα προσφέρεται σε πλαστική αεροστεγή 

συσκευασία που θα έχει κλείσει θερµοκολλητικά.  

 

   ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΧΥΜΑ 

Ετήσια Ανάγκη: 1 Κιλό  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 7.65  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 8,645  

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 7,65 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 8,64 ευρώ 

 

 σε σακούλες  του 1 kg ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τις συνθήκες και 

διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου.  

       Το προσφερόμενο είδος να είναι Α΄ κατηγορίας,  σύμφωνα με τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τ ις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.  Χαμομήλι  από  τα  φυτά  Matr icar ia  

Chamomil le και  Anthemous Nobil is L.  

    

  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  

  1. ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

Ετήσια Ανάγκη σε ατομική φρυγανιά : 45.000 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,052  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,059 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2.340 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 2.644,20 ευρώ 
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των δύο τεμαχίων 16 gr ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και 

διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου  .  

 Το προϊόν πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 112, 113 

του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  Οι 

φρυγανιές να παρασκευάζοντα ι από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας 

από τα επιτρεπόμενα με τους περιορισμούς του Άρθρου 113 του Κ.Τ.Π. Πρέπει 

να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο, μετά την κοπή σε 

τεμάχια να υποβάλλονται σε δεύτερο κλιβανισμό, για την απαλλαγή τους απ ό 

το μεγαλύτερο ποσοστό νερού και με σκοπό το ελαφρύ ψήσιμο.  

 Οι προσφερόμενες φρυγανιές να είναι σε συσκευασία f low pack των 2 

τεμαχίων. Συνολικό βάρος συσκευασίας περίπου 16 gr. +/-3 gr .  Συστατικά: 

Άλευρο σίτου, υδρογονομένα φυτικά έλαια, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι.  

  

2.  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ  σε συσκευασία των 180 gr.  

Ετήσια Ανάγκη σε φρυγανιές σικάλεως : 2.500 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,54  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,610 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1.350,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1.525,50 ευρώ 

 

 Οι φρυγανιές σικάλεως θα πρέπει να ε ίναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένες 

σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους και 

συσκευασία των 180 gr (περίπου).  Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά. Συστατικά: Άλευρο σικάλεως, υδρογονωμένα 

φυτικά έλαια, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι.  

 Οι φρυγανιές να είναι ολόκληρες χωρίς να είναι σπασμένες και µε τρίμματα.  

 

2. ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ   

 

Ετήσια Ανάγκη:  200 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,78  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,881 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 156,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 176,28 ευρώ 

 

Φρυγανιά τριμμένη αρίστης ποιότητας,  τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη 

συσκευασία, βάρους 10 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται 

τα συστατικά .  
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ΌΣΠΡΙΑ  

     Φασόλια ξερά μέτρια, φασόλια ξερά γίγαντες,ρεβίθια, φακές  σε συσκευασία 

των 500 gr. 

   Τα όσπρια να είναι Α ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( 1 )  πρόσφατης 

εσοδείας, να πληρούν τους όρους που αναφέρονται σ το άρθρο 121 Κεφαλαίου 

ΧΙΙΙ  του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και να 

είναι σύμφωνα με:  

    A την υπ’ αριθ. 37227/87 (ΦΕΚ 541/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση των Υπ. 

Γεωργίας, Εμπορίου ΄΄ Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων εγχωρίων 

οσπρίων΄΄ (ΦΕΚ 541/τεύχος Β΄/9 -10-87) που τροποποιήθηκε µε Κοινή 

Απόφαση Υπ. Γεωργίας -  Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/  20 -4-88). 1.4.3.  

    B. την υπ’ αριθμό 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση των Υπ. 

Ανάπτυξης, Εθν. Οικονομίας και Δικαιοσύνης ΄΄Περί Υγιε ινής των Τροφίμων σε 

Συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ΄΄.  

     Γ. την Αγορανομική Διάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214).  

 

ΞΕΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ  

Ετήσια Ανάγκη: 350 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,71  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,802 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 248,50 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 280,81 ευρώ 

 

    Τα υπό προμήθεια ξερά φασόλια θα πρέπει να προέρχονται  από τα 

αποξηραμένα ώριμα βρώσιμα σπέρματα του φυτού της οικογένειας των 

ψυχανθών, (LEGUMIΝΟSAE), φασίολος (PHASEOLUS VULGARIS L.) να ε ίναι 

μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά 

τους στιλπνή.  

   Να είναι τελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο της παράδοσης, το οποίο να 

βεβαιώνεται με έγγραφη βεβαίωση. Τα φασόλια εσοδείας τρέχοντος έτους ε ίναι 

μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά 

τους στιλπνή.  Οι κόκκοι των φασολιών πέραν του έτους η εμπειρία αλλά και η 

πράξη  έχει δείξε ι ότι :    

1 Είναι ξηροί και ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου τους ε ίναι 

κίτρινο.    

2 Όταν πιεσθούν με τα δόντια, θραύονται εύκολα σε κομμάτια κατά τη 

διεύθυνση  του μήκους τους και στο σημείο της θραύσεως το χρώμα είναι 

κίτρινο, σταχτί ή καφέ .    
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3.Όταν εξετάζονται μακροσκοπικά, παρουσιάζουν χαρακτηριστικό 

μεσοδιάστημα μεταξύ των κοτυληδόνων τους (στους κόκκους  νέας εσοδείας 

δεν υπάρχει το μεσοδιάστημα αυτό).  

      Να είναι ομοιογενή και λεπτόφλοια.  Να είναι κοσκινισμένα και 

΄καθαρισμένα΄΄, δηλαδή να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη πρόσμιξη και να 

μην περιέχουν ξένες ύλες, όπως ορίζονται στο  άρθρο 1 της 37227/87 

Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσ μίξεις,  χαλίκια, στελέχη 

φυτών) σε ποσοστό πάνω από 0,05%, από τις οποίες οι γαιώδεις προσμίξεις, 

να ε ίναι μέχρι 0,02% (τοις εκατό) σύμφωνα µε την απόφαση 37227/87 του 

Υπουργείου Γεωργίας και με τα καθοριζόμενα στην παρ.14 του άρθρου 121 του 

Κ.Τ.Π..  

    Να  έχουν ξηραθεί,  φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρόπο που να µην 

προκαλεί αλλοιώσεις στον κόκκο. Να έχουν βάρος, ανά χίλ ιους κόκκους,  

σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της 37227/87 Απόφασης του 

Υπουργείου Γεωργίας.  

  Οι κόκκοι να ε ίναι σφαιροειδείς, κυλινδρικοί ή πλατιοί.  

  Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως.  

  Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να μην αναδύουν δυσάρεστη οσμή 

(ευρωτίαση) .   

  Να μην έχουν αναμειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.   

  Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους με 

νερό πρέπει να έχουν ευχάριστη οσμή και γεύση.   

   Να µην είναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στίγματα και η 

χροιά τους να µην είναι υποκίτρινη, κ ίτρινη, φαιά ή μαύρη.  

   Να μην είναι φυτρωμένα και  αναμεμειγμένα µε άλλους κόκκους σε ποσοστό 

πάνω από 0,5%.  

   Να είναι ακέραια και να µην αποτελούνται από σπασμένους κόκκους σε 

ποσοστό πάνω από 2%(τοις εκατό).  

  Δεν θα πρέπει να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων.  

  Να μην έχουν υποβληθεί σε υδροθερμική κατεργασία (επίδραση υδρατμών) 

προς απόκρυψη της παλαιότητάς τους.  

  Η υγρασία και οι  πτητικές ουσίες των φασολιών, στους 105 ο  C, να µην είναι 

πάνω από 14% (τοις εκατό).  

 

Φασόλια γίγαντες :  

Ετήσια Ανάγκη: 350 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,57  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,644 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 199,50 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 225,44 ευρώ 

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





 

 Οι χίλ ιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 1200 και 1800 gr ή ποσοστό 90%, από 

τους κόκκους αυτούς, να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 

13 mm και να συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 12 

mm.( Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας) .  

 

2.  Φακή μεσόσπερμη  

Ετήσια Ανάγκη: 500 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,50  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,565 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 250,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 282,50 ευρώ 

 Η υπό προμήθεια φακή να προέρχεται από  τα αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα 

σπέρματα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών (LEGUMINOSAE).  

   Οι κόκκοι να είναι ομοιόμορφοι, πλατιοί ή φακοειδείς σε υψηλά ποσοστά (98 -

99%). Χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 45  και 60 gr ή ποσοστό 90% από 

τους κόκκους αυτούς να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 

6 mm και να συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 5,5 mm. 

(Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας). Να βράζει σε 1,5 έως 2 ώρες 

κατ’ ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό ο φλοιός θα πρέπει να ε ίναι ανοιγμένος και 

οι κόκκοι καλά βρασμένοι (χυλωμένοι).  

 

3 Ρεβίθια: 

Ετήσια Ανάγκη: 300 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,82   Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,927 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 246,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 277,98 ευρώ 

 

 Το υπό προμήθεια προϊόν να προέρχεται από τα αποξηραμένα ώριμα, 

βρώσιμα σπέρματα του φυτού Cicer ar iet inum  -  Ερέβινθος ο κοινός,  Ερέβινθος 

ο κριόμορφος.  

  Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως  

  Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν δυσάρεστη οσμή 

(ευρωτίαση) .   

  Να µην έχουν αναμειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.   

  Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους µε 

νερό πρέπει να έχουν ευχάριστη οσμή και γεύση.   

   Να µην είναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στίγματα .  Tα 

ρεβίθια να είναι μεγεθών: (Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας)  

  Α. μεσόσπερµα (ρεβίθια μέτρια)-Βάρος 1000 κόκκων 380-550 gr  
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  Β. ρεβίθια μικρόσπερμα (ρεβίθια ψιλά) -Βάρος 1000 κόκκων 380 gr και κάτω.  

 

(1) Από την εμπειρία μας έχει αποδειχθεί ότι τα Ελληνικά όσπρια είναι 

καλύτερα όλων των άλλων που μέχρι τώρα κυκλοφορούν στην Ελληνική 

αγορά.  Τα ελληνικά όσπρια φημίζονται για τη νοστιμιά τους. Ιδίως τα 

όσπρια της Βορείου  Ελλάδας, επειδή το έδαφος είναι πλούσιο σε κάλιο,  

κάνει τα όσπρια ιδιαίτερα βραστερά και εύγευστα. Φασόλια Πρεσπών, 

φακές Βοΐου Κοζάνης, φάβα Φενεού και Σαντορίνης, ρεβίθια Λάρισας ή 

Γρεβενών είναι μερικά από τα  όσπρια με «ιδιαίτερη πατρίδα», όπου το 

μικροκλίμα  τα κάνει μοναδικά.  

  

Ξύδι-Χυμός λεμονιού - Ξύδι .  300 –  400 gr,  

1.  ΞΥΔΙ:  

Ετήσια Ανάγκη: 600 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,18  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,203 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 108,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 122,04 ευρώ 

 

   To ξύδι να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

  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).  

   Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π..  

  Η οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) 

πρέπει να ε ίναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ  Άρθρο 39 παραγρ.3 του Κ.Τ.Π. .   

  Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού (πλαστική φιάλη 400 gr) πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφεται ή ημερομηνία συσκευασίας.  

 

2  ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ:  

Ετήσια Ανάγκη: 600 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,17  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,192 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 102,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 115,26 ευρώ 

   Το προσφερόμενο είδος να είναι Α ποιότητας να πληροί τους όρους της 

παραγράφου 5 του άρθρου 127 του Κ.Τ.Π., όπως τροποποιήθηκε με τις 

αποφάσεις του ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και το Π.Δ.526/83.  

  Η ΧΗΜΙΚΉ ΣΥΣΤΑΣΗ του προϊόντος να είναι:  
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 α) Ειδικό βάρος στους 150 οC, τoυλάxιστoν 1,032 (4,5 βαθμοί BAUME ή 8 

βαθμoί BRIX).  

 β) Ολικά σάκχαρα σε ιμβερτoσάκxαρo, μέγιστο 2,25%.  

γ) Σχέση αναγόντων σακχάρων προς καλαμoσάκxαρo όχι κάτω τού 0,8.  

 δ) Τέφρα 0,25% - 0,40%. 

 ε) Οξύτητα εκφρασμένη σε άνυδρo κιτρικό οξύ τoυλάxιστoν 5,5%.  

 στ) Αριθμός φορμόλης κυμαινόμενος από 1 έως 1,8.  

 ζ) Κατά την xρωματoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στιβάδας πρέπει να 

διαπιστώνεται η παρουσία των φυσικά ενεxoμένων αμινοξέων και πλήρης 

απουσία γλυκίνης.  

  Επί της συσκευασίας του,  (πλαστική φιάλη 380 gr) εκτός των άλλων 

προβλεπόμενων ενδείξεων, πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία 

γράμματα η φράση ΆΡΤΥΜΑ ΛΕΜΌΝΙ  και ή ημερομηνία συσκευασίας .  

 

   ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  

 

Ετήσια Ανάγκη: 270 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,198  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,224 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 53,46 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 60,41 ευρώ 

 

1 .  Φυσικός χυμός φρούτων (πορτοκάλι ή μήλο ή κοκτέιλ φρούτων) σε  ατομική 

συσκευασία των 250 ml ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τις συνθήκες και 

διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου  .    

    Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να  πληροί  ότι αναφέρονται  στο άρθρο 

126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τ ις 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, το 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.  

 Οι φυσικοί ατομικοί χυμοί φρούτων συσκευασίας των 250ml, θα πρέπει να 

είναι σε συσκευασία Tetra Pak και Tetra Brik, με πώμα εύκολο στο άνοιγμα, 

χωρίς προσθήκη συντηρητικών, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης φυσικής ή 

τεχνητής γλυκαντικής ύλης, με ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης 

κατανάλωσης.  

 

 

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ





  ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ  

Ετήσια Ανάγκη: 52 Κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2,18  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 2,463 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 113,36 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 128,10 ευρώ 

 Ελιές μαύρες ΚΑΛΑΜΩΝ  μεγέθους 140 -160 τεμ/Kgr ή 160 –  180τεμ/Kgr.  

    Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να  πληροί ότι αναφέρονται  στο άρθρο 

123 και ε ιδικά παρ. 9 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές  και Υγειονομικές 

Διατάξεις.   

    Οι διατιθέμενοι στην κατανάλωση καρποί να πρέπει να είναι  ημιώριμοι ή 

ώριμοι καρποί Ελιάς Καλαμών, κατόπιν ε ιδικής επεξεργασίας  το τελικό δε 

προϊόν να έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη από τον 

πυρήνα και χρώμα μαύρο μέχρι μελανώδες και που έγιναν διατηρήσιμοι με 

αλάτισμα ή σε άλμη ή σε ξύδι ή με ελαιόλαδο, και να πληρούν τους παρακάτω 

όρους:  

 Οι χρησιμοποιούμενοι γ ια την παρασκευή των ελιών, καρποί πρέπει να ε ίναι 

άρτιοι και να μην παρουσιάζουν οποιαδή ποτε αλλοίωση ή προσβολή από 

σκώληκες ή έντομα κ.λ.π.. Τα ανεκτά επιτρεπόμενα ποσοστά των 

προσβεβλημένων ελιών καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των αρμόδιων 

αρχών.  

 Για την εκπίκρανση των διατιθέμενων σαν μαύρων ελιών ΚΑΛΑΜΩΝ δεν 

επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αλκαλικών διαλυμάτων.  

  Απαγορεύεται η ανάμιξη ελιών διαφορετικού είδους.  

 Οι ελιές θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει το ε ίδος αυτών  Ελιές 

Καλαμών.  

 Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.  

  Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος II I    Συντηρητικά και 

αντιοξειδωτικά του άρθρου 13 του Κ.Τ.Π..  

 Η συσκευασία να πληροί τους όρους των Άρθρων 9 και 23 του Κ.Τ.Π και να 

είναι συσκευασμένοι κατά προτίμηση σε μεταλλικά δοχεία των 13 Kgr καθαρο ύ 

βάρους περιεχομένου είδους.  

ΖΕΛΕ  με ζάχαρη ή άγλυκος.  

Ετήσια Ανάγκη σε ζελέ γλυκό : 600 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2,02  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 2,283 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 1212,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 1369,56 ευρώ 
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Ετήσια Ανάγκη σε ζελέ με γλυκαντικές ουσίες: 12 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 11,70   Φ.Π.Α 24%  Συνολική τιμή 13,221 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 140,40 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 174,096 ευρώ 

 

Είδος: Σκόνη παρασκευής ζελέ, διάφορων γεύσεων σε συσκευασία 1 Kgr.  

  Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να ε ίναι Α ποιότητας και να πληρούν ότι  

αναφέροντα στο άρθρο 131, 132(1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,  136 του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών, καθώς και  τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 

διατάξεις.  

  Σκόνες παρασκευής πηκτών  (ζελέ) νοούνται τα σκευάσματα σε μορφή 

σκόνης, που παρασκευάζονται αποκλειστικά και μόνο από τις ρητά 

κατονομαζόμενες επιτρεπόμενες πρώτες ύλες στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π., από 

τις οποίες με ομογενοποίηση, με την προσθήκη νερού ή χυμού φρούτων και 

φυσικής ζαχαρούχου γλυκαντικής ύλης παρασκευάζονται πηκτές.  

   Οι σκόνες παρασκευής ζελέ πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση 

αποκλειστικά και μόνο σε συσκευασία, στην οποία θα αναγράφεται σαφώς και 

ευκρινώς το ε ίδος της πηκτής που θα παρασκευαστεί,  λεπτομερείς οδη γίες 

χρήσης και η σύνθεση τους.  

 Στην κύρια όψη της συσκευασίας των σκονών παρασκευής πηκτών, πρέπει να 

αναγράφεται:  

α) Με ευκρινή κεφαλαία γράμματα ύψους 5 mm, η φράση π.χ. ΖΕΛΕΣ ΜΕ 

ΑΡΩΜΑ ΚΕΡΑΣΙ, προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, 

εφόσον δεν περιέχουν χυμούς οπωρών, και  

β) η σύνθεσή τους.  

   Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης,  φρουκτόζης και 

γλυκόζης.  

Ζελέ χωρίς ζάχαρη με επιτρεπόμενες γλυκαντικές ύλες (Ασπαρτάμη, 

Σακχαρίνη, Ακεσουλφαμικό Κ,  Νεοτάμη, σουκραλόζη).  

 

  ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  

Ετήσια Ανάγκη: 100 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,85  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,961 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 85,00ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 96,05 ευρώ 

 συσκευασία 100 ή 500 gr.  
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1. Ελληνικός αλεσμένος καφές σε αεροστεγή συσκευασία των 100gr.  

  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρεται  στο άρθρο 50 

του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

    Η περιεκτικότητα του αλεσμένου καφέ σε ανόργανες ύλες (τέφρα) δεν 

πρέπει να ε ίναι πάνω από 5,5% και η υγρασία και οι  πτητικές  σε 105 οC 

ουσίες του, δεν 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 και 

δεν θα έχουν αφαιρεθεί ολικά ή μερικά οι υδατοδιαλυτές ύλες.  

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία 

λήξης.  

 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  

Ετήσια Ανάγκη σε μαρμελάδα μερίδα : 16.000 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,027  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,031 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 432,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 488,16 ευρώ 

 

   Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και  να πληροί ότι  

αναφέρονται στο άρθρο 131, 132(1) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 

διατάξεις.  

    Στην σήμανση επί της ατομικής συσκευασίας, να αναγράφεται η συνολική 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα με την ένδειξη, ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

……. gr ανά 100 gr, όπου ο αναφερόμενος αριθμός αντιπροσωπεύει την τιμή 

που προσδιορίζεται με διαθλασιμετρία  επί του τελικού προϊόντος.    

  Να είναι διαφόρων γεύσεων (βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα, κεράσι) και να 

προέρχεται από φρούτα Α ποιότητας σε ατομική συσκευασία των 20 gr, χωρίς 

συντηρητικά και στην συσκευασία  να αναγράφεται η συνολική περιεκτικότητα 

σε σάκχαρα.  

ΜΕΛΙ 

Ετήσια Ανάγκη σε μέλι μερίδα:  8.000 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,0860  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 0,097 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 688,00 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 777,44 ευρώ 
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 Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και  να πληροί ότι  

αναφέρονται στο άρθρο 67 ( 1 )  του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τ ις 

εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.  

 Μέλι νοείται το τρόφιμο, που παράγουν οι μελιτοφόρες μέλισσες από το 

νέκταρ των ανθών ή από εκκρίσεις που προέρ χονται από ζωντανά μέρη των 

φυτών ή που βρίσκονται πάνω σ’ αυτά, τα οποία (νέκταρ ή εκκρίσεις)  

συλλέγουν, μεταποιούν, αναμιγνύουν με δικές τους ειδικές ουσίες, 

αποταμιεύουν και αφήνουν να ωριμάσουν μέσα στις κηρήθρες της κυψέλης.  

Το παραδιδόμενο μέλι να έχει τα παρακάτω Φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά:  

Να είναι απαλλαγμένο από ανόργανες και οργανικές ύλες,  ξένες προς τη 

σύνθεση του, π.χ. ευρώτες (μούχλα), έντομα, μέρη εντόμων, γόνο ή κόκκους 

άμμου.  

Να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα φυτοφαρμάκων  

Να μην παρουσιάζει ξένη γεύση ή οσμή.  

Να μην έχει αρχίσει να ζυμώνεται ή να βρίσκεται σε ζύμωση  

 Να μην έχει θερμανθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν καταστραφεί τα 

φυσικά του ένζυμα ή να έχουν αδρανοποιηθεί σε σημαντικό βαθιό.  

 Να μην έχει τεχνητά τροποποιημένη οξύτητα.  

 Να μην περιέχει (σε καμία περίπτωση) οποιεσδήποτε ουσίες σε ποσότητα 

τέτοια που να μπορούν να προξενήσουν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία.   

  

 Να έχει:  

 περιεκτικότητα σε ανάγοντα ζάχαρα(φρουκτόζη και γλυκόζη) εκ φρασμένη σε 

ιµβερτοζάχαρο τουλάχιστον 60%.  

περιεκτικότητα σε υγρασία όχι μεγαλύτερη από 21%.  

περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη: Όχι μεγαλύτερη από 10%.  περιεκτικότητα σε 

ουσίες αδιάλυτες στο νερό: Όχι μεγαλύτερη από 0.1% Περιεκτικότητα σε 

όργανα άλατα (τέφρα):  Όχι μεγαλύτερη από 1%.  

περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα όχι μεγαλύτερη από 40 χιλ ιοστοϊσοδύναµα 

στο Kgr. 

δείκτης διάστασης και περιεκτικότητας σε υδροξυµεθυλοφουρφουράλη (HMF) 

προσδιοριζόμενα μετά από επεξεργασία και ανάμιξη:  

α. δείκτης διάστασης (κλίμακα του SCHADE): τουλάχιστον 8.  

β. HMF όχι μεγαλύτερη από 40 mg/kg.  

  

Μικροβιολογικά Κριτήρια  

Απουσία ζυμών και μυκήτων σε 1 gr  προϊόντος.  

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα μέχρι 104 /gr.  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 Η μαρμελάδα και το μέλι θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ατομικές 

συσκευασίες των 20 gr σε κύπελλα (A συσκευασία))  σφραγισμένα αεροστεγώς 

με κατάλληλα καλύμματα και σε Β συσκευασία σε  χαρτοκιβώτιο που θα 

περιέχει 150 κύπελλα.  

 Τα κύπελλα πρέπει να είναι παραλληλεπίπεδα ή κυλινδρικά µε αναδίπλωση 

στο πάνω άκρο, ώστε να δημιουργείται υποδοχή για εύκολο άνοιγμα. Τα 

κύπελλα από πλαστικό να έχουν κατασκευαστεί από φύλλα διαφανούς 

πολυστερίνης και resin τα οποία πληρούν του όρους του Άρθρου 27 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, σχετικά µε τους ε ιδικούς όρους καθαρότητας των 

πλαστικών υλών, που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Τα 

καλύμματα  να  είναι καταλλήλων διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται 

αεροστεγές κλείσιμο του κυπέλλου και να έχουν κατασκευασθεί από φύλλο 

αλουμινίου καθαρότητας 99.5%, μαλακής ποιότητας, πάχους 0,04 mm.  

 Οι ετικέτες να φέρουν εσωτερικά επικάλυψη από θερµοκολλητικά λάκκα και 

εξωτερικά να φέρουν έκτυπα τις παρακάτω επισημάνσεις:   

 Χρονολογία παρασκευής η ημερομηνία διατηρησιμότητας  (Μή νας, Έτος).      

 Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία, διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού 

ή του συσκευαστή).     

  Το είδος του περιεχόμενου.  

  Καθαρό βάρος κυπέλλου.   

  Τόπος παραγωγής (χώρα, περιοχή).   

  Κωδικός παρτίδας.  

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ε ίναι καινούργια από καλή ποιότητα χάρτου. Να 

είναι από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής κατά Mullen τουλάχιστον 100 lb/ in 2 .  Οι 

διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων να είναι τέτοιες ώστε κατά τη συσκευασία του 

προϊόντος να μην υφίσταται κενό μεταξύ κυπέλλων και τοιχωμά των του 

χαρτοκιβωτίου.      

    Στα χαρτοκιβώτια και πάνω στις δύο μεγαλύτερες κατακόρυφες πλευρές 

πρέπει να αναγράφονται έκτυπα στην Ελληνική, οι  παρακάτω ενδείξεις: Ότι 

αναγράφονται στις ετικέτες των καλυμμάτων των κυπέλλων και επιπλέον ο 

αριθμός των κυπέλλων που περιέχονται στο χαρτοκιβώτιο .  

  Το μέλι μπορεί να προσφερθεί και σε συσκευασία του 1 Kgr  

 

ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ-ΣΟΚΟΛΑΤΑ  

Ετήσια Ανάγκη : 35 κιλά  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 2,98  Φ.Π.Α 13%  Συνολική τιμή 3,367 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 104,30 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 117,86 ευρώ 
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Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφέρονται στο άρθρο 50  του Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις   Ο χαλβάς να έχει 

παρασκευασθεί από πολτό σησαμιού (ταχίνι),  με φυσικές ζαχαρούχες 

γλυκαντικές ύλες με την προσθήκη και ελάχιστης ποσότητας εκχυλίσματος 

ρίζας στρουθίου. Γ ια την παρασκευή του επιτρέπεται  η προσθήκη ξηρών 

καρπών, κακάο, σοκολάτας ή βανίλιας και το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται 

στην συσκευασία.  

  Το είδος να προσφέρεται σε συσκευασία μπαστ ούνι των 2,5 Kgr και να 

παραδίδεται στις γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και αμύγδαλο.  

 

Μουστάρδα απαλή (500 γρ.) 

Ετήσια Ανάγκη : 20 τεμάχια  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 0,63  Φ.Π.Α 24%  Συνολική τιμή 0,781 

Ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α 12,60 ευρώ     Ετήσια τιμή με Φ.Π.Α 15,62 ευρώ 

  

   Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

  1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια 

λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

2.  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή 

–  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  των 

προϊόντων.  

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογ ικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του 

αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει να επισυνάψει:  

     1ο ν  Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των 

προϊόντων.  
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    2ο ν 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.   

   3ο ν Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα 

[ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)]  και όταν επιβάλλεται γ ια το είδος ψυγεία και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου και θα φέρουν καταγραφικό 

θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και  το οποίο θα παραδίδεται με το 

προϊόν.  

    Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να 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.   

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα  ως προς το ε ίδος και 

την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και 

στοιχείο που θα της 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.   

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1. Κ.Τ.&Π.  

2. Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας 

προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική 

ασφάλεια των τροφίμων.  

3. Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

4. Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις 

προσμίξεις, χαλίκια, στελέχη φυτών).  

5. ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 /  ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  13ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τ ις ενδείξεις ή τα σήματα 

που  την αναγνώριση της παρτίδας  στην οποία  ανήκει  ένα τρόφιμα.  

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 Γενικές Αρχές για την Ασφάλεια των τροφίμων.  

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.  

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου       2003 σχε τικά με την ιχνηλασιμότητα και 

την επισήμανση       γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και γ ια την       

ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς 
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τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια την       τροποποίηση της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ.  

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 

ζωοτροφές.  

10. 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 γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ.  

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων.  

12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφ ίμων.  

13. 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.   

14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά 

κριτήρια των τροφίμων.   

15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για 

ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 

882/2004, γ ια 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 Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.) 

853/2004, 882/2004, και γ ια την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 

854/2004.  

17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού 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.155523/31.8.2006 Περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρω ν 

εφαρμογής των Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, και 882/2004 και την 

εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ.  

19. 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.  

20. 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.  
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21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων 

Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.  

22. ΟΔΗΓΙΑ  2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την 

επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων.  

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασί α των γεωγραφικών 

ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των 

τροφίμων.  

24. 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.  

25. ΟΔΗΓΙΑ  2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον 

αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.    

26. ΟΔΗΓΙΑ  2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιε ινή των τροφίμων 

και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά 

ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια ανθρώ πινη 

κατανάλωση και γ ια την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 

ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλίου.  

27. ΟΔΗΓΙΑ  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 τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις 

Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Ε.Κ τη ς Επιτροπής, 

2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γ ια την τροποποίηση της Οδηγίας 

2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.   

28. ΟΔΗΓΙΑ  89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση τω ν νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα 

τα οποία προορίζονται γ ια ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή 

τροποποιηθεί(94/34/ΕΚ, 292/97).  

29. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατάξεων για ορισμένα 

γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ).  

30. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους 

ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.  

31. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥ ΡΩΠΑÏΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη 

θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα 

τροφίμων και τ ις αρωματικές ύλες τροφίμων.  
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32. 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 τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής.  

33. ΟΔΗΓΙΑ  89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως 

έχει αυτή τροποποιηθεί.   

34. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.ΕΚ Β΄   

630/2007.   

35. Α2-718/28-7-2014,  ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014. 

 

ΤΡΟΦΙΜΟ 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 

 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ % 

 

ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

ΖΑΧΑΡΗ 1 KGR 1.000 0,5500 13 0,072 0,622 550,00 621,50 

ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 10 GR  

ΤΕΜΑΧΙΑ 13.000 0,0059 13 0,001 0,007 76,70 86,67 

ΑΛΕΥΡΙ  300 0,4400 13 0,057 0,497 132,00 149,16 

CORN FLAOUR – ΑΝΘΟΣ 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ – ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ  100 0,5300 13 0,069 0,599 53,00 59,89 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ  600 1,4300 13 0,186 1,616 858,00 969,54 

ΠΟΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ή 

 25  KGR 175 1,6100 13 0,209 1,819 281,75 318,38 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ 250 GR  700 0,4500 13 0,059 0,509 315,00 355,95 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ 10 GR 

(ΑΤΟΜΙΚΗ)  27.000 0,0260 13 0,003 0,029 702,00 793,26 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΡΥΖΙ 

ΜΠΟΝΕΤ  700 0,7200 13 0,094 0,814 504,00 569,52 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΡΥΖΙ 

ΝΥΧΑΚΙ  500 0,6800 13 0,088 0,768 340,00 384,20 

ΑΛΑΤΙ  ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 

500 ΓΡ  300 0,0960 13 0,012 0,108 28,80 32,54 

ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗ 

ΤΟΞΙΚΗ (ΓΙΑ 50 ΑΥΓΑ Η 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)  

4 

 

0,7500 

 

24 

 

0,180 

 

0,930 

 

3,00 

 

3,72 

 

 ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΕΡΙ 20 3,4000 13 0,442 3,842 68,00 76,84 

 ΡΙΓΑΝΗ 20 2,9300 13 0,381 3,311 58,60 66,22 

ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΞΥΛΟ 3 3,9000 13 0,507 4,407 11,70 13,22 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΝΕΛΑΣ 

ΞΥΛΟ  5 5,1900 13 0,675 5,865 25,95 29,32 
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ΔΥΟΣΜΟΣ (SPEARMINT). 5 2,4000 13 0,312 2,712 12,00 13,56 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 5 10,8800 13 1,414 12,294 54,40 61,47 

ΜΠΑΧΑΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ  5 3,9500 13 0,514 4,464 19,75 22,32 

ΚΥΜΙΝΟ: 3 3,8500 13 0,501 4,351 11,55 13,05 

ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ/KG 1 4,6200 13 0,601 5,221 4,62 5,22 

ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ: 15 0,6000 24 0,144 0,744 9,00 11,16 

ΤΣΑΪ ΧΥΜΑ 24 3,6900 13 0,480 4,170 88,56 100,07 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΧΥΜΑ  1 7,6500 13 0,995 8,645 7,65 8,64 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 45.000 0,0520 13 0,007 0,059 2.340,00 2.644,20 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 180 GR.  2.500 0,5400 13 0,070 0,610 1.350,00 1.525,50 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ  200 0,7800 13 0,101 0,881 156,00 176,28 

ΞΕΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ  350 0,7100 13 0,092 0,802 248,50 280,81 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ:  350 0,5700 13 0,074 0,644 199,50 225,44 

ΦΑΚΗ ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΗ  500 0,5000 13 0,065 0,565 250,00 282,50 

ΡΕΒΙΘΙΑ 300 0,8200 13 0,107 0,927 246,00 277,98 

ΞΥΔΙ  600 0,1800 13 0,023 0,203 108,00 122,04 

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ  600 0,1700 13 0,022 0,192 102,00 115,26 

 ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  270 0,1980 13 0,026 0,224 53,46 60,41 

 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ  52 2,1800 13 0,283 2,463 113,36 128,10 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΖΕΛΕ 

ΓΛΥΚΟ  600 2,0200 13 0,263 2,283 1.212,00 1.369,56 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΖΕΛΕ 

ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  12 11,7000 13 1,521 13,221 140,40 174,096 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  100 0,8500 13 0,111 0,961 85,00 96,05 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΡΙΔΑ  16.000 0,0270 13 0,004 0,031 432,00 488,16 

ΜΕΛΙ 8.000 0,0860 13 0,011 0,097 688,00 777,44 

ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ-ΣΟΚΟΛΑΤΑ  35 2,9800 13 0,387 3,367 104,30 117,86 

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΑΠΑΛΗ (500 ΓΡ.) 20 0,6300 24 0,151 0,781 12,60 15,62 

     

 

ΣΥΝΟΛΑ 12.057,15 13.642,26 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπεύθυνη δήλωση συμμετέχοντος για αποδοχή των όρων της 

διακήρυξης  

  

  

                                         ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)  

  

Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, για τον διαγωνισμό: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο/Η (όνομα)   :   

Επώνυμο   :   

Όνομα & επώνυμο πατέρα :   

Όνομα & επώνυμο μητέρας :  

 Ημερομηνία γέννησης  :  

 Τόπος γέννησης  :   

Τόπος κατοικίας  :   

Αριθμός δελτίου ταυτότητας :    

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:   

α.   Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

β.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

γ. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του Διαγωνισμού.  

δ. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

  

   

  

  

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)  
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                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς 

 

                                 Α.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

                                           ΟΜΑΔΕΣ 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14 

Α/Α 
 
  Περιγραφή   
     είδους 

    Κιλά 

 
 

Τεμάχια 
 

  
Συνολική 
ποσότητα 

  
Τιμή 
μονάδος 
προ ΦΠΑ 
 

 
Συνολική 
αξία 
είδους 
προ ΦΠΑ 

 
 
Ποσοστό 
(%)ΦΠΑ 

 
Συνολική 
αξία 
είδους 
Με ΦΠΑ 

1                

2               

3              

  

Συνολική τιμή 
προ  ΦΠΑ 
(Αριθμητικώς 
και 
ολογράφως) 

  

 
  

 
   

 
  

   

  
 
Κόστος ΦΠΑ 
 

  
 
  

 
  

 
     

   

  

Συνολική τιμή 
με ΦΠΑ 
(Αριθμητικώς 
και 
ολογράφως) 

  

           

 

Για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη συνολική προκηρυχθείσα 

ποσότητα των ειδών κάθε ομάδας. 

  

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 

άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν 

στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 
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                                 Β.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α 
Περιγραφή 

είδους 
Κιλά 

 
 

Τεμάχια 
 

 
 

Συνολική 
ποσότητα 

 

Ποσοστό 
έκπτωσης (%) 
αριθμητικώς 

 

 

Ποσοστό 
έκπτωσης (%) 
ολογράφως 

 

1              

2             

3            

 

Για τις ΟΜΑΔΕΣ   2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωση επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής. 

  

  

 Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 

άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν 

στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα):  

Ημερομηνία έκδοσης :  

 

Προς το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Σπ. Θεολόγου 1 και Λεωφ. Φυλής 8η Στάση 

ΤΚ 13122 Ιλιον. 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ  

 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 

μέχρι του ποσού των ………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ 

της εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της 

ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της 

…/…../2020, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων ή για την ομάδα 

(επιλέγει ο προμηθευτής), της με αριθμ. 26/2020 (Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 104390) διακήρυξης 

σας.  

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.  

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως 

από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και 

των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 

862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν 

απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα 

μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της 

που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε 
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(5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη 

τη δήλωση σας.  

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, 

με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική 

μεσεγγύηση.  

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. 

οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 

υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

  

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα):  

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Σπ. Θεολόγου 1 και Λεωφ. Φυλής 8η Στάση 

ΤΚ 13122 Ιλιον. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …….. ΠΟΣΟΥ………… ΕΥΡΩ  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ΕΥΡΩ …………..………………… (ολογράφως ……………………), στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 

……………………………………δ\νση…………………………………………………………….  

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας για τον διαγωνισμό …….……………………………………(αρ. διακ/ξης 

26/2020, Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 104390) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο 

ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………..……... ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι …………………….  

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.  

  

  

  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI                        

                      ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

                                             [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [13122] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Νικηφόρος Γιώργος] 

- Τηλέφωνο: [2132015353] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [15800000-6] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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  Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηi; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»i ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοi: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 
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Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  
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Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 

του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηi· 

2. δωροδοκίαi,i· 

3. απάτηi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]i 

Εάν ναι, αναφέρετεi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]i 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
i
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;i 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): i 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουi; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνi, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005i: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςi
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
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1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής i: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςi: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yi -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςi, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςi, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςi, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνi όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα 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, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 
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μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάi, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιi 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]i 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου 

να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

i
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

i
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

i
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

i
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

i
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

i
 Όπως 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). 

i
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

i
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

i
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

i
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 
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i
 Όπως ορίζεται 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) 
 

που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. 

i
 Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 

και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

i
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

i
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

i
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

i
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

i
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

i
 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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i
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

i
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

i
 Πρβλ άρθρο 48. 

i
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

i
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

i
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

i
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

i
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

i
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

i
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

i
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

i
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

i
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

i
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

i
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 

από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

i
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 

ενότητα Γ ανωτέρω.  

i
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
i
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
i
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση 

ΑΔΑ: 6ΖΩΙΟΡΡ1-9ΣΛ
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