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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Ζλενασ Βενιηζλου 2

Ρόλθ

Χίοσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

Τ.Κ. 82131

Χϊρα

GR (HELLAS)

Κωδικόσ ΝUTS

EL413

Τθλζφωνο

+30 22713/50258

Φαξ

+30 22713/50107

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithion@xioshosp.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Κουτςουρά Βαςιλικι

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.xioshosp.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

www.xioshosp.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Δθμόςιο Νοςοκομείο και ανικει ςτθν 2θ Υ.ΡΕ ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
γ)
Οι προςφορζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (ςυςτθμικόσ αρικμόσ: 92111)
δ)

Θ διακιρυξθ είναι διακζςιμθ και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: www.xioshosp.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 331 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». Θ δαπάνθ για τθν εν
ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 1511 ςχετικι ανάλθψθ πίςτωςθσ 563/24.03.2020/(ΑΔΑ:6ΚΣΛ469073-ΙΨ6),
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα.
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια «ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΟΦΘΣ» για τθν ετιςια κάλυψθ των
αναγκϊν του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».
Αναφορά των τεχνικϊν προδιαγραφϊν γίνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ παροφςθσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
ΟΜΑΔΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΜΑΔΑ

CPV

ΟΜΑΔΑ 1

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ

15500000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΦΠΑ
16.010,00€

ΟΜΑΔΑ 2

ΚΕΑΤΑ

15119000-5

49.319,35€

15300000-1

9.988,85€

15000000-8

34.244,53€

15612500-6

5.436,35€

ΟΜΑΔΑ 4

ΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ
(φροφτα, λαχανικά και ςυναφι
προϊόντα)
ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 5

ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΡΟΙΪΑΣ

ΟΜΑΔΑ 3

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ ι για κάκε ομάδα ξεχωριςτά,
αλλά ςτο ςφνολο των ειδϊν και ποςοτιτων τθσ κάκε ομάδασ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ από τθν καταχϊρθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, με δικαίωμα
τρίμθνθσ παράταςθσ μετά από απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με τουσ ίδιουσ όρουσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
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 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 τθν με αρ. 175/03.03.2020 (ΑΔΑ:67ΕΥ469073-Ν4Υ) απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
ςχετικά με τον οριςμό επιτροπισ ςφνταξθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια «ΔΙΑΦΟΩΝ
ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΟΦΘΣ».
 τθν με αρ. 8/05.03.2020 (ΑΔΑ:63Ε4469073-742) απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με τθν
οποία εγκρίνει από άποψθ ςκοπιμότθτασ τθν προμικεια «ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ» κακϊσ
επίςθσ και τθν διαδικαςία διενζργειασ διαγωνιςμοφ.
 τθν με αρ. 14/23.04.2020 (ΑΔΑ: 6Χ3Ρ469073-Ν7Χ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με τθν
οποία αποφαςίηει τθν ζγκριςθ των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
 τθν με αρ. 563/24.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΣΛ469073-ΙΨ6) Ανάλθψθ Ρίςτωςθσ από τον προχπολογιςμό του
Νοςοκομείου.
 τθν με αρ. 15/21.05.2020 (ΑΔΑ: 65ΝΟ469073-ΕΧΦ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με τθν
οποία εγκρίνει τθν Διακιρυξθ 23/2020).
 τθν με αρ. 703/03.06.2020 (ΑΔΑ:ΩΝΔΘ469073-ΞΥΓ) απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
ςχετικά με τον οριςμό επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που αφορά τθν προμικεια «ΔΙΑΦΟΑ
ΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ».

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Σετάρτθ 24.06.2020 και ϊρα 23:00 μ. μ.
Θ διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί τθν Σρίτθ ςτισ 30.06.2020 και ϊρα
11:00 π.μ. με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr
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1.6 Γεκνζηόηεηα
Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 92111
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςυγκεκριμζνα
ςτθν τοπικι εφθμερίδα «ΧΙΩΤΙΚΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» , κακϊσ επίςθσ ενθμζρωςθ ζχει ςταλεί ςτο Επιμελθτιριο
Χίου προσ ενθμζρωςθ των μελϊν του.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :
www.xioshosp.gr
Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο/ανάδοχουσ, ςφμφωνα με τον ν.
3548/07, αρκ.4, παρ.1 και τον ν.3801/09, άρκ.46 ςε ςυνάρτθςθ με τον ν. 4412/16, άρκ.377,περ.35 και
άρκ.379, παρ.12

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ δηαθήξπμε
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ είναι τα ακόλουκα:
1.

θ Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ)

2.

θ παροφςα Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ

3.

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+

4.

οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ

5.

το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ

6.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

7.

όλα τα Υποδείγματα

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ,
δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και
κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε
το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
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2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα
επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά
νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ
διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει
ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ.
1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ,
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοςτοφ 2% (δφο
τοισ εκατό) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ κάκε ομάδασ όπωσ απεικονίηεται ςτον παρακάτω
πίνακα:

Α/Α ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΜΑΔΑ

ΠΟΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ

1θ ομάδα

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ

293,77€

2θ ομάδα

ΚΕΑΤΑ

904,95€

3θ ομάδα

ΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ

183,29€

4θ ομάδα

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ

627,41€

5θ ομάδα

ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΡΟΙΪΑΣ

99,75€

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 210 θμζρεσ/7 μινεσ. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ,
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.7, δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια
ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί
με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι
τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ
κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.3.3
Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
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προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν’ αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.3.5. …………….
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
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εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Δεν απαιτοφνται κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων για τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
(τθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ)
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
ότι απαιτοφνται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
(τθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ)
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
(τθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ)
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα ΙII, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr)
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου
του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
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αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό
ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
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απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε
εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ
- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) ……………
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ
που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
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ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να προςκομίςουν κανζνα δικαιολογθτικό.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να προςκομίςουν
δικαιολογθτικά.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ότι απαιτείται από
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ,
εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
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Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. ……….

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για τα είδθ των ομάδων: 1. «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ», 2.
«ΚΕΑΤΑ», 4. «ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ» και 5. «ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΡΟΙΪΑΣ». Για τθν ομάδα 3. «ΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ» το κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προφορά,
αποκλειςτικά βάςει τιμισ, θ οποία προκφπτει από το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%), ςε
ακζραιεσ μονάδεσ, επί τοισ εκατό (%) ςτθν νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ
του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ
τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Ν. 3438/2006, άρκ.13 (ΦΕΚ Α’33/14.02.2006).
2.3.2 ……..
2.3.3 .........

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα II,των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ι για κάκε
ομάδα ξεχωριςτά, αλλά ςτο ςφνολο των ποςοτιτων τθσ κάκε ομάδασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου
5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
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Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ
για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Σελίδα 19

20PROC006815281 2020-06-04
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα 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. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα III),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2
Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ II τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο 2.3.1 τθσ διακιρυξθσ.
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων
κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του,
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θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει
ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι pdf.+
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ (άρκ. 26, παρ.4 του Ν.4412/16).
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)
μθνϊν (180 θμζρεσ) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. (Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016,
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019).
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, (πρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το
άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16).
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ
ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1.
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
ςτισ 30.06.2020 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ
παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ
εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων
τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν ςυντάςςεται ενιαίο
πρακτικό από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν
προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου.
Τα εν λόγω πρακτικά (δθλαδι το ενιαίο πρακτικό αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των
τεχνικϊν προςφορϊν κακϊσ επίςθσ και το πρακτικό αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν)
κοινοποιοφνται από το ωσ άνω όργανο, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, προσ ζγκριςθ.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ (πρβλ. άρκ. 100, παρ.4)

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ (πρβλ. άρκ. 103 του
Ν.4412/16) και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3
τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 2.2.7 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ (παρ. 1 του άρκ. 103) αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για
τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
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Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν
(πρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016).
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.7 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν
ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (άρκ. 104 παρ. 2 και 3).
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκ.105, παρ.1, του Ν. 4412/16).
Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά
τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και
ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί
τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
τελευταίο
εδάφιο
τθσ παραγράφου
4
του
άρκρου
372
του
ν.4412/2016,
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β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από
τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
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Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω
τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί
των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ
τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ
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τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο, ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 ………………..

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1 ……….
4.4.2 ……….
4.4.3 ……….
4.4.4 ……….
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων, επιβάλλεται (πρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε
από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019).
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Κράτθςθ 2% υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (άρκ. 3, του Ν. 3580/2007)
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.
Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν
κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι
από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και
6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά, κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ μζςα ςτον χρόνο
παράδοςθσ που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι ςτο χϊρο που κα τουσ
υποδειχκεί από το γραφείο Διαχείριςθσ, τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, με ζξοδα,
ευκφνθ και μζριμνα του αναδόχου.
Θ παράδοςθ των υλικϊν κα πραγματοποιείται εντόσ 3 (τριϊν) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
παραγγελίασ του υλικοφ από το Νοςοκομείο. Θ παραλαβι τουσ κα γίνεται από τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα εκδίδει ςχετικά πρωτόκολλα
παραλαβισ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον μία (1) εργάςιμθ θμζρα νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των
υλικϊν μπορεί να γίνει μακροςκοπικά ι με οποιαδιποτε άλλθ εξζταςθ κρίνει θ επιτροπι παραλαβισ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ
κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν
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γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν
παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ χρόνουσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται
από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό
Τα ζξοδα μεταφοράσ, αςφάλιςθσ και παράδοςθσ των υλικϊν ζωσ τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, βαρφνουν τον ανάδοχο. (Σχετικά άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/16)

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, θ αποςτολι δειγμάτων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 214
του ν. 4412/2016 για τα υπό προμικεια είδθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί άμεςα. Θ αξία των
δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ ι αξιολόγθςθσ, βαρφνει τουσ
προμθκευτζσ και δεν καταβάλλεται.

Σελίδα 34

20PROC006815281 2020-06-04
Για τα δείγματα προβλζπονται και εργαςτθριακοί ζλεγχοι αν ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία, αυτοί
διενεργοφνται από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του Γ.Χ.Κ. ι οποιουδιποτε
άλλου εργαςτθρίου του δθμόςιου τομζα. Αν δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν τα ανωτζρω, οι εργαςτθριακοί
ζλεγχοι διενεργοφνται από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια του ιδιωτικοφ τομζα. Θ ανωτζρω διαδικαςία
ακολουκείται και κατά τθ διαδικαςία των εργαςτθριακϊν ελζγχων κατ’ ζφεςιν εξζταςθσ.
Το κόςτοσ για όλεσ τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ που διενεργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
βαρφνει τον προμθκευτι.

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ για τα είδθ τροφίμων, μετροφμενοσ από τθν θμερομθνία τθσ παραλαβισ του τμιματοσ
τθσ προμικειασ, κακορίηεται ανάλογα με το χρόνο λιξθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ από τθν
παραγωγικι εταιρία όταν πρόκειται για είδθ ςυςκευαςμζνα, με τθν επιφφλαξθ τθσ ορκισ αποκικευςθσ και
χριςθσ τουσ και ςε περίπτωςθ αλλοίωςισ τουσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ αντικατάςταςι τουσ.
Για τα είδθ κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και ιχκυοπωλείου κα πρζπει να μθν παρουςιάηουν αλλοιϊςεισ
ςτθν όψθ τουσ. Σε περίπτωςθ αλλοίωςισ τουσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ αντικατάςταςι τουσ.
Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τυχόν βλάβεσ που μπορεί να προκλθκοφν από τυχόν κακισ ποιότθτασ ειδϊν
τροφίμων που παραδίδει και οφείλει να αποκαταςτιςει με δικά του ζξοδα, οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει
εφόςον αποδειχκεί κατάλλθλα.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα
ςτθν ςφμβαςθ για τθν ςωςτι ποιότθτα των υλικϊν, κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά
πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι
ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
6.7.1 ……………………………….
6.7.2 ……………………………….

6.8 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά, μειοδότθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ
και να του προτείνει να αναλάβει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ
όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα
υποκατάςταςθσ).
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με «ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΙΑΤΟΦΘΣ» για τθν ετιςια κάλυψθ των ετιςιων αναγκϊν του.
Θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν δθμοςίευςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και λιγει ζνα (1) ζτοσ μετά, ι ζωσ
εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων, με δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ μετά από απόφαςθ του Γ.Ν. Χίου
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», με τουσ ίδιουσ όρουσ και τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Θ ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερϊσ από τθν εντολοδόχο Υπθρεςία ι να αναπροςαρμόηεται
με κοινι ςυμφωνία των δφο μερϊν αν υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια των Υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου με ςυμφερότερουσ όρουσ για όμοιο προϊόν ι υπθρεςία.
ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΦΠΑ

ΟΜΑΔΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΜΑΔΑ

CPV

1θ ΟΜΑΔΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ

15500000-3

16.010,00 €

9%

2θ ΟΜΑΔΑ

ΚΕΑΤΑ

15119000-5

49.319,35 €

9%

15300000-1

9.988,85 €

9%

15000000-8

34.244,53 €

9% & 17%

15612500-6

5.436,35 €

9%

4θ ΟΜΑΔΑ

ΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ
(φροφτα, λαχανικά και
ςυναφι προϊόντα)
ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ

5θ ΟΜΑΔΑ

ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΡΟΙΪΑΣ

3θ ΟΜΑΔΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΠΟΟΣΘΣΩΝ ΣΩΝ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
1θ ΟΜΑΔΑ – ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΕΙΟΤ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΘΣΕ

1.

Γάλα Μακράσ Διάρκειασ πλιρεσ
3,5% λιπαρά ςε ςυςκευαςία 1 Lt

4.200 lit

2.

Γάλα Μακράσ Διάρκειασ ελαφρφ
2% λιπαρά ςε ςυςκευαςία 1 Lt

2.000 lit

3.

Γιαοφρτι αγελάδασ πλιρεσ με
λιπαρά 3,85 ζωσ 4%

18.000 τμχ

4.

Γιαοφρτι αγελάδασ με λιπαρά 2%

3.200 τμχ
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2θ ΟΜΑΔΑ – ΚΡΕΑΣΑ
Α/Α
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11

ΠΟΟΣΘΣΕ
(ΚΙΛΑ)

ΕΙΔΟ
ΚΙΛΟΤΟ
ΛΑΡΑ
ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ
ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΙ
ΨΑΙ ΜΡΑΚΑΛΙΑΟΣ
ΚΑΤΕΥΨΥΓΜΕΝΟΣ
ΓΑΛΕΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ
ΧΟΙΙΝΟ
ΚΑΤΣΙΚΙ
ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΘΟ
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΟΙΙΝΑ
ΡΑΝΣΕΤΑ ΧΟΙΙΝΘ

1.800
1.500
3.200
1.800
300
1.300
40
50
50
6
5
5

3θ ΟΜΑΔΑ – ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΟΠΟΡΩΠΩΛΕΙΟΤ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΘΣΕ

ΜΟΝΑΔΑ

1
2
3
4
5
6
7

ΑΓΓΟΥΙ
ΑΚΤΙΙΝΙΔΙΟ
ΑΝΙΘΟ
ΑΧΛΑΔΙ
ΚΑΟΤΟ
ΚΟΛΟΚΥΘΙ
ΚΟΥΝΟΥΡΙΔΙ
ΚΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΕΣΚΑ
ΚΕΜΜΥΔΙ ΞΕΟ
ΛΑΧΑΝΟ
ΛΕΜΟΝΙ
ΜΑΙΝΤΑΝΟ
ΜΑΟΥΛΙ
ΜΕΛΙΤΗΑΝΑ
ΜΘΛΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΦΕΣΚΙΕΣ
ΡΑΤΑΤΑ
ΡΑΤΗΑΙ
ΜΑΝΤΑΙΝΙΑ
ΡΙΡΕΙΑ
ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ
ΑΔΙΚΙ
ΣΕΛΕΘ / ΣΕΛΙΝΟ
ΣΚΟΔΑ
ΜΡΟΚΟΛΟ
ΚΕΑΣΙ

150
20
30
500
300
700
20

ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

20

ΚΙΛΑ

1.000
250
900
260
200
150
500

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

400

ΚΙΛΑ

3.600
20
30
50
300
20
50
55
20
20

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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27
28
29
30
31
32
33

ΚΑΡΟΥΗΙ
ΒΕΥΚΟΚΟ
ΟΔΑΚΙΝΟΝΕΚΤΑΙΝΙΑ
ΡΕΡΟΝΙ
ΦΑΟΥΛΑ
ΜΡΑΝΑΝΕΣ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ

50
20

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

150

ΚΙΛΑ

25
10
450
20

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

4θ ΟΜΑΔΑ – ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ
Α/Α

ΕΙΔΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ
ΑΛΕΥΙ
ΑΥΓΑ
ΒΟΥΤΥΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 10Γ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 400Γ
ΔΥΟΣΜΟΣ
ΕΧΤΑ ΡΑΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΛΙΕΣ
ΗΑΜΡΟΝ ΡΙΚ-ΝΙΚ
ΗΑΧΑΘ
ΗΑΧΑΘ ΜΕΙΔΑ 10Γ
ΗΕΛΕ ΤΕΜ 200Γ
ΗΥΜΑΙΚΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 100 ΤΕΜ
ΚΑΣΕΙ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ
ΚΟΝ ΦΛΑΟΥΕ
ΚΟΝ ΦΛΕΙΚΣ 500Γ
ΚΕΜΑ ΣΚΟΝΘ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ
ΚΟΥΑΣΑΝ
ΚΥΒΟΙ ΣΟΥΡΑΣ (ςυςκ.12 τμχ)
ΚΥΜΙΝΟ
ΑΑΚΑΣ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ
ΜΑΓΙΟΝΕΗΑ
ΜΑΜΕΛΑΔΑ
ΜΡΑΧΑΙ
ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ
ΝΕΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ
ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΘ ΡΛΑΣΤ 390-400 Γ
ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΣ 250ML
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΑ
ΡΙΡΕΙ ΜΑΥΟ ΤΙΜΜΕΝΟ
ΙΓΑΝΘ

33
34
35
36
37
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ΠΟΟΣ
ΘΣΕ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

60
60
8.000
9.400
160
20
720
6
700
150
170
600
850
20
100
150
100
10
500
14.000
200
25
60
120
50
550
16
9.000
10
50
10.000
280

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΛΙΤΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

15.000

TEM

30
25
40
60

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
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38
39
40
41
42
43

ΥΗΙ ΑΣΡΟ ΧΥΜΑ
ΥΗΙ ΚΙΤΙΝΟ ΧΥΜΑ
ΣΟΔΑ ΦΑΓΘΤΟΥ 200Γ
ΣΡΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
ΤΟΜΑΤΟΡΟΛΤΟΣ 500Γ
ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΡΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ

200
380
8
50
500
800

44

ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 1,5 Γ

100

45

ΤΥΙ ΤΟΣΤ

400

46

ΤΥΑΚΙΑ ΤΙΓΩΝΑ (140 Γ ΣΥΣΚ 8 ΤΕΜ)

1.200

47
48

400
300
1.200

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

23.000

ΤΕΜ

51
52
53

ΦΕΤΑ –ΤΥΙ
ΦΙΔΕΣ
ΦΥΓΑΝΙΕΣ (510 Γ ) (ΡΑΚΕΤΟ 3 ΤΕΜ)
3Χ170 Γ
ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(ΡΑΚΕΤΟ 2 ΤΕΜ)
ΦΥΛΛΟ ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 500 Γ
ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΘΣ
ΧΑΛΒΑΣ

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΚΟΥΤΙ
(100 ΤΕΜ)
ΚΙΛΟ
ΚΟΥΤΙ
(8 ΤΕΜ)
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

30
10
10

54

ΧΑΜΟΜΘΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 1,5 Γ

25

55
56

ΚΟΜΡΟΣΤΑ ΟΔΑΚΙΝΟ (820 Γ)
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΙΣ ΑΝΘΑΚΙΚΟ
(1,5 ΛΙΤΟ)
ΤΟΥΣΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ
ΜΟΥΣΤΑΔΑ ΟΧΙ ΡΙΚΑΝΤΙΚΘ
(ΣΥΣΚ.500Γ)
ΩΣΙΚΘ ΣΑΛΑΤΑ
ΣΤΑΦΙΔΕΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΙ
ΞΘΘ ΜΑΓΙΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ
ΜΕΛΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕΙΔΕΣ
ΧΤΑΡΟΔΙ Κ/Ψ
ΚΑΛΑΜΑΙ Κ/Ψ
ΒΑΦΘ ΑΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΘ
ΤΣΟΥΕΚΙ ΡΑΣΧΑΛΙΝΟ
ΚΑΤΑΪΦΙ
ΜΡΑΚΛΑΒΑΣ

100
20

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ
ΚΟΥΤΙ
(100 ΤΕΜ)
ΤΕΜ
ΤΕΜ

110

ΤΜΧ

2

ΚΙΛΑ

10

ΤΜΧ

10
2
1
9
600
5
5
10
20
5
5

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΟ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

49
50

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

5θ ΟΜΑΔΑ – ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΡΣΟΠΟΙΪΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

1

ΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΥΡΟΥ 70%

2
3

ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
ΜΘ ΣΤΟΓΓΥΛΑ (120gr)
ΛΑΓΑΝΕΣ
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ΠΟΟΣΘΣΑ
7.000 τμχ
( του μιςοφ κιλοφ)
20.000 τμχ
(των 120gr ζκαςτο)
15 κιλά

20PROC006815281 2020-06-04

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ
ΑΡΣΟ ΑΡΣΗΓΗΑ & ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΑΡΣΟΤ
Σα ρνξεγνχκελα εέδε, λα εέλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο, λα Ϋρνπλ παξαρζεέ κε ηα νξηδφκελα ζηα
Ϊξζξα 111, 112, 113 θαη 114 ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & αληηθεηκΫλσλ θνηλάο ρξάζεο,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη λα πιεξνχλ ηα αλαθεξφκελα
θαη νξηδφκελα ζην Ν 3526/2007 – ΦΔΚ 24/Α’/9.2.2007«Παξαγσγά θαη δηΪζεζε πξντφλησλ
αξηνπνηέαο θαη ζπλαθεέο δηαηΪμεηο» θαη Α. νηθ. 4730/209/Φ.17.1/2008 «Καζνξηζκφο δπλακηθφηεηαο
παξαγσγάο θιηβΪλσλ παξαγσγάο πξντφλησλ αξηνπνηέαο θαη δηαδηθαζέαο αδεηνδφηεζεο» ζε
εθαξκνγά ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ηεο παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Ν3526/2007 «Παξαγσγά θαη
δηΪζεζε πξντφλησλ αξηνπνηέαο θαη ζπλαθεέο δηαηΪμεηο».
ΓΔΝΗΚΑ
«Άξηνο» (ρσξέο Ϊιιε Ϋλδεημε): Σν πξντφλ αξηνπνηέαο πνπ παξαζθεπΪδεηαη κε ςάζηκν κΫζα ζε
εηδηθνχο θιηβΪλνπο, ππφ θαζνξηζκΫλεο ζπλζάθεο κΪδαο, ε νπνέα απνηειεέηαη απφ αιεχξη ζέηνπ, λεξφ,
δχκε θαη κηθξά πνζφηεηα αιαηηνχ. Αλ γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ Ϊξηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη Ϊιεπξα ζέηνπ
ά κεέγκα αιεχξσλ Ϊιισλ δεκεηξηαθψλ πξντφλησλ εθηφο ηνπ ζέηνπ, ν παξαζθεπαδφκελνο Ϊξηνο
θΫξεη ηελ νλνκαζέα ησλ αληέζηνηρσλ δεκεηξηαθψλ πξντφλησλ.
Όζνλ αθνξά ηνλ άξην ην ιεπθό άξην ηύπνπ 70%
Ο ιεπθφο Ϊξηνο, πνπ παξαζθεπΪδεηαη απφ Ϊιεπξα η. 70%, απφ καιαθφ ζέην θαη δηαηέζεηαη ζηελ
θαηαλΪισζε κε ηελ νλνκαζέα «Ϊξηνο ιεπθφο η. 70%»,
«Φξέζθνο άξηνο» ά «ΦξΫζθν αξηνπαξαζθεχαζκα»: Ο Ϊξηνο ά ην αξηνπαξαζθεχαζκα πνπ
πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο:
αα) πσινχληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηά εληφο εέθνζη ηεζζΪξσλ σξψλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο
δηαδηθαζέαο παξαγσγάο ηνπο,
ββ) παξΪγνληαη κε ζπλερά δηαδηθαζέα, απφ ηελ ρξάζε ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο κΫρξη ηελ ηειηθά
Ϋςεζε, ρσξέο λα κεζνιαβεέ δηαθνπά ηεο γηα ηε ζπληάξεζά ηνπο.
Απαγνξεύεηαη ε ρξάζε λφκνο 3526/2007 Ϊξζξν 10
1 (α,β,γ) ηνπ φξνπ θξΫζθνο Ϊξηνο ά
αξηνζθεχαζκα
α) ζε Ϊξην ά αξηνζθεχαζκα πνπ πξννξέδνληαη γηα πψιεζε κεηΪ ηελ πΪξνδν εέθνζη ηεζζΪξσλ σξψλ
απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο παξαγσγάο ηνπο, αλεμΪξηεηα απφ ηηο κεζφδνπο ζπληάξεζεο
ηνπο.
β) ζε Ϊξην ά αξηνπαξαζθεχαζκα ά αξηνζθεχαζκα πνπ πσινχληαη κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο
Ϋςεζεο ηνπ κεξηθψο ςεκΫλνπ , ηνπ δηαηεξεκΫλνπ ά ηνπ θαηεςπγκΫλνπ
Ϊξηνπ ά ηνπ
αξηνπαξαζθεπΪζκαηνο ά ηνπ αξηνζθεπΪζκαηνο αλεμΪξηεηα απφ ηηο κεζφδνπο ζπληάξεζεο ηνπο.
γ) ζε Ϊξην ά αξηνπαξαζθεχαζκα ά αξηνζθεχαζκα πνπ παξΪγνληαη κε ηελ Ϋςεζε ελδηΪκεζσλ
πξντφλησλ αξηνπνηέαο, αλεμΪξηεηα κε ηηο κεζφδνπο ζπληάξεζεο ηνπο.
«Αξηνζθεύαζκα»: Άξζξν 112 ηνπ Κ.Σ.Π Σν πξντφλ αξηνπνηέαο ην νπνέν παξαζθεπΪδεηαη θαηΪ
ηξφπν αλΪινγν κε απηφλ ηεο παξαζθεπάο ηνπ Ϊξηνπ, κε απιφ ά δηπιφ θιηβαληζκφ, δηαθΫξεη, φκσο,
απφ ηνλ Ϊξην σο πξνο ηελ καθξνζθνπηθά πθά θαη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ηνπ.
«Απιά αξηνζθεπάζκαηα»: Σα πξντφληα αξηνπνηέαο ηα νπνέα κπνξεέ λα αληηθαηαζηάζνπλ ηνλ Ϊξην,
φπσο θξπγαληΫο, αξηέδηα, θξαληδνιΪθηα, θνπινχξηα, παμηκΪδηα, ν δηππξέηεο Ϊξηνο, νη πέηηεο γηα
ζνπβιΪθηα.
«Αξηνπαξαζθεύαζκα»: Σν πξντφλ αξηνπνηέαο πνπ παξαζθεπΪδεηαη απφ Ϊιεπξα ελφο δεκεηξηαθνχ
ά πξνζκεέμεηο αιεχξσλ δηαθφξσλ δεκεηξηαθψλ, εθφζνλ ν ηξφπνο παξαζθεπάο ηνπ δελ ζπκπέπηεη κε
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ηνλ ηξφπν παξαζθεπάο ησλ εηδψλ Ϊξηνπ θαη ην νπνέν δηαηέζεηαη ζηελ θαηαλΪισζε κε ηελ νλνκαζέα
«αξηνπαξαζθεχαζκα». Αξηνπαξαζθεχαζκα απνηειεέ ε ιαγΪλα ηεο Καζαξάο ΓεπηΫξαο.
ΔΗΓΗΚΑ
O Ϊξηνο θαη ηα αξηνπαξαζθεπΪζκαηα πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα παξαζθεπΪδνληαη θαη λα δηαηέζεληαη
ζηελ θαηαλΪισζε απφ ηχπνπο θαη θαηεγνξέεο αιεχξνπ πνπ αλαθΫξνληαη ζην Άξζξν 104 ηνπ Κ.Σ.Π.
θαη ζχκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε AγoξαλoκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
Οη αξηνπνηνέ ππoxξεoχληαη πξηλ απφ ηε δχκσζε ηεο αξηoκΪδαο λα θνζθηλέδνπλ κε επηκΫιεηα ηα
xξεζηκoπoηoχκελα Ϊιεπξα, Ϋηζη ψζηε o παξαζθεπαδφκελνο Ϊξηνο θαη ηα αξηνπαξαζθεπΪζκαηα λα
εέλαη παληειψο απαιιαγκΫλεο απφ oπoηαδάπoηε μΫλα ζψκαηα, π.ρ. ζxoηληΪ, θφθθνπο, πΫηξεο,
παξΪζηηα, Ϋληνκα ά Ϊιια αληηθεέκελα.
Tα xξεζηκoπoηoχκελα γηα ζθνπφ απηφ θφζθηλα πξΫπεη λα εέλαη απφ γαιβαληζκΫλν ζπξκΪηηλν
πιΫγκα No 9, No 12, No 14, No 16.
Οη καθξνζθνπηθνέ θαη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ηνπ Ϊξηνπ θαη ησλ αξηνζθεπαζκΪησλ λα εέλαη
θαινέ θαη λα κελ ππΪξρνπλ ελδεέμεηο ρξεζηκνπνέεζεο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ά αηεινχο
επεμεξγαζέαο απηψλ, λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ νπνηαδάπνηε μΫλα ζσκαηέδηα θαη λα κελ Ϋρνπλ
ππνζηεέ νπνηαδάπνηε αιινέσζε.
Να εέλαη Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη θξΫζθα, απφ αγλΪ πιηθΪ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη
Πνηψλ.
Να εέλαη θαιΪ δπκσκΫλνη θαη θαλνληθΪ (νκνηφκνξθα) ςεκΫλνη, νκνηνγελΫο ζηελ θφξα θαη ζηελ
ςέρα, κε θιφγσκα (θφξα) θαλνληθΪ ζε φιε ηελ επηθΪλεηα ηνπο (φρη ζθιεξά θφξα).
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο λα είλαη επράξηζηνη θαη ραξαθηεξηζηηθνί ησλ πξντόλησλ, λα
έρνπλ παξαζθεπαζηεί ην πεξηζζόηεξν πξηλ από ηέζζεξεο (4) ώξεο θαη ιηγόηεξν πξηλ από (2)
ώξεο γηα λα κεηαθεξζνύλ ζην Ννζνθνκείν.
ην εμσηεξηθφ κΫξνο ηεο ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη νη παξαθΪησ ελδεέμεηο:
1. Σν φλνκα ηεο επηρεέξεζεο.
2. Ζ δηεχζπλζε ηνπ αξηνπνηεένπ.
3. Σν εέδνο ςσκηνχ ά πξντφληνο αξηνπνηέαο.
4. Σν θαζαξφ βΪξνο.
5. Ζ εκεξνκελέα παξαζθεπάο θαη ιάμεσο, νη νπνέεο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζηε
ζπζθεπαζέα ηνπ πξντφληνο κε αλεμέηειε ζθξαγέδα.
Σα κεηαθνξηθΪ νράκαηα θαη νη πεξηΫθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΪ θαη
απνιπκαζκΫλα, ψζηε ηα πξντφληα πνπ κεηαθΫξνληαη λα πξνθπιΪζζνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ
πηζαλΫο κνιχλζεηο. Γηα ηελ κεηαθνξΪ ηνπ Ϊξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ αξηνπνηέαο, νη επηρεηξάζεηο
θΫξνπλ ηελ επζχλε ζρεηηθΪ κε ηελ ηάξεζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξΪο.
1. Ζ κεηαθνξΪ, ε δηαλνκά θαη ε δηΪζεζε ησλ πξντφλησλ αξηνπνηέαο επηηξΫπεηαη κε νράκαηα πνπ
δηαζΫηνπλ θαηΪιιειν ακΪμσκα, θιεηζηφ απφ φιεο ηηο πιεπξΫο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ πξντφλησλ απηψλ.
2. Ο Ϊξηνο θαη ηα ινηπΪ πξντφληα αξηνπνηέαο εέηε ζε αηνκηθά, εέηε ζε καδηθά ζπζθεπαζέα, φηαλ
κεηαθΫξνληαη πξνο πψιεζε απφ ην ρψξν παξαγσγάο ηνπο ζε πξαηάξηα Ϊξηνπ, ζε μελνδνρεέα,
ζε λνζνθνκεέα θαη ζε ινηπΪ ηδξχκαηα, ζε ηφπνπο νκαδηθάο ζέηηζεο, ζε εζηηαηφξηα, ηαβΫξλεο
θαη ζε θΪζε Ϊιιν ηφπν πξννξηζκνχ, ηνπνζεηνχληαη κΫζα ζε θιεηζηΪ θηβψηηα, πνπ εέλαη
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θαηαζθεπαζκΫλα απφ πιηθφ ην νπνέν εέλαη θαηΪιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα. Απαγνξεχεηαη
ε κεηαθνξΪ ησλ πξντφλησλ αξηνπνηέαο κε Ϊιιν ηξφπν.
3. ΔπηηξΫπεηαη ε κεηαθνξΪ πξντφλησλ αξηνπνηέαο κε νράκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθΪ γηα ηελ κεηαθνξΪ ησλ πξντφλησλ απηψλ, εθφζνλ ηα πξντφληα απηΪ
ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθΪ μχιηλα θηβψηηα, πνπ Ϋρνπλ εζσηεξηθά επΫλδπζε απφ γαιβαληζκΫλε
ιακαξέλα ά ζε κεηαιιηθΪ ά πιαζηηθΪ θηβψηηα, κε επαξθά ρσξεηηθφηεηα, ηα νπνέα θιεέλνπλ
εξκεηηθΪ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθΪ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κεηαθνξΪο απηάο θαη εέλαη
θαηΪιιεια γηα επαθά κε ηξφθηκα. Οκνέσο, επηηξΫπεηαη κε ηα νράκαηα πνπ αλαθΫξνληαη ζην
πξνεγνχκελν εδΪθην, ε δηαθέλεζε θαη ε κεηαθνξΪ, πξνο πψιεζε πξντφλησλ αξηνπνηέαο, ηα
νπνέα δηαηέζεληαη ζηνλ θαηαλαισηά ζε αεξνζηεγά ζπζθεπαζέα, ην πιηθφ ηεο νπνέαο
πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ.
Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξΪ, κε νπνηνδάπνηε ηξφπν, πξντφλησλ αξηνπνηέαο κε νράκαηα πνπ
κεηαθΫξνπλ ξππαξΪ αληηθεέκελα ά ηνμηθΫο χιεο ά πγξΪ, ηα νπνέα κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ, κε
νηνδάπνηε ηξφπν, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλά ησλ πξντφλησλ απηψλ.
Δπέ ησλ ζπζθεπαζηψλ λα ππΪξρνπλ νη απαξαέηεηεο ελδεέμεηο ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο
δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ηξνθέκσλ:
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζκ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα
ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζκ 1924 /2006 θαη ηεο (ΔΚ) αξηζκ 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο
87/ 250 /ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο νδεγέαο 1999 /10/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ
νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ 608/2004 ηεο
Δπηηξνπάο.
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
1. ΑΡΣΟ ΛΔΤΚΟ 70% (500ΓΡ) 7,000 ΣΔΜ
2. ΦΧΜΑΚΗΑ ΓΗΑ ΑΝΣΟΤΗΣ ΜΖ ΣΡΟΓΓΤΛΑ (120ΓΡ. 20,000 ΣΔΜ
3. ΛΑΓΑΝΔ 15 ΚΗΛΑ

1.Άξηνο : Ζ παξαζθεπά ηνπ Ϊξηνπ πξΫπεη λα πιεξνέ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
Άξζξνπ 111 ηνπ Κ.Σ.Π. ην λεξφ δε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη πξΫπεη λα εέλαη πφζηκν.
 Άξηνο ηχπνπ 70% (Φξαηδφια): Σν πξντφλ ζα παξαζθεπΪδεηαη απφ αιεχξη ζηηαξηνχ ηχπνπ
70%, λεξφ, δχκε, θαη κηθξά πνζφηεηα αιαηηνχ (ην πνζνζηφ ηνπ πξνζηηζεκΫλνπ Ϊιαηνο δελ
πξΫπεη λα εέλαη αλψηεξν απφ 1% επέ ηνπ αιεχξνπ θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ καγεηξηθνχ
Ϊιαηνο), ρσξέο πξνζζεηηθΫο χιεο, θαζαξνχ βΪξνπο 750 gr, ζπζθεπαζκΫλεο ζε ρΪξηηλεο
ζαθνχιεο θαηΪιιειεο γηα ηξφθηκα, θιεηζκΫλεο κε ζπλδεηηθά κεραλά ά ζε δηαθαλΫο ζεινθΪλ.
 Αηνκηθά αξηίδηα: Ζ παξαζθεπά ησλ αξηηδέσλ πξΫπεη λα πιεξνέ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο
δηαηΪμεηο ηνπ Άξζξνπ 112,113 ηνπ Κ.Σ.Π., ην λεξφ δε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη, πξΫπεη λα
εέλαη πφζηκν.
2.Αξηίδηα ηύπνπ 70 %:ζηξνγγπιΪ ά θξαληδνιΪθη, θαζαξνχ βΪξνπο 120 gr.
Σν πξντφλ ζα παξαζθεπΪδεηαη απφ αιεχξη ζηηαξηνχ ηχπνπ 70% , λεξφ, δχκε, θαη κηθξά πνζφηεηα
αιαηηνχ(ην πνζνζηφ ηνπ πξνζηηζεκΫλνπ Ϊιαηνο, δελ πξΫπεη λα εέλαη αλψηεξν απφ 1% επέ ηνπ
αιεχξνπ θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ καγεηξηθνχ Ϊιαηνο) ρσξέο πξνζζεηηθΫο χιεο, ζπζθεπαζκΫλα
ζε αεξνζηεγεέο αηνκηθΫο θιεηζκΫλεο ζπζθεπαζέεο απφ δηαθαλΫο ζεινθΪλ.
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3.Λαγάλα πνιπηειείαο, Ϊλσ ησλ 750 γξακκαξέσλ πεξέπνπ, θιαζζηθφ ζράκα ιαγΪλαο,
παξαζθεπαζκΫλε κε ην παξαδνζηαθφ ηξφπν, απφ αιεχξη ηχπνπ 70%, αιεχξη θέηξηλν ςηιφ, λεξφ,
καγηΪ 2% επέ ηνπ αιεχξνπ, αιΪηη Ϋσο 2% επέ ηνπ αιεχξνπ, καζηέρα πεξέπνπ 0,5 επέ ηνηο ρηιένηο,
ζνπζΪκη πξναηξεηηθΪ θαη καπξνζάζακν.
Ζ παξαζθεπά ησλ παξαπΪλσ εηδψλ λα γέλεηαη απζεκεξφλ, ε δε ζπζθεπαζέα λα πξαγκαηνπνηεέηαη
αθνχ Ϋρνπλ απνθηάζεη ηε ζεξκνθξαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Δπέ ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ αλΪιαησλ πξντφλησλ λα ππΪξρεη δηαθξηηηθά ζάκαλζε πνπ ζα ηα μερσξέδεη
απφ ηα ππφινηπα.
Ζ ψξα παξΪδνζεο απζηεξψο νξηδφκελε ζα εέλαη ε 07.00 π.κ.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο
θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλαλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ
ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3 Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ.
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα, πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφιεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά
παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηνπ δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
εέδνπο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο, αλΪινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
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ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π. Ϊξζξα 111,112,113, 114.
2. Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμε 14/89.
3. ΟΓΖΓΗΑ 96/5/ΔΚ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 1996.
4. ΝΟΜΟ 3526/2007 – ΦΔΚ 24/Α‘/9.2.2007 Παξαγσγά θαη δηΪζεζε πξντφλησλ αξηνπνηέαο
θαη ζπλαθεέο δηαηΪμεηο.
5. Α. νηθ. 4730/209/Φ.17.1/2008.
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ.
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ: ΘΫηεη γεληθνχο θαλφλεο πγηεηλάο
θαη αζθΪιεηαο ηξνθέκσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο αιπζέδαο παξαγσγάο
ηξνθέκσλ, απφ ην ρσξΪθη ά ην ζηΪβιν κΫρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηά. Με ηνλ θαλνληζκφ απηφ
ν «παξαγσγφο ηξνθέκσλ» – φπσο νξέδεηαη ζην θεέκελν, θΫξεη ηελ πιάξε επζχλε γηα ηελ
αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ πνπ παξΪγεη, δηαθηλεέ, δηαζΫηεη.
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1019/2008 γηα ηελ ηξνπνπνέεζεο ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζκφ. 852/2004.
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ.
10. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
22αο επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ
παξΪγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο
νδεγέαο 2001/18/ΔΚ.
11. Καλνληζκφο 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηνχ.
12. Καλνληζκφο 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ.
13. Οδεγέα 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πνπ αθνξΪ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηΪησλ
πεξηεθηηθνηάησλ γηα ηα θαηΪινηπα ησλ θπηνθαξκΪθσλ επΪλσ ά κΫζα ζε νξηζκΫλα πξντφληα
θπηηθάο πξνΫιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηάο.
14. Οδεγέα 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά
ηξνπνπνηεζεέ.
15. Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη ΦΔΚ Β΄ 630/2007.
16. Καλνληζκφο 178/2002 (εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 18 ) γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ ηεο
θαη ε εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξΪγξ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο
πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ
ηξνθέκσλ.
17. ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο
93/43/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ.
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18. Καλνληζκφο 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηα
πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ
θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.
19. Καλνληζκφο 2023/2006 ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ
θαη αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα.

ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΝΧΠΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΧΝ
Σα ΝσπΪ ΟπσξνιαραληθΪ πξΫπεη λα εέλαη <<Α>> Καηεγνξέαο θαηΪ πξνηέκεζε ΔΓΥΧΡΗΑ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ θαη λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο ηεο θαηεγνξέαο απηάο, φπσο
θαζνξέδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ Κ.Σ.Π (Άξζξν 119), ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ θαη
ΓηαηΪμεσλ (ΦΔΚ 52 ηεο 28/1/94 πεξέ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ), Καλνληζκφ
2200/96 θαη 1148/01 ΚΤΑ 257543/31.07.03, ΦΔΚ 1122/08/08/03 πεξέ ππνρξεσηηθάο ηππνπνέεζεο
(ζπζθεπαζέαο θαη επηζάκαλζεο) ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ εηζΪγνληαη, εμΪγνληαη,
δηαθηλνχληαη ά πσινχληαη ζηηο πΪζεο θχζεσο αγνξΫο θαη θαηαζηάκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ, ηηο
ηζρχνπζεο ΑγνξαλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο (Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμε 14/89 Άξζξν 3 θαη Άξζξν 67β) πεξέ
ιάςεο εηδηθψλ κΫηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα λσπΪ νπσξνιαραληθΪ εγρψξηαο παξαγσγάο, θαηΪ ηελ
εκπνξέα θαη δηαθέλεζά ηνπο απφ ηε βΪζε παξαγσγάο κΫρξη ηελ ηειηθά θαηαλΪισζά ηνπο, λα πιεξνχλ
ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ [Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 7εο
Ηνπλένπ 2011 γηα ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ
νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1580/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 21εο Γεθεκβξένπ
2007 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 2200/96, (ΔΚ) αξηζ. 2201/96
θαη (ΔΚ) αξηζ. 1182/2007 ηνπ πκβνπιένπ ζηνλ ηνκΫα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ].
ΓΔΝΗΚΑ
Σα ΝσπΪ ΟπσξνιαραληθΪ πξΫπεη λα εέλαη θξέζθα (ην αλψηεξν ηξηψλ εκεξψλ γηα ηα
νπσξνιαραληθΪ επνράο), λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011
ψζηε λα εέλαη:
– αθΫξαηα,
– πγηά (απνθιεένληαη πξντφληα πνπ εέλαη πξνζβεβιεκΫλα απφ ζάςε ά αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ
αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε),
– θαζαξΪ, νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ θΪζε νξαηά μΫλε χιε,
– απαιιαγκΫλα απφ παξΪζηηα θαη γεληθφηεξα επηβιαβεέο νξγαληζκνχο θαη λα κελ εκθαλέδνπλ
αιινέσζε ηεο ζχζηαζεο ά ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ,
– απαιιαγκΫλα απφ κε θπζηνινγηθά εμσηεξηθά πγξαζέα,
– απαιιαγκΫλα απφ αξρά εμσηεξηθάο μάξαλζεο,
– απαιιαγκΫλα απφ δεκηΫο νθεηιφκελεο ζε ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο ά παγεηφ,
– απαιιαγκΫλα απφ μΫλε νζκά ά/ θαη μΫλε γεχζε,
– απαιιαγκΫλα ππνιεηκκΪησλ θπηνθαξκΪθσλ θαη ξαδηελεξγψλ θαηαινέπσλ φπσο εέλαη ηα
αθφινπζα: νξγαλνθσζθνξηθΪ, νξγαλνρισξησκΫλα θαη πδξνγνλΪλζξαθεο.
– Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη επαξθψο αλαπηπγκΫλα, αιιΪ φρη ππεξβνιηθΪ, θαη νη θαξπνέ λα
βξέζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ζηΪδην σξέκαλζεο θαη λα κελ εέλαη ππεξψξηκνη.
Σα πξντφληα πξΫπεη λα βξέζθνληαη ζε θαηΪζηαζε ηΫηνηα, ψζηε λα ηνπο επηηξΫπεη:
– λα αληΫρνπλ ηε κεηαθνξΪ θαη ηνλ ελ γΫλεη ρεηξηζκφ,
– λα θζΪλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ.
θαη λα ζπζθεπΪδνληαη θαηΪ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε πξνζηαζέα ηνπο θαηΪ ηελ κεηαθνξΪ
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θαη απνζάθεπζε.
Σα πξντφληα ζηε ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα εέλαη ζε δηαηεηαγκΫλα ζηξψκαηα κε νκνηνγελΫο πεξηερφκελν
θαη πνηΫ ρχκα θαη ζα πξΫπεη λα ηεξνχληαη νη εηδηθΫο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο θαη ηππνπνέεζε, Ϋηζη
φπσο απηΫο πξνζδηνξέδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 543/2011 θαη ζηελ
Αξηζκ. Α2-718/28-7-2014 ΦΔΚ Β 2090/31-7-2014 Κσδηθνπνίεζε Καλόλσλ Γηαθίλεζεο θαη
Δκπνξίαο Πξντόλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηώλ (Καλόλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.).
Σν πεξηερφκελν θΪζε ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη νκνηνγελΫο, λα πεξηΫρεη πξντφληα ηεο έδηαο
θαηαγσγάο, πνηθηιέαο, πνηφηεηαο, κεγΫζνπο θαη ζαθψο ηνπ ηδένπ βαζκνχ αλΪπηπμεο θαη σξέκαλζεο.
ΚΪζε ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα θΫξεη εμσηεξηθΪ ζπγθεληξσκΫλεο ζηελ έδηα πιεπξΪ κε επαλΪγλσζηνπο,
αλεμέηεινπο θαη επδηΪθξηηνπο ραξαθηάξεο ηηο αθφινπζεο ελδεέμεηο:
Α. Σαπηνπνίεζε: λνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ ζπζθεπαζηά θαη/ά ηνπ απνζηνιΫα.
Ζ Ϋλδεημε απηά κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη:
— γηα φιεο ηηο ζπζθεπαζέεο εθηφο απφ ηηο πξν ζπζθεπαζέεο, απφ ηνλ θσδηθφ ηνπ ζπζθεπαζηά
θαη/ά ηνπ απνζηνιΫα πνπ Ϋρεη εθδνζεέ ά αλαγλσξηζηεέ απφ επέζεκε ππεξεζέα, ζπλνδεπφκελν απφ
ηελ Ϋλδεημε «ζπζθεπαζηάο θαη /ά απνζηνιΫαο» (ά ηζνδχλακε ζπληνκνγξαθέα),
— γηα ηηο πξνζπζθεπαζέεο θαη κφλν, απφ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πσιεηά πνπ εέλαη
εγθαηεζηεκΫλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, ζπλνδεπφκελα απφ ηελ Ϋλδεημε «ζπζθεπαζκΫλν γηα:» ά
ηζνδχλακε Ϋλδεημε. ηελ πεξέπησζε απηά, ε εηηθΫηα πξΫπεη λα πεξηΫρεη θαη Ϋλαλ θσδηθφ πνπ
αληηζηνηρεέ ζηνλ ζπζθεπαζηά θαη/ά ζηνλ απνζηνιΫα. Ο πσιεηάο παξΫρεη ζηηο ππεξεζέεο ειΫγρνπ
φιεο ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζεκαζέα ηνπ θσδηθνχ απηνχ.
Β. Φύζε ηνπ πξντόληνο — Κνηλά νλνκαζέα ηνπ εέδνπο, αλ ην πξντφλ δελ εέλαη νξαηφ εμσηεξηθΪ.
— Ολνκαζέα ηεο πνηθηιέαο.
Γ. Καηαγσγή ηνπ πξντόληνο — Υψξα θαηαγσγάο θαη ελδερνκΫλσο, πεξηνρά παξαγσγάο ά εζληθά ά
πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά νλνκαζέα.
Γ. Δκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά — Πνηνηηθά Καηεγνξέα.
— ΜΫγεζνο εθθξαδφκελν σο:
— ΔιΪρηζην θαη κΫγηζην κΫγεζνο (ζε mm) ά — θσδηθφ(-νχο) κεγΫζνπο πνπ αθνινπζεέηαη,
πξναηξεηηθΪ, απφ ην ειΪρηζην ά κΫγηζην κΫγεζνο ά ηνλ αξηζκφ
Δ. Αξηζκόο παξηίδαο
ηαλ νη ζπζθεπαζέεο παξνπζηΪδνληαη ζε παιΫηα, νη ελδεέμεηο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζε επδηΪθξηην
ζεκεέν ζε δχν ηνπιΪρηζηνλ πιεπξΫο ηεο παιΫηαο.
Οη ζπζθεπαζέεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα εέλαη θαηΪ πξνηέκεζε ρΪξηηλεο, θαζαξΫο , απαιιαγκΫλεο
απφ νζκΫο, μΫλα ζψκαηα θαη πγξαζέα ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε κεηαθνξΪ θαη ε δηαθέλεζε ηνπο ζε
ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε.
Σα πιηθΪ παξαζθεπάο ησλ ραξηνληψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ραξηνθηβσηένπ
πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξγηα, θαζαξΪ θαη απφ πιηθφ ηΫηνην ψζηε λα κελ εέλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ
εζσηεξηθΫο ά εμσηεξηθΫο αιινηψζεηο ζην πξντφλ θαη θαηΪιιεια γηα λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα.
Ζ ρξεζηκνπνέεζε πιηθψλ θαη ηδέσο ραξηηψλ ά ζεκΪησλ πνπ πεξηΫρνπλ εκπνξηθΫο ελδεέμεηο ,
επηηξΫπεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηχπσζε ά ε επέζεζε ηεο εηηθΫηαο Ϋρεη γέλεη κε κειΪλη ά
θφιια πνπ λα κελ εέλαη ηνμηθΪ.
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) Αξηζκ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 15εο Ννεκβξένπ 2005 πεξέ
κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα.
1. E. Coli  10/ gr.
2. Salmonella spp. απνπζέα ζηα 25 gr.
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3. Singella απνπζέα ζηα 25 gr.
4. E. Coli 0157:Ζ 7 απνπζέα ζηα 25 gr.
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ :
1. ΑΓΓΟΤΡΗΑ
2. ΚΑΡΟΣΑ
3. ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ
4. ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑ- ΜΠΡΟΚΟΛΑ
5. ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΔΡΑ
6. ΛΑΥΑΝΑ
7. ΜΑΡΟΤΛΗΑ
8. ΜΔΛΗΝΣΕΑΝΔ
9. ΠΑΣΑΣΔ
10. ΠΗΠΔΡΗΔ
11. ΔΛΗΝΑ
12. ΚΟΡΓΑ
13. ΝΣΟΜΑΣΔ
14. ΑΝΗΘΟ - ΜΑΗΝΣΑΝΟ
15. ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΥΛΧΡΑ
16. ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΟΡΣΑ (ΡΑΓΗΚΗΑ )
17. ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ
18. ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ
19. ΑΥΛΑΓΗΑ
20. ΚΑΡΠΟΕΗΑ
21. ΚΔΡΑΗΑ
22. ΜΖΛΑ
23. ΠΔΠΟΝΗΑ
24. ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ
25. ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ
26. ΛΔΜΟΝΗΑ
27. ΡΟΓΑΚΗΝΑ
28. ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ
29 .ΒΔΡΤΚΟΚΑ
30. ΣΑΦΤΛΗΑ
31. ΦΡΑΟΤΛΔ
32. ΜΠΑΝΑΝΔ

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ
ΛΑΥΑΝΗΚΑ:
1.ΑΓΓΟΤΡΗΑ Cucumis sativus-ηθπφο Σα αγγνχξηα πξΫπεη, πιΫνλ ησλ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ
πνηφηεηαο, λα εέλαη φςεσο λσπάο, ζθηρηΪ, ρσξέο πηθξά γεχζε. Σα αγγνχξηα πξΫπεη λα εέλαη
νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ θαη
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αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα κε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα
απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν
ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε
κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα αγγνχξηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηθαλνπνηεηηθά αλΪπηπμε, Ϋρνληαο
ζπγρξφλσο ζπφξνπο ηξπθεξνχο, ζρεκαηηζκΫλα θαη ζρεδφλ έδηα. Σν κΫγεζνο ησλ πξντφλησλ πξΫπεη λα
Ϋρεη κάθνο απφ 20-30 cm θαη δηΪκεηξν κεηαμχ 4 θαη 7 cm. Ζ ζπζθεπαζέα ησλ αγγνπξηψλ εέλαη
ππνρξεσηηθά ζε λΪηινλ ζαθνχιεο ά ραξηνθηβψηηα κε νπΫο. Σα αγγνχξηα πξΫπεη λα εέλαη αξθεηΪ
ζθηθηΪ θαηΪ ηε ζπζθεπαζέα πνχ πξΫπεη λα γέλεηαη κε ηξφπν Ϊλεην ψζηε λα απνθεπρζεέ θΪζε δεκηΪ
θαηΪ ηε κεηαθνξΪ. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε νπζέα ά /θαη νζκά. Σα
πξντφληα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα
αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ζηε κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ζε ηθαλνπνηεηηθά
θαηΪζηαζε θαη λα αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ.
2.ΚΑΡΟΣΑ Γαχθνο (Daucus) ηεο νηθνγΫλεηαο ησλ ειηλνεηδψλ. Σα θαξφηα πξΫπεη λα εέλαη πγηά
(απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ε απφ αιινηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ηα θαηαζηάζνπλ αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε), λα εέλαη θαζαξΪ δειαδά λα εέλαη πξαθηηθΪ
απαιιαγκΫλα απφ νξαηΪ μΫλα ζψκαηα, λα εέλαη ζθηθηΪ, λα εέλαη πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ
επηβιαβεέο νξγαληζκνχο, λα εέλαη πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ δεκέεο πνπ πξνΫξρνληαη απφ
επηβιαβεέο νξγαληζκνχο, λα κε θΫξνπλ γξακκψζεηο, λα µελ Ϋρνπλ ζπνξνπνηεζεέ, λα µε
δηαθιαδέδνληαη θαη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ δεπηεξεχνπζεο ξέδεο, λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ κε
θαλνληθά εμσηεξηθά πγξαζέα, δειαδά λα εέλαη επαξθψο ζηεγλΪ κεηΪ απφ ην πιχζηκν, λα εέλαη
απαιιαγκΫλα απφ μΫλε νζκά ά/θαη γεχζε, λα εέλαη αθΫξαηα, θξΫζθα, λα παξνπζηΪδνπλ ηα ηππηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πνηθηιέαο. Σν κΫγεζνο λα εέλαη 15-25 mm θαηΪ δηΪκεηξν ά 80-120 gr θαηΪ
βΪξνο. Σν πεξηερφκελν θΪζε κΫζνπ ζπζθεπαζέαο ά παξηέδαο πξΫπεη λα εέλαη νκνηνγελΫο θαη λα
πεξηΫρεη κφλν θαξφηα ηεο έδηαο θαηαγσγάο, πνηθηιέαο, πνηφηεηαο, παξνπζέαζεο θαη κεγΫζνπο. Σν
νξαηφ κΫξνο ηνλ πεξηερνκΫλνπ ηνπ κΫζνπ ζπζθεπαζέαο ά ηεο παξηέδαο πξΫπεη λα εέλαη
αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ. Σα θχιια πξΫπεη λα εέλαη βγαικΫλα ά θνκκΫλα θνληΪ ζην ιαηκφ
ρσξέο λα βιΪπηεηαη ε ξέδα. Σα θαξφηα λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλα ζε λΪηινλ ζαθνχιεο θαη ζε κηθξΫο
ζπζθεπαζέεο ησλ 10 ά 20 Kgr ηνπνζεηεκΫλα ζε πνιιαπιΪ ζηξψκαηα, δηαηεηαγκΫλα κΫζα ζηε
ζπζθεπαζέα. Σα θαξφηα πξΫπεη λα ζπζθεπΪδνληαη θαηΪ ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε θαηΪιιειε
πξνζηαζέα ηνπο.
3.ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ Κνινθπλζνεηδψλ (Cucurbitaceae) Σα θνινθπζΪθηα πξΫπεη λα εέλαη
εθνδηαζκΫλα κε κέζρν (πνπ εέλαη δπλαηφ λα Ϋρεη ππνζηεέ ειαθξΪ θζνξΪ) θαη Ϊλζνο, λα εέλαη λσπάο
εκθαλέζεσο, ζπλεθηηθΪ, πγηά (απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ά Ϋρνπλ
ππνζηεέ αιινηψζεηο ζε βαζκφ ψζηε λα θαζέζηαληαη αθαηΪιιεια πξνο βξψζε) θαη απαιιαγκΫλα απφ
θνηιφηεηεο θαη ζρηζκΫο. ΣΫινο, πξΫπεη λα Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ρσξέο φκσο νη
ζπφξνη λα Ϋρνπλ θαηαζηεέ ζπλεθηηθνέ. Σα θνινθπζΪθηα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά,
απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ
ζρεκαηηζκΫλα, κε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα
ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο
εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο
ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. Σν
κάθνο γηα ηα θνινθπζΪθηα λα εέλαη απφ 50 -100 mm (θνινθπζάθηα ρνλδξά γηα εηδηθέο
παξαζθεπέο, κεηά από εηδηθή παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ) θαη ην κάθνο κεηξηΫηαη απφ ην
ζεκεέν ζπκβνιάο κε ην κέζρν κΫρξη ην Ϊθξν ηεο ζηεθΪλεο ηνπ νπψξαο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα
παξνπζηΪδνπλ αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη
ζηε κεηαρεέξηζε, ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε θαη λα
αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνπ ηχπνπ πξννξηζκνχ.
4.ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑ Βξαζηθά ε ιαραλψδεο πνηθ. ΜΠΡΟΚΟΛΑ (Brassica oleracea) Σα θνπλνππέδηα
θαη ηα κπξφθνια πξΫπεη λα εέλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ Ϋσο κσβ απνθιεηζκΫλεο θΪζε Ϊιιεο απφρξσζεο,
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νη αλζνθφξεο θεθαιΫο απηψλ πξΫπεη λα εέλαη φςεσο λσπάο, ζπλεθηηθΫο κε ηα Ϊλζε ζθηθηΪ,
απαιιαγκΫλεο απφ ειαηηψκαηα φπσο θειέδεο, εμνγθψκαηα θχιισλ ζην θΫληξν θαη θΪζε εέδνπο
πξνζβνιΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο
δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα κε επαξθά αλΪπηπμε,
πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα,
πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα,
αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα
πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νξκά. ΔΪλ ηα πξντφληα παξνπζηΪδνληαη «κε
θχιια» ά «µε θχιια θνκκΫλα ζην ζηεθΪλη», ηα θχιια πξΫπεη λα εέλαη λσπάο φςεσο. Ζ ειΪρηζηε
δηΪκεηξνο ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο λα εέλαη πεξέπνπ ζηα 150 mm. Σα πξντφληα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ
αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ηε
κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε θαη λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο εκπνξηθΫο
απαηηάζεηο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. ΔπηπιΫνλ, ηα πξντφληα πξΫπεη εέλαη θαιΪ ζθηγκΫλα εληφο ηεο
ζπζθεπαζέαο, αιιΪ νη αλζνθφξεο θεθαιΫο δελ πξΫπεη λα θαηαζηξΫθνληαη απφ ππεξβνιηθΫο πηΫζεηο.
5.ΚΡΔΜΜΤ∆ΗΑ ΞΔΡΑ θξφκκπνλ ά Άιιηνλ ην θνηλφ Οη βνιβνέ πξΫπεη λα εέλαη ζθιεξνέ θαη αξθεηΪ
μεξνέ γηα ηε πξνβιεπφκελε ρξάζε, νη δχν δε πξψηνη εμσηεξηθνέ ρηηψλεο, θαζψο θαη ην ζηΫιερνο,
πξΫπεη λα εέλαη εληειψο απνμεξακΫλνη. Οη βνιβνέ πξΫπεη λα εέλαη ζθηθηνέ θαη αλζεθηηθνέ, ρσξέο
θχηξα, απαιιαγκΫλνη απφ εμνγθψκαηα πνπ Ϋρνπλ πξνθιεζεέ απφ αλψκαιε βιαζηηθά αλΪπηπμε θαη
πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλνη απφ ξηδηθφ ζχζαλν. Σα θξεκκχδηα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά,
απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ
ζρεκαηηζκΫλα κε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα
ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο
εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο
ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. Ζ
ειΪρηζηε δηΪκεηξνο ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο λα 50-70 mm. Σα θξεκκχδηα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ
αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ζηε
κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε θαη λα
αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνπ ηχπνπ πξννξηζκνχ.
6.ΛΑΥΑΝΑ ΚξΪκβε ε ιαραλψδεο Σα ιΪραλα πξΫπεη λα εέλαη λσπΪ, ζθηθηΪ, ρσξέο ζθαζέκαηα θαη
ρσξέο εθβιαζηάκαηα θαη θαλνληθάο εμσηεξηθάο πγξαζέαο. Απνθιεένληαη ηα ιΪραλα πνχ θΫξνπλ έρλε
ζάςεο ά αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε. Ο βιαζηφο πξΫπεη λα θφβεηαη
ειαθξΪ απφ ηα πξψηα θχιια, ηα νπνέα παξακΫλνπλ επέ ηνπ βιαζηνχ θαη ε ηνκά πξΫπεη λα εέλαη ιεέα.
Σα θχιια ησλ ιΪραλσλ πξΫπεη λα εέλαη θαιΪ πξνζθνιιεκΫλα (εθηφο απφ νξηζκΫλα θχιια
πξνζηαζέαο). Σα ιΪραλα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο
δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα κε επαξθά αλΪπηπμε,
πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα,
πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα,
αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα
πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. ΓεληθΪ, πξΫπεη λα εέλαη θαιάο
πνηφηεηαο. Σν θαηΪ κνλΪδα θαζαξφ βΪξνο δελ πξΫπεη λα εέλαη θαηψηεξν ησλ 1.000gr. Σα πξντφληα
πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηε
κεηαθνξΪ θαη ζηε κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνχο ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε
θαη λα αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνλ ηφπνπ πξννξηζκνχ.
7. ΜΑΡΟΤΛΗΑ (Lactuca sativa, Λαθηνχθε ε άκεξνο)
Σα καξνχιηα πξΫπεη λα εέλαη: αθΫξαηα, πγηά (απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ
ζάςε ά θΫξνπλ αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε), θαζαξΪ θαη
πεξηπνηεκΫλα, δειαδά νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ ρψκα ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε νπζέα θαη
απαιιαγκΫλα απφ νξαηΫο μΫλεο νπζέεο, θξΫζθα, νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ επηβιαβεέο
νξγαληζκνχο, απαιιαγκΫλα απφ θζνξΫο πνπ πξνθαινχληαη απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο, ζπκπαγά,
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κε πξνρσξεκΫλεο αλΪπηπμεο,απαιιαγκΫλα απφ εμσηεξηθά κε θπζηνινγηθά πγξαζέα, απαιιαγκΫλα
απφ μΫλε νζκά θαη/ά μΫλε γεχζε.
ζνλ αθνξΪ ηα καξνχιηα, επηηξΫπεηαη ιφγσ ηεο ρακειάο ζεξκνθξαζέαο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο
βιΪζηεζεο λα Ϋρνπλ απνθηάζεη θνθθηλσπφ ρξψκα, ρσξέο βΫβαηα λα αιιΪδεη ζεκαληηθΪ ε εκθΪληζε
ηνπ πξντφληνο.
Οη ξέδεο πξΫπεη λα θφβνληαη ζηε βΪζε ησλ ηειεπηαέσλ θχιισλ θαη ε ηνκά πξΫπεη λα εέλαη
ζπκκεηξηθά.Σα πξντφληα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ θαλνληθά αλΪπηπμε. Δπέζεο, ε θαηΪζηαζε θαη ε
αλΪπηπμε ησλ πξντφλησλ πξΫπεη λα ηνπο επηηξΫπνπλ:
λα αληΫρνπλ ηε κεηαθνξΪ θαη ηνλ ελ γΫλεη ρεηξηζκφ, θαη λα θζΪλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε
ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη φςεσο λσπάο, θαζαξΪ θαη πεξηπνηεκΫλα
(δειαδά ζρεδφλ απαιιαγκΫλα απφ θχιια µε ρψκα, αζπξφρσκα ά Ϊµµν θαη αλζνθφξεο). Ζ αλΪπηπμά
ηνπο πξΫπεη λα εέλαη θαλνληθά αλΪινγα µε ηελ πεξένδν παξαγσγάο θαη εκπνξέαο, θαη ζε θακέα
πεξέπησζε λα µελ εέλαη ππεξβνιηθΪ πξνρσξεκΫλε, λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά, απαιιαγκΫλα
απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα κε
επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά
θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά
αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο
δεκηΫο . Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. ΓεληθΪ, πξΫπεη
λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο. Σα θεθαισηΪ καξνχιηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ κέα κφλν θαξδηΪ θαιΪ
ζρεκαηηζκΫλε. Χζηφζν, ηα θεθαισηΪ καξνχιηα πνπ θαιιηεξγνχληαη ππφ θΪιπςε εέλαη απνδεθηφ λα
Ϋρνπλ κηθξά θαξδηΪ.
Σα καξνχιηα ηχπνπ ξσκΪλα πξΫπεη λα Ϋρνπλ θαξδηΪ, ε νπνέα επηηξΫπεηαη λα εέλαη κηθξά. Σα
καξνχιηα πξΫπεη λα εέλαη θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα, ζθηθηΪ, φρη ζρηζκΫλα θαη απαιιαγκΫλα απφ
ειαηηψκαηα πνχ βιΪπηνπλ ηελ βησζηκφηεηΪ ηνπο. Σν θαηΪ κνλΪδα θαζαξφ βΪξνο δελ πξΫπεη λα εέλαη
θαηψηεξν ησλ 200 gr θαη αλψηεξν ησλ 350 gr πεξέπνπ. Σα θηβψηηα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα
θαηΪ ηε ζπζθεπαζέα απφ θΪζε μΫλν ζψκα, θπξέσο θχιια απνθνιιεκΫλα απφ ην ζψκα ηνπ θπηνχ θαη
ηεκΪρηα ζηειΫρνπο.
8. ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ Solanum melongena ηξύρλνλ ε κειηηδάλα Οη κειηηδΪλεο πξΫπεη λα εέλαη
ζπλεθηηθΫο, λα µελ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ά λα Ϋρνπλ ππνζηεέ αιινηψζεηο ζε βαζκφ ψζηε λα
θαζέζηαληαη αθαηΪιιειεο πξνο βξψζε, λα εέλαη εθνδηαζκΫλεο κε θΪιπθα θαη κέζρν (πνπ εέλαη
δπλαηφ λα Ϋρνπλ ππνζηεέ ειαθξΪ θζνξΪ), λα Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (ρσξέο ελ
ηνχηνηο ε ζΪξθα ηνπο λα εέλαη ηλψδεο ά μπιψδεο, ρσξέο νη ζπφξνη λα Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ ζε
ππεξβνιηθφ βαζκφ), λα εέλαη λσπάο εκθΪληζεο αιιΪ απαιιαγκΫλεο απφ θΪζε εμσηεξηθά πγξαζέα
πΫξαλ ηεο θπζηνινγηθάο θαη γεληθΪ θΪζε αιινέσζε. Οη κειηηδΪλεο πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξεο,
αθΫξαηεο, πγηεέο, απαιιαγκΫλεο απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξΪζηησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη
αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλεο µε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλεο, θαζαξΫο (θπξέσο
απαιιαγκΫλεο απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη
θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη
ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε
μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. Ζ ειΪρηζηε δηΪκεηξνο ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο λα εέλαη 60 mm. Σα πξντφληα
πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηε
κεηαθνξΪ θαη ζηε κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε
θαη λα αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ.
Πνηθηιέεο πνπ ζα πξνζθΫξνληαη εέλαη :
1 ΦΛΑΚΔ σνεηδεέο θαη κε καθξηνχο θαξπνχο, βΪξνπο 150 πεξέπνπ gr, ρξψκαηνο ζθνχξνπ κνβ.
2. ΣΑΚΧΝΗΚΖ Λεσληδένπ (Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζέα ΠξνΫιεπζεο), κε καθξχο θαξπνχο, βΪξνπο
120-150 gr, κσβ ρξψκαηνο.
9. ΠΑΣΑΣΔ ηξύρλνλ ην θνλδπιόξξηδνλ, Solanum tuberosum Οη παηΪηεο πξΫπεη λα εέλαη
νιφθιεξεο αθΫξαηεο, πγηεέο, απαιιαγκΫλεο απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ
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θαη αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλεο κε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλεο, θαζαξΫο (θπξέσο
απαιιαγκΫλεο απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη
θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη
ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο. Οη παηΪηεο πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλεο απφ θΪζε
μΫλε γεχζε θαη νζκά. Να εέλαη ζθηθηΫο θαη ζπλεθηηθΫο ρσξέο αιινηψζεηο, απαιιαγκΫλεο απφ θαθΫ
εζσηεξηθΫο θειέδεο πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλεο απφ πξαζέληζκα (κΫρξη ην 1/8 ηεο επηθΪλεηαο) πνπ λα
αθαηξεέηαη κε ην θαζΪξηζκα θαη ζε πνζνζηφ πνπ λα κελ ππεξβαέλεη ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ βΪξνπο ηεο
ζπζθεπαζέαο. Ζ επηδεξκέδα λα παξνπζηΪδεη ιεέα θαη ζπλερά πθά ελψ ην ρξψκα ηεο λα εέλαη θέηξηλν.
Οη παηΪηεο ζα εέλαη εμσηεξηθΪ θαζαξηζκΫλεο απφ ρψκαηα.
Σν κΫγεζνο ηνπ θνλδχινπ λα θπκαέλεηαη απφ 35 Ϋσο 65 mm, (κΫηξηεο) κε ζράκα ζηξνγγπιφ Ϋσο
καθξφζηελν, κε κηθξφ κΫγεζνο ηνπιΪρηζηνλ κεγΪινπ θαξπδηνχ ζε πνζνζηΪ κΫρξη δΫθα ηνηο εθαηφ
(10%) ζε φιε ηε ρνξεγνχκελε πνζφηεηα.
Σν πεξηερφκελν ηεο θΪζε ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη παηΪηεο ηεο έδηαο πξνΫιεπζεο,
πνηθηιέαο, πνηφηεηαο θαη κεγΫζνπο. Οη παηΪηεο πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ ηνλ έδην βαζκφ σξηκφηεηαο
θαη λα Ϋρνπλ ηνλ έδην ρξσκαηηζκφ επηδεξκέδαο. Σα κΫζα ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εμαζθαιέδνπλ ηελ
πξνζηαζέα θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ πξντφληνο, λα εέλαη θαηλνχξγηα θαζαξΪ θαη απφ πιηθφ πνπ δελ
πξνθαιεέ εμσηεξηθΫο ά εζσηεξηθΫο αιινηψζεηο ζηνπο θνλδχινπο.
Ζ ζπζθεπαζέα λα εέλαη ζε δηθηπσηνχο ζΪθνπο ησλ 25 Kgr. Σα πξντφληα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ
αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ζηε
κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε.
ΖΜΑΝΖ ΠΑΣΑΣΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
χκθσλα µε ην Π.∆.365/2002 θαη ηνλ Καλ.(ΔΔ) 543/2011 εέλαη ππνρξεσηηθά ε ζάκαλζε ηνπ
πξντφληνο, επέ ηεο ζπζθεπαζέαο ηεο παξαγφκελεο ζηελ ΔιιΪδα ά εηζαγφκελεο απφ Σξέηεο Υψξεο θαη
δηαθηλνχκελεο ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε παηΪηαο, απφ ηνλ παξαγσγφ Ϋσο θαη ην
ζηΪδην ηεο ιηαληθάο πψιεζεο.
ΚαηΪ ηε δηαθέλεζε παηΪηαο εκπνξένπ απφ ηα ζπζθεπαζηάξηα ζηελ εηηθΫηα ζάκαλζεο ππνρξεσηηθΪ
πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ηα παξαθΪησ:
1. ν αξηζκφο απφ ην κεηξψν εκπφξσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ (Κσδηθφο αξηζκφο
GR απφ ηε βΪζε ΜΔΝΟ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ),
2. ν αξηζκφο Φπηνυγεηνλνµηθνχ Μεηξψνπ (Α.Μ.) ηνπ παξαγσγνχ θαη
ηνπ ζπζθεπαζηά,
3. ην εέδνο,
4. ε ρψξα θαηαγσγάο θαη ε πεξηνρά,
5. ε πνηθηιέα,
6. ε πνηνηηθά θαηεγνξέα,
7. ν αξηζκφο παξηέδαο (LOT),
8. ην βΪξνο ,θαη
9. ε Ϋλδεημε <ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΦΤΣΔΤΖ>.
Τπόδεηγκα εηηθέηαο ∆ΗΑΚΗΝΟΤΜΔΝΖ ΠΑΣΑΣΑ
1. ΔΗΓΟ ΠΑΣΑΣΑ
2. ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ
3. ΠΔΡΗΟΥΖ: ά Ο ΚΩ∆ΗΚΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΗΑΓΟΜΔΝΔ ΠΑΣΑΣΔ
4. ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗ∆Α
5. O ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ θαη
Ο ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΣΟΩΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ ΤΚΔΤΑΣΖ θαη
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Ο ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΣΟΩΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ
6. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
7. ΠΟΗΚΗΛΗΑ
8. ΒΑΡΟ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΦΤΣΔΤΖ
ΚΪζε παξαγσγφο, δηαθηλεηάο, ζπζθεπαζηάο παηΪηαο, νθεέιεη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζην
Φπηνυγεηνλνµηθφ Μεηξψν πνπ ηεξεέηαη ζηηο ∆/λζεηο Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Οηθνλνκέαο.
Σα ζπζθεπαζηάξηα πνπ αλαζθεπΪδνπλ παηΪηα θαγεηνχ πξνεξρφκελε απφ Ϊιιεο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθάο Έλσζεο, ππνρξενχληαη λα αλαγξΪθνπλ επέ ηεο λΫαο ζπζθεπαζέαο φιεο ηηο πιεξνθνξέεο
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο εηηθΫηαο.
10. ΠΗΠΔΡΗΔ Καςηθφλ (Capsicum) Οη πηπεξηΫο πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξεο, θξΫζθηεο, πγηεέο,
απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ά απφ αιινηψζεηο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα
ηα θαηαζηάζνπλ αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε, θαζαξΫο, πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλεο απφ νξαηΪ μΫλα
ζψκαηα, θαιΪ αλαπηπγκΫλεο, ρσξέο ειαηηψκαηα πνπ νθεέινληαη ζηνλ παγεηφ, ρσξέο ηξαχκαηα πνπ
δελ Ϋρνπλ επνπισζεέ, ρσξέο εγθαχκαηα απφ ηνλ άιην, κε πνδέζθν, απαιιαγκΫλεο απφ µε θαλνληθά
εμσηεξηθά πγξαζέα, απαιιαγκΫλεο απφ μΫλε νζκά ά/θαη γεχζε. Οη γιπθΫο πηπεξηΫο πξΫπεη λα εέλαη
θαιάο πνηφηεηαο. ΠξΫπεη λα εέλαη ζθηθηΫο, λα Ϋρνπλ ην ζράκα, ηελ αλΪπηπμε θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ
πνπ εέλαη θαλνληθνέ γηα ηελ πνηθηιέα, ιακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ ζηαδένπ σξηκΪλζεσο, λα εέλαη
πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλεο απφ θειέδεο. Ο πνδέζθνο κπνξεέ λα Ϋρεη ππνζηεέ ειαθξΪ βιΪβε ά λα Ϋρεη
θνπεέ, εθφζνλ ν θΪιπθαο εέλαη Ϊζηθηνο. Οη πηπεξηΫο πξΫπεη λα εκθαλέδνπλ ηΫηνηα αλΪπηπμε θαη λα
βξέζθνληαη ζε ηΫηνηα θαηΪζηαζε ψζηε λα αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ηε κεηαρεέξηζε, θαη λα
θζΪλνπλ ππφ ηθαλνπνηεηηθΫο ζπλζάθεο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Σν πεξηερφκελν θΪζε κΫζνπ
ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη νκνηνγελΫο, δειαδά λα πεξηΫρεη γιπθΫο πηπεξηΫο ηεο έδηαο θαηαγσγάο,
πνηθηιέαο ά εκπνξηθνχ ηχπνπ, πνηφηεηαο, κεγΫζνπο θαη λα βξέζθνληαη αηζζεηΪ ζην έδην ζηΪδην
σξέκαλζεο θαη λα Ϋρνπλ ηνλ έδην ρξσκαηηζκφ. Σν νξαηφ κΫξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ κΫζνπ
ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ. Οη γιπθΫο πηπεξηΫο πξΫπεη λα
ζπζθεπΪδνληαη θαηΪ ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο .Σα κΫζα
ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλν ζψκα. Οη πηπεξηΫο πξΫπεη λα
ζπζθεπΪδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα ησλ 10 Kgr πεξέπνπ. ΠηπεξηΫο ζηξνγγπιΫο, πξΪζηλεο, ηξαγαλΫο,
κεηξένπ
κεγΫζνπο.
Πξνηεηλφκελε πνηθηιέα ε πξΪζηλε ηεο ΝΫαο Μαγλεζέαο κε ηνπο γιπθνχο θαη ζαξθψδεηο θαξπνχο.
11. ΔΛΗΝΑ έιηλνλ ην βαξύνζκνλ, Apium graveolens Σα ζΫιηλα πξΫπεη λα εέλαη αθΫξαηα,
επηηξΫπεηαη ε θνπά ηνπ Ϊλσ κΫξνπο, λσπάο εκθαλέζεσο, πγηά, απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ
πξνζηεζεέ απφ ζάςε ά Ϋρνπλ ππνζηεέ αιινηψζεηο, ζε βαζκφ ψζηε λα θαζέζηαληαη αθαηΪιιεια γηα
θαηαλΪισζε, ρσξέο δεκηΫο πνπ Ϋρνπλ ππνζηεέ απφ παγεηφ, ρσξέο θνχθηα ηκάκαηα, παξαθπΪδεο θαη
αλζνθφξνπο Ϊμνλεο, θαζαξΪ ρσξέο δηαθξηλφκελεο μΫλεο χιεο, πξαθηηθΪ ρσξέο θζνξΫο πνπ Ϋρνπλ
πξνθιεζεέ απφ παξΪζηηα, πξαθηηθΪ ρσξέο παξΪζηηα, ρσξέο ππεξβνιηθά εμσηεξηθά πγξαζέα, δειαδά
αξθεηΪ «ζηεγλΪ» κεηΪ απφ ην πιχζηκν, ρσξέο μΫλεο νζκΫο ά/θαη γεχζεηο. Σα ζΫιηλα κε ξαβδψζεηο
πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο, θαλνληθνχ ζράκαηνο θαη ρσξέο έρλε αζζελεηψλ ηφζν ζηα θχιια
φζν θαη ζηηο θχξηεο λεπξψζεηο. Οη θχξηεο λεπξψζεηο δελ πξΫπεη λα εέλαη νχηε ηζαθηζκΫλεο νχηε
ηλψδεηο, λα µελ Ϋρνπλ ζπλζιηβεέ ά ζθΪζεη. Ζ θχξηα ξέδα πξΫπεη λα εέλαη θαιΪ θαζαξηζκΫλε θαη λα κε
ππεξβαέλεη ηα 5 cm κάθνπο. Σα ζΫιηλα κε ξαβδψζεηο πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ θαλνληθά αλΪπηπμε,
ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ πεξένδν παξαγσγάο θαη ε θαηΪζηαζά ηνπο λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα ηνπο
επηηξΫπεη λα αληΫμνπλ ζηηο ζπλζάθεο κεηαθνξΪο θαη κεηαρεηξέζεσο θαη λα θζΪζνπλ ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε. Σν πεξηερφκελν θΪζε θηβσηένπ πξΫπεη λα εέλαη νκνηνγελΫο
θαη λα πεξηιακβΪλεη απνθιεηζηηθΪ ζΫιηλα κε ξαβδψζεηο ηεο απηάο θαηαγσγάο, πνηφηεηαο, ρξψκαηνο
θαη κεγΫζνπο. Σν δηαθξηλφκελν ηκάκα ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ θηβσηένπ πξΫπεη λα εέλαη
αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ. Ζ παξνπζέαζε ηνπ ζΫιηλνπ λα γέλεηαη κε δεζκέδεο ζην κΫζν
ζπζθεπαζέαο θαη ν αξηζκφο ησλ ηεκαρέσλ πνπ ηηο απαξηέδνπλ πξΫπεη λα εέλαη ζηαζεξφο γηα θΪζε
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θηβψηην. Σα ζΫιηλα µε ξαβδψζεηο πξΫπεη λα ζπζθεπΪδνληαη θαηΪ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε
επαξθάο πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο.
12. ΚΟΡΓΑ Allium sativum, Άιιηνλ ην άκεξνλ) Σα ζθφξδα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα,
πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ
ζρεκαηηζκΫλα µε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα
ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο
εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο
ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά, ΓεληθΪ,
πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο. Σα ζθφξδα πξΫπεη λα εέλαη ρσξέο θχηξα νξαηΪ εμσηεξηθΪ. Ζ
ειΪρηζηε δηΪκεηξνο ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο λα εέλαη 30 mm. ΔπηπιΫνλ, ηα ζθφξδα πξΫπεη λα
ζπζθεπΪδνληαη ζε πιεμέδεο ησλ 24 βνιβψλ (μεξΪ ζθφξδα) θαη πξΫπεη λα εέλαη πιεγκΫλα κε ηνλ έδην
ηνχο βιαζηφ θαη δεκΫλα κε ζπΪγθν ά θαη ζε κηθξφηεξε ζπζθεπαζέα. Ζ θνπά δε ησλ βιαζηψλ πξΫπεη
λα εέλαη θαζαξά. Σα πξντφληα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο
επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ζηε κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε
ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε θαη λα αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνπ ηφπνπ
πξννξηζκνχ.
13. ΝΣΟΜΑΣΔ ηξχρλνλ ην ιπθνπεξζηθφλ Οη ηνκΪηεο πξΫπεη λα εέλαη ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ
¨ζηξνγγπιΫο΄΄ λσπΫο, λα κελ Ϋρνπλ ζαπέζεη ά ππνζηεέ Ϊιιεο αιινηψζεηο ηΫηνηεο πνπ λα ηηο θαζηζηνχλ
αθαηΪιιειεο γηα θαηαλΪισζε, λα εέλαη επαξθψο ζπλεθηηθΫο, απαιιαγκΫλεο απφ κε επνπισκΫλα
ζπαζέκαηα θαη απφ εκθαλεέο πξΪζηλνπο ρξσκαηηζκνχο ζηε δψλε πνπ βξέζθεηαη ζηε βΪζε ηνπ
πνδέζθνπ. Οη ηνκΪηεο πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξεο, αθΫξαηεο, πγηεέο, απαιιαγκΫλεο απφ πξνζβνιΫο
δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλεο, κε επαξθά αλΪπηπμε,
πεξηπνηεκΫλεο, θαζαξΫο (θπξέσο απαιιαγκΫλεο απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ,
ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα,
αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο, απαιιαγκΫλεο
απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. ΓεληθΪ, πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο. Ο θαξπφο, λα εέλαη
ζθαηξηθφο ά καθξφζηελνο, εδψδηκνο, ψξηκνο δνπκεξφο θαη λα Ϋρεη Ϋληνλν θφθθηλν ρξψκα
απαιιαγκΫλνο απφ ζθαζέκαηα. Σν κΫγεζνο ηεο δηακΫηξνπ ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο λα εέλαη 30 – 40 mm
Κσδηθψλ 3 θαη 4, βΪξνπο 150-210 gr αλΪ ηεκΪρην πεξέπνπ. Σα πξντφληα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ
αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ζηε
κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε θαη λα
αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνχ ηφπνπ πξννξηζκνχ. ΔπηπιΫνλ, απαγνξεχεηαη
ε ηνπνζΫηεζε ζθξαγέδαο ά εηηθΫηαο πΪλσ ζηηο έδηεο ηηο ηνκΪηεο.
14. ΜΤΡΧΓΗΚΑ (ΑΝΗΘΟ, ΜΑΨΝΣΑΝΟ)
Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη:
αθΫξαηα, πγηά, απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ά αιινηψζεηο πνπ ηα
θαζηζηνχλ αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε, θαζαξΪ θαη πεξηπνηεκΫλα, δειαδά νπζηαζηηθΪ
απαιιαγκΫλα απφ ρψκα ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε νπζέα θαη απαιιαγκΫλα απφ νξαηΫο μΫλεο νπζέεο,
θξΫζθα, νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο, νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ
θζνξΫο πνπ πξνθαινχληαη απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο, ζπκπαγά, κε πξνρσξεκΫλεο αλΪπηπμεο,
απαιιαγκΫλα απφ εμσηεξηθά κε θπζηνινγηθά πγξαζέα, απαιιαγκΫλα απφ μΫλε νζκά θαη/ά μΫλε
γεχζε.
Οη ξέδεο πξΫπεη λα θφβνληαη ζηε βΪζε ησλ ηειεπηαέσλ θχιισλ θαη ε ηνκά πξΫπεη λα εέλαη
ζπκκεηξηθά.


Ματληαλφο δΫκα 100 γξ, θξΫζθνο αξέζηεο πνηφηεηαο, ψξηκνο θαη πξΪζηλνο.



Άλεζνο θξΫζθνο, δΫκα 100γξ, αξέζηεο πνηφηεηαο, ψξηκνο θαη πξΪζηλνο.
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15. ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ρισξά πξΪζηλα, θξΫζθα, θαζαξηζκΫλα απφ πεξηηηΪ κΫξε , ζε δΫκα ησλ 1000
ησλ 1000 gr.
16. ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΟΡΣΑ – ΡΑΓΗΚΗΑ θξΫζθα θαζαξηζκΫλα
17. ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ ΠαληδΪξηα θξΫζθα, αξέζηεο πνηφηεηαο, κεηξένπ κεγΫζνπο.
ΦΡΟΤΣΑ:
18. ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ Actinidia chinensis Planch. Σα αθηηλέδηα πξΫπεη λα εέλαη:αθΫξαηα (αιιΪ ρσξέο
πνδέζθν), πγηά (απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ά αιινηψζεηο πνπ ηα
θαζηζηνχλ αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε), θαζαξΪ, νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ θΪζε νξαηά μΫλε
χιε, νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο, απαιιαγκΫλα απφ θζνξΫο νη νπνέεο
πξνθαινχληαη απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο πνπ πξνζβΪιινπλ ηε ζΪξθα, αξθεηΪ ζπλεθηηθΪ (νχηε
καιαθΪ, νχηε καξακΫλα, νχηε πδαξά), θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα, απνθιεένληαη νη δηπινέ ά πνιιαπινέ
θαξπνέ, απαιιαγκΫλα απφ εμσηεξηθά κε θπζηνινγηθά πγξαζέα, απαιιαγκΫλα απφ μΫλε νζκά θαη/ά
μΫλε γεχζε.
Σα αθηηλέδηα πξΫπεη λα εκθαλέδνπλ ηΫηνηα αλΪπηπμε θαη λα βξέζθνληαη ζε ηΫηνηα θαηΪζηαζε ψζηε λα
αληΫρνπλ ηε κεηαθνξΪ θαη ηνλ ελ γΫλεη ρεηξηζκφ, θαη λα θζΪλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε ζηνλ
ηφπν πξννξηζκνχ.
Σα αθηηλέδηα πξΫπεη λα εέλαη επαξθψο αλεπηπγκΫλα θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ζηΪδην σξέκαλζεο.
Οη θαξπνέ πξΫπεη ζην ζηΪδην ηεο ζπζθεπαζέαο λα Ϋρνπλ βαζκφ σξέκαζεο ηνπιΪρηζηνλ 6,2° Brix ά 15
% κΫζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε μεξά νπζέα.
Σα αθηηλέδηα πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο θαη λα Ϋρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πνηθηιέαο.
ΠξΫπεη λα εέλαη ζθξηγειΪ θαη ε ζΪξθα ηνπο πξΫπεη λα εέλαη ηειεέσο πγηάο.
Οη θαξπνέ κπνξνχλ σζηφζν, λα παξνπζηΪδνπλ ηα αθφινπζα ειαθξΪ ειαηηψκαηα, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ βιΪπηνπλ ηε γεληθά εκθΪληζε, ηελ πνηφηεηα, ηε δηαηεξεζηκφηεηα θαη ηελ
παξνπζέαζε ζηε ζπζθεπαζέα:
ειαθξφ ειΪηησκα ζράκαηνο (αιιΪ ρσξέο εμνγθψκαηα θαη δπζκνξθέεο), ειαθξΪ ειαηηψκαηα
ρξσκαηηζκνχ, ειαθξΪ ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ, ππφ ηνλ φξν φηη ε νιηθά επηθΪλεηΪ ηνπο δελ
ππεξβαέλεη 1 cm, κηθξφ «ζηέγκα ηνπ Hayward» πνπ εκθαλέδεη κηα επηκάθε γξακκά θαη δελ
πξνεμΫρεη.
Ζ αλαινγέα ηεο ειΪρηζηεο δηακΫηξνπ πξνο ηε κΫγηζηε δηΪκεηξν ηνπ θαξπνχ κεηξνχκελε ζηελ
ηζεκεξηλά ηνκά πξΫπεη λα εέλαη 0,7 cm ά κεγαιχηεξε.
Σν ειΪρηζην βΪξνο λα εέλαη 70 gr πεξέπνπ.
19. ΑΥΛΑΓΗΑ Απία (Pyrus) Οη θαξπνέ πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ επηκειψο κε ην ρΫξη θαη λα Ϋρνπλ
θηΪζεη ζε θαλνληθά αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε σξηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ
ηεο πνηθηιέαο θαη ε ζΪξθα δελ πξΫπεη λα Ϋρεη ππνζηεέ θακέα θζνξΪ. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη
νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη
αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα κε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα
απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν
ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε
κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε
ά/θαη νζκά. Σν εκθαλΫο κΫξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο θΪζε ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη
αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ θαη ην πεξηερφκελν φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πξΫπεη λα εέλαη κεηαμχ
ηνπο νκνηνγελΫο. Ζ ζΪξθα πξΫπεη λα εέλαη απνιχησο πγηάο. Σν κΫγεζνο νξέδεηαη απφ ηε κΫγηζηε
δηΪκεηξν ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο ά απφ ην βΪξνο.
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Σν ειΪρηζην κΫγεζνο εέλαη:
α) Γηα ηνπο θαξπνχο πνπ ηαμηλνκνχληαη θαηΪ κΫγεζνο βΪζεη δηακΫηξνπ:
Μεγαιφθαξπεο πνηθηιέεο 55 mm.
ΛνηπΫο πνηθηιέεο 50 mm.
β) Γηα ηνπο θαξπνχο πνπ ηαμηλνκνχληαη θαηΪ κΫγεζνο βΪζεη βΪξνπο:
Μεγαιφθαξπεο πνηθηιέεο 110 g.
ΛνηπΫο πνηθηιέεο 100 g.
Μπνξνχλ σζηφζν λα θΫξνπλ ειαθξΪ ειαηηψκαηα, ππφ ηνλ φξν φηη απηΪ δελ βιΪπηνπλ ηε γεληθά
εκθΪληζε ηνπ πξντφληνο, ηελ πνηφηεηΪ ηνπ, ηε δηαηεξεζηκφηεηΪ ηνπ θαη ηελ παξνπζέαζά ηνπ ζηε
ζπζθεπαζέα:
— ειαθξφ ειΪηησκα ζράκαηνο,
— ειαθξφ ειΪηησκα αλΪπηπμεο,
— ειαθξΪ ειαηηψκαηα ρξψκαηνο,
— πνιχ ειαθξΪ ηξαρεέο ζθσξηφρξννπο ρξσκαηηζκνχο,
—ειαθξΪ ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλνπλ:
— ηα 2 cm κάθνπο γηα ηα ειαηηψκαηα επηκάθνπο ζράκαηνο,
— ην 1 cm2 ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο γηα ηα Ϊιια ειαηηψκαηα, κε εμαέξεζε ηελ θειέδα ηνπ
θνπδηθιαδένπ (Venturia pirina θαη V. inaequalis) ηεο νπνέαο ε ζπλνιηθά επηθΪλεηα δελ πξΫπεη λα
ππεξβαέλεη ην 0,25 cm 2
--ειαθξνχο κψισπεο πνπ δελ ππεξβαέλνπλ ην 1 cm2 ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο.
Ο πνδέζθνο κπνξεέ λα εέλαη ειαθξΪ θαηεζηξακκΫλνο. Σα αριΪδηα δελ πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ
ιηζέαζε. Ζ ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα, ψζηε λα εμαζθαιέδεη ηελ θαηΪιιειε πξνζηαζέα ηνπ
πξντφληνο θαη ηε δηαηάξεζε ησλ δσηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Οη ζπζθεπαζέεο πξΫπεη
λα εέλαη θαζαξΫο, απαιιαγκΫλεο απφ θΪζε μΫλν ζψκα θαη λα θΫξνπλ ηηο απαξαέηεηεο ζεκΪλζεηο. Σα
πξντφληα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα
αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ζηε κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά
θαηΪζηαζε θαη λα αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνπ ηχπνπ πξννξηζκνχ.
ΔπηπιΫνλ, ηα θξνχηα, αλ εέλαη ζπζθεπαζκΫλα ζε ηΫζζεξα ζηξψκαηα θαη‘ αλψηαην φξην, ζα πξΫπεη
λα εέλαη ηνπνζεηεκΫλα ζε ζθιεξΪ ζθαηξηθΪ ππνζηεξέγκαηα ηΫηνηα ψζηε λα µελ αθνπκπΪεη ην πΪλσ
ζηξψκα θξνχησλ ζηα θξνχηα ηνπ θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε θαηΪιιειε
πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο. Πξνηεηλφκελεο πνηθηιέεο ΚξπζηΪιιη θαη ΒνπηπξΪηε.
20. ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ Οη θαξπνέ πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ επηκειψο µε ην ρΫξη θαη λα Ϋρνπλ θηΪζεη ζε
θαλνληθά αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε σξηκφηεηαο, θπζηνινγηθά (Ϊλεπ ηερλεηψλ ηξφπσλ) ζχκθσλα κε
ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πνηθηιέαο. Σα θξνχηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ πξνζεθηηθΪ κε ην
ρΫξη, λα Ϋρνπλ επαξθά αλΪπηπμε θαη ε ζΪξθα δελ πξΫπεη λα Ϋρεη ππνζηεέ θακέα θζνξΪ. Σα πξντφληα
πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ,
ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα, κε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα,
θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα
επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ
παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη
απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά /θαη νζκά.
Σα θαξπνχδηα πξΫπεη λα εέλαη Α θαηεγνξέαο θαη λα Ϋρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πνηθηιέαο.
Σν κάθνο ηνπ κέζρνπ ηνπ θαξπνπδηνχ δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηα 5 cm. ΓεληθΪ, πξΫπεη λα εέλαη
θαιάο πνηφηεηαο ψξηκα κε Ϋληνλν θφθθηλν εζσηεξηθφ ρξσκαηηζκφ. Σα θαξπνχδηα αλΪ ηεκΪρην λα
εέλαη βΪξνπο 6-10 Kgr. Ζ ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα, ψζηε λα εμαζθαιέδεη ηελ θαηΪιιειε
πξνζηαζέα ηνλ πξντφληνο θαη ηε δηαηάξεζε ησλ δσηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Σα
πξντφληα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ κηα αλΪπηπμε θαη κηα θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα ηνπο επηηξΫπεη λα
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αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ζηε κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά
θαηΪζηαζε θαη λα αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ.
21. ΚΔΡΑΗΑ Σα θεξΪζηα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, θξΫζθα ζηελ φςε, πγηά, απνθιεένληαη ηα
πξντφληα πνπ Ϋρνπλ ζαπέζεη ά Ϋρνπλ ππνζηεέ αιινηψζεηο ηΫηνηεο πνπ λα ηα θαζηζηνχλ αθαηΪιιεια
γηα θαηαλΪισζε, θξνπζηΪ (αλΪινγα µε ηελ πνηθηιέα), θαζαξΪ, ζρεδφλ απαιιαγκΫλα απφ εκθαλεέο
μΫλεο νπζέεο, πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ παξΪζηηα, ρσξέο αζπλάζηζηε εμσηεξηθά πγξαζέα,
απαιιαγκΫλα απφ μΫλε νζκά ά/θαη γεχζε, πξΫπεη λα θΫξνπλ ηνλ πνδέζθν ηνπο. Σα πξντφληα ζα
πξΫπεη λα εέλαη επαξθψο αλεπηπγκΫλα θαη λα Ϋρνπλ επαξθά σξηκφηεηα. Ζ αλΪπηπμε θαη ε θαηΪζηαζε
ησλ θεξαζηψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα ηνπο επηηξΫπεηαη λα αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ζηε
κεηαρεέξηζε, θαη λα θζΪζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Σα θεξΪζηα πνπ
θαηαηΪζζνληαη ζε απηά ηελ θαηεγνξέα πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο, πξΫπεη λα εέλαη
απαιιαγκΫλα απφ εγθαχκαηα, ζρηζκΫο, κψισπεο ά ειαηηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ραιΪδη. Ζ
ηαμηλφκεζε θαηΪ κΫγεζνο νξέδεηαη απφ ηε κΫγηζηε δηΪκεηξν ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο. Σα θεξΪζηα
πξΫπεη λα Ϋρνπλ ειΪρηζην κΫγεζνο 12 mm. Σν πεξηερφκελν θΪζε ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη
νκνηνγελΫο θαη λα πεξηΫρεη µφλν θεξΪζηα ηεο ηδέαο θαηαγσγάο, πνηθηιέαο θαη πνηφηεηαο. Σν κΫγεζνο
ησλ θαξπψλ πξΫπεη λα εέλαη σο επέ ην πιεέζηνλ νκνηνγελΫο. Σν εκθαλΫο ηκάκα ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ
δΫκαηνο πξΫπεη λα εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ. Σα θεξΪζηα πξΫπεη λα ζπζθεπΪδνληαη θαηΪ
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε θαηΪιιειε πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο. Σα πιηθΪ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ δΫκαηνο πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξηα, θαζαξΪ θαη απφ χιε πνπ λα
µελ πξνθαιεέ ζηα πξντφληα εμσηεξηθΫο ά εζσηεξηθΫο αιινηψζεηο. Ζ ρξεζηκνπνέεζε πιηθψλ, θαη
ηδέσο ραξηηψλ ά ζεκΪησλ πνπ πεξηΫρνπλ εκπνξηθΫο ελδεέμεηο επηηξΫπεηαη, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηε
εθηχπσζε ά ε επέζεζε ηεο εηηθΫηαο Ϋρεη γέλεη µε κειΪλε ά µε θφιια πνπ δελ εέλαη ηνμηθΪ. Σα δΫκαηα
δελ πξΫπεη λα πεξηΫρνπλ μΫλα ζψκαηα.
22. ΜΖΛΑ Μειέα ε ήκεξνο, Οη θαξπνέ πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ επηκειψο µε ην ρΫξη θαη λα Ϋρνπλ
θηΪζεη ζε θαλνληθά αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε σξηκφηεηαο ζχκθσλα µε ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ
ηεο πνηθηιέαο. Σα θξνχηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ πξνζεθηηθΪ µε ην ρΫξη, λα Ϋρνπλ επαξθά
αλΪπηπμε θαη ε ζΪξθα δελ πξΫπεη λα Ϋρεη ππνζηεέ θακέα θζνξΪ. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη
νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη
αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα, κε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα
απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν
ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε
κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε
ά/θαη νζκά. ΓεληθΪ, πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο. Ζ δηΪκεηξνο ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο θαζνξέδεηαη
ζε 70-85 mm (κεγΫζε 70-75, 75-85) θαη βΪξνπο 170-220 gr πεξέπνπ. Σν εκθαλΫο κΫξνο ηνπ
πεξηερνκΫλνπ ηεο θΪζε ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ θαη ην
πεξηερφκελν φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πξΫπεη λα εέλαη κεηαμχ ηνπο νκνηνγελΫο. Ζ ζπζθεπαζέα πξΫπεη
λα εέλαη ηΫηνηα, ψζηε λα εμαζθαιέδεη ηελ θαηΪιιειε πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο θαη ηε δηαηάξεζε ησλ
δσηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Οη ζπζθεπαζέεο πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΫο, απαιιαγκΫλεο
απφ θΪζε μΫλν ζψκα θαη λα θΫξνπλ ηηο απαξαέηεηεο ζεκΪλζεηο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα
παξνπζηΪδνπλ κηα αλΪπηπμε θαη κηα θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνχ λα ηνπο επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηε
κεηαθνξΪ θαη ζηε κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε
θαη λα αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνπ ηχπνπ πξννξηζκνχ.
Ζ ζΪξθα δελ πξΫπεη λα Ϋρεη ππνζηεέ θζνξΪ.
Μπνξνχλ σζηφζν λα θΫξνπλ ειαθξΪ ειαηηψκαηα, ππφ ηνλ φξν φηη απηΪ δελ βιΪπηνπλ ηε γεληθά
εκθΪληζε ηνπ πξντφληνο, ηελ πνηφηεηΪ ηνπ, ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ θαη ηελ παξνπζέαζά ηνπ ζηε
ζπζθεπαζέα:
— ειαθξφ ειΪηησκα ζράκαηνο,
— ειαθξφ ειΪηησκα αλΪπηπμεο,
— ειαθξφ ειΪηησκα ρξσκαηηζκνχ, — ειαθξνχο κψισπεο πνπ δελ ππεξβαέλνπλ ην 1 cm2 ηεο
ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο θαη νη νπνένη δελ εέλαη απνρξσκαηηζκΫλνη,
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— ειαθξΪ ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλνπλ:
— ηα 2 cm κάθνπο γηα ηα ειαηηψκαηα επηκάθνπο ζράκαηνο, — ην 1 cm ηεο ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο
γηα ηα Ϊιια ειαηηψκαηα, κε εμαέξεζε ηελ θειέδα ηνπ θνπδηθιαδένπ (Venturia inaequalis) ηεο νπνέαο
ε ζπλνιηθά επηθΪλεηα δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ην 0,25 cm2, — πνιχ ειαθξΪ ζθσξηφρξσζε, φπσο:
— θαζηαλφρξσκεο θειέδεο πνπ δχλαληαη λα ππεξβαέλνπλ ειαθξψο ηελ θνηιφηεηα ηνπ πνδέζθνπ ά
ηελ πεξηνρά γχξσ απφ ηελ θνξπθά ηνπ θαξπνχ αιιΪ δελ δχλαληαη λα εέλαη ηξαρηΫο, θαη/ά
— ιεπηά δηθηπσηά ζθσξηφρξσζε πνπ δελ ππεξβαέλεη ην 1/5 ηεο ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο ηνπ θαξπνχ
θαη δελ Ϋξρεηαη ζε κεγΪιε αληέζεζε κε ηνλ γεληθφ ρξσκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ, θαη/ά
— Ϋληνλε ζθσξηφρξσζε πνπ δελ ππεξβαέλεη ην 1/20 ηεο ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο ηνπ θαξπνχ, ελψ ε
ιεπηά δηθηπσηά ζθσξηφρξσζε θαη ε Ϋληνλε ζθσξηφρξσζε καδέ δελ δχλαληαη λα ππεξβαέλνπλ ην 1/5
θαη‘ αλψηαην φξην ηεο ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο ηνπ θαξπνχ.
Ο πνδέζθνο κπνξεέ λα ιεέπεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν απνρσξηζκφο εέλαη θαζαξφο θαη δελ Ϋρεη
ππνζηεέ θζνξΪ ν πξνζθεέκελνο θινηφο.
ΔπηπιΫνλ, ηα θξνχηα πξΫπεη λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλα ζε ηΫζζεξα ζηξψκαηα θαη‘ αλψηαην φξην αλ ηα
θξνχηα εέλαη ηνπνζεηεκΫλα ζε ζθιεξΪ ζθαηξηθΪ ππνζηεξέγκαηα ηΫηνηα ψζηε λα κελ αθνπκπΪεη ην
πΪλσ ζηξψκα θξνχησλ ζηα θξνχηα ηνπ θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο, θαη Ϋηζη λα εμαζθαιέδεηαη ε
θαηΪιιειε πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο.
23. ΠΔΠΟΝΗΑ Σα πεπφληα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζράκα θαη ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηθηιέαο (γέλεηαη
δεθηφο Ϋλαο σρξφο ρξσκαηηζκφο ηνλ θινηνχ ζηα ζεκεέν φπνπ ν θαξπφο βξηζθφηαλ ζε επαθά µε ην
Ϋδαθνο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο αλΪπηπμεο) θαη λα εέλαη λσπάο εκθΪληζεο. ΠξΫπεη λα εέλαη
απαιιαγκΫλα απφ ζθαζέκαηα θαη κψισπεο (ειαθξηΫο ξσγκΫο γχξσ απφ ην πνδέζθν, κάθνπο
κηθξφηεξνπ ησλ 2 mm πνπ φκσο δελ αγγέδνπλ ηε ζΪξθα). Σν κάθνο ηνπ πνδέζθνπ ησλ θαξπψλ ηνπ
αλάθνπλ ζηηο πνηθηιέεο πνπ δελ απνζπψληαη ηε ζηηγκά ηεο σξέκαλζεο δελ ζα ππεξβαέλεη ηα 3 mm. Οη
ηχπνη πεπνληψλ πνπ πξνηεέλνληαη εέλαη: ΔιιεληθΪ ηχπνπ Αξγνχο, ΑκεξηθΪληθνπ ηχπνπ, ζηξνγγπιΪ.
Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα, πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ
παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ ζρεκαηηζκΫλα, κε επαξθά αλΪπηπμε,
πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα,
πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιια μΫλν ζψκα), ρσξέο εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα,
αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα
πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. ΓεληθΪ, πξΫπεη λα εέλαη θαιάο
πνηφηεηαο. Σν εκθαλΫο κΫξνο ηνλ πεξηερνκΫλνπ ηεο θΪζε ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη
αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ θαη ην πεξηερφκελν φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πξΫπεη λα εέλαη κεηαμχ
ηνπο νκνηνγελά. Ζ ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα, ψζηε λα εμαζθαιέδεη ηελ θαηΪιιειε
πξνζηαζέα ηνλ πξντφληνο θαη ηε δηαηάξεζε ησλ δσηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΚΪζε
κΫζν ζπζθεπαζέαο κΫζα ζην νπνέν δηαθηλνχληαη ζα εέλαη ππνρξεσηηθΪ ραξηνθηβψηην ην νπνέν ζα
εέλαη απαιιαγκΫλν απφ θΪζε μΫλν ζψκα.
ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ
Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθΫο εθαξκφδνληαη ζηηο θαησηΫξσ πνηθηιέεο θαξπψλ πνπ θαηαηΪζζνληαη ζην
εέδνο ησλ «εζπεξηδνεηδψλ» :
— ιεκφληα ηνπ εέδνπο Citrus limon (L.),
— καληαξέληα (Citrus reticulata Blanco), θιεκεληηλψλ (Citrus clementina, θνηλψλ καληαξηληψλ
(Citrus deliciosa Ten.),
— πνξηνθΪιηα ηνπ εέδνπο Citrus sinensis (L.) Osbeck.
Α. Διάρηζηεο απαηηήζεηο Σα εζπεξηδνεηδά φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πξΫπεη λα εέλαη:
αθΫξαηα, απαιιαγκΫλα απφ κψισπεο θαη/ά εθηεηακΫλνπο ηξαπκαηηζκνχο πνπ Ϋρνπλ επνπισζεέ, πγηά
(απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ά αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ
αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε, θαζαξΪ, νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ θΪζε νξαηά μΫλε χιε,
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νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο, απαιιαγκΫλα απφ θζνξΫο νη νπνέεο
πξνθαινχληαη απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο πνπ πξνζβΪιινπλ ηε ζΪξθα, απαιιαγκΫλα απφ ζεκΪδηα
μάξαλζεο θαη αθπδΪησζεο, απαιιαγκΫλα απφ θζνξΫο πνπ πξνθαινχληαη απφ ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο
ά παγεηφ, απαιιαγκΫλα απφ κε θπζηνινγηθά εμσηεξηθά πγξαζέα, απαιιαγκΫλα απφ μΫλε νζκά θαη/ά
μΫλε γεχζε.
Σα εζπεξηδνεηδά πξΫπεη λα εκθαλέδνπλ ηΫηνηα αλΪπηπμε θαη λα βξέζθνληαη ζε ηΫηνηα θαηΪζηαζε
ψζηε λα αληΫρνπλ ηε κεηαθνξΪ θαη ηνλ ελ γΫλεη ρεηξηζκφ, θαη λα θζΪλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά
θαηΪζηαζε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ.
Β. Απαηηήζεηο σξίκαζεο Σα εζπεξηδνεηδά πξΫπεη λα Ϋρνπλ θζΪζεη ζε θαηΪιιειν ζηΪδην
αλΪπηπμεο θαη βαζκφ σξέκαζεο, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ θξηηεξέσλ φζνλ αθνξΪ ηελ πνηθηιέα, ηελ
πεξένδν ζπιινγάο θαη ηε δψλε παξαγσγάο.
Σν ζηΪδην σξέκαζεο ησλ εζπεξηδνεηδψλ νξέδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο παξακΫηξνπο πνπ αλαθΫξνληαη
γηα θΪζε θαησηΫξσ εέδνο :
— ειΪρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ,
— ειΪρηζηε αλαινγέα ζαθρΪξσλ πξνο νμΫα
— ρξσκαηηζκφ. Ο ρξσκαηηζκφο πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηνο, ψζηε θαηΪ ην πΫξαο ηεο θαλνληθάο
αλΪπηπμάο ηνπο ηα εζπεξηδνεηδά λα απνθηάζνπλ, ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ηνλ θαλνληθφ ρξσκαηηζκφ
ηεο πνηθηιέαο.
ΔΗΓΟ

ΔιΪρηζηε
πεξηεθηηθφηεηα
ζε ρπκφ (ηνηο
εθαηφ ,%)

ΛΔΜΟΝΗΑ

20

ΚΛΖΜΔΝΣΗΝΔ

40

7,0:1

ΑΛΛΔ
ΠΟΗΚΗΛΗΔ
ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΧΝ

33

6,5:1

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ
ΑΓΚΟΤΗΝΗΑ

30

6,5:1

33

6,5:1

35

6,5:1

ΟΜΑΓΑ
ΝΑΒΔΛΗΝΧΝ
ΛΟΗΠΔ
ΠΟΗΚΗΛΗΔ

ΔιΪρηζηε
αλαινγέα
ζαθρΪξσλ
πξνο νμΫα

ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ

ΠξΫπεη λα εέλαη ν ηππηθφο ηεο
πνηθηιέαο. ΔπηηξΫπνληαη θαξπνέ κε
πξΪζηλν ρξψκα (εΪλ δελ εέλαη
ζθνχξν) ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχλ
ηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο φζνλ
αθνξΪ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε
ρπκφ.
ΠξΫπεη λα εέλαη ν ηππηθφο ηεο
πνηθηιέαο θαηΪ ην Ϋλα ηξέην
ηνπιΪρηζηνλ ηεο επηθΪλεηαο ηνπ
θαξπνχ.

ΠξΫπεη λα εέλαη ν ηππηθφο ηεο
πνηθηιέαο, σζηφζν επηηξΫπνληαη
θαξπνέ κε αλνηθηνπξΪζηλν ρξψκα,
ππφ ηνλ φξν φηη ν ρξσκαηηζκφο
δελ ππεξβαέλεη ην Ϋλα πΫκπην ηεο
ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο ηνπ θαξπνχ
θαη φηη πιεξνχλ ηηο ειΪρηζηεο
απαηηάζεηο
σο
πξνο
ηελ
πεξηεθηηθφηεηα
ζε
ρπκφ.
ΔπηηξΫπνληαη ηα πνξηνθΪιηα πνπ
παξΪγνληαη ζε πεξηνρΫο κε πςειΫο
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ζεξκνθξαζέεο θαη πςειά ζρεηηθά
πγξαζέα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο
αλΪπηπμεο ηνπ θαξπνχ θαη Ϋρνπλ
πξΪζηλν ρξψκα πνπ ππεξβαέλεη ην
Ϋλα πΫκπην ηεο ζπλνιηθάο
επηθΪλεηαο ηνπ θαξπνχ, ππφ ηνλ
φξν φηη πιεξνχλ ηηο ειΪρηζηεο
απαηηάζεηο
σο
πξνο
ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ.
Σα εζπεξηδνεηδά πνπ πιεξνχλ απηΫο ηηο απαηηάζεηο σξέκαζεο κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε
«απνπξαζηληζκφ». Ζ επεμεξγαζέα απηά επηηξΫπεηαη κφλνλ εθφζνλ δελ αιινηψλνληαη ηα Ϊιια θπζηθΪ
νξγαλνιεπηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ.
Γ. Σαμηλόκεζε: Σα εζπεξηδνεηδά πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο. ΠξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πνηθηιέαο θαη/ά ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ.
Οη θαξπνέ κπνξνχλ, σζηφζν, λα παξνπζηΪδνπλ ηα αθφινπζα ειαθξΪ ειαηηψκαηα, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ βιΪπηνπλ ηε γεληθά εκθΪληζε, ηελ πνηφηεηα, ηε δηαηεξεζηκφηεηα θαη ηελ
παξνπζέαζε ζηε ζπζθεπαζέα :
_ ειαθξφ ειΪηησκα ζράκαηνο ,
— ειαθξΪ ειαηηψκαηα ρξψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ειαθξψλ ειηαθψλ εγθαπκΪησλ,
— ειαθξΪ εμειηζζφκελα ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ επεξεΪδνπλ ηε ζΪξθα,
— ειαθξΪ ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ εκθαλέδνληαη θαηΪ ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ, φπσο
αξγπξφρξνεο επηζηξψζεηο, ζθσξηφρξσκεο θειέδεο ά θζνξΫο απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο,
— ειαθξΪ ηξαχκαηα πνπ Ϋρνπλ επνπισζεέ θαη νθεέινληαη ζε κεραληθΪ αέηηα, φπσο πξνζβνιά απφ
ραιΪδη, ηξηβά ά θηππάκαηα απφ ηνλ ελ γΫλεη ρεηξηζκφ ηνπο,
— ειαθξΪ θαη κεξηθά απνθφιιεζε ηνπ θινηνχ (ά ηεο εμσηεξηθάο επηδεξκέδαο) γηα \φινπο ηνπο
θαξπνχο ηεο νκΪδαο ησλ καληαξηληψλ.
Σα εζπεξηδνεηδά πξΫπεη λα ζπζθεπΪδνληαη θαηΪ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε θαηΪιιειε
πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο.
Σα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΪ θαη απφ
χιε πνπ λα κελ πξνθαιεέ ζηα πξντφληα εμσηεξηθΫο ά εζσηεξηθΫο αιινηψζεηο. Ζ ρξεζηκνπνέεζε
πιηθψλ, θαη ηδέσο ραξηηψλ ά ζεκΪησλ πνπ πεξηΫρνπλ εκπνξηθΫο ελδεέμεηο επηηξΫπεηαη, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε εθηχπσζε ά ε ηνπνζΫηεζε ηεο εηηθΫηαο Ϋρεη γέλεη κε κειΪλη ά θφιια πνπ λα κελ
εέλαη ηνμηθΪ.
Οη απηνθφιιεηεο εηηθΫηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θΪζε πξντφλ πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηεο ψζηε, φηαλ
αθαηξνχληαη, λα κελ αθάλνπλ νξαηΪ έρλε θφιιαο νχηε αιινηψζεηο ζηνλ θινηφ.
ηαλ νη θαξπνέ εέλαη πεξηηπιηγκΫλνη πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεέηαη ιεπηφ, ζηεγλφ,
Καηλνχξγην θαη Ϊνζκν ραξηέ.
Απαγνξεχεηαη ε ρξάζε νπνηαζδάπνηε νπζέαο πνπ ελδΫρεηαη λα κεηαβΪιεη ηα θπζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ
ησλ
εζπεξηδνεηδψλ
θαη
ηδέσο
ηελ
νζκά
θαη
ηε
γεχζε
ηνπο.
Σα πιηθΪ ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε χιε. ΔπηηξΫπεηαη, σζηφζν, κέα
παξνπζέαζε πνπ πεξηιακβΪλεη Ϋλα βξαρχ (κε μπιψδε) θιψλν κε πξΪζηλα θχιια πξνζθνιιεκΫλν
ζηνλ θαξπφ.
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24. ΠΟΡΣΟΚΑΛΗA Citrus sinensis
25. MANTAΡINIA Citrus clementina
Οη θαξπνέ πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ επηκειψο θαη δελ πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ Ϋλαξμε εζσηεξηθάο
απνμεξΪλζεσο πνπ νθεέιεηαη ζε παγεηφ θαζψο θαη εθηεηακΫλα ηξαχκαηα ά κψισπεο νη νπνέεο Ϋρνπλ
επνπισζεέ. Σα θξνχηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ πξνζεθηηθΪ µε ην ρΫξη, λα Ϋρνπλ επαξθά αλΪπηπμε
θαη ε ζΪξθα δελ πξΫπεη λα Ϋρεη ππνζηεέ θακέα θζνξΪ. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα,
αθΫξαηα, πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ
ζρεκαηηζκΫλα, µε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα
ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο
εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο
ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. ΓεληθΪ,
πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο. O ρξσκαηηζκφο πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηνο ψζηε θαηΪ ην πΫξαο ηεο
θαλνληθάο αλΪπηπμεο ηνπ λα απνθηάζνπλ, ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ηνλ θαλνληθφ ρξσκαηηζκφ ηεο
πνηθηιέαο. Σν ειΪρηζην κΫγεζνο δηακΫηξνπ ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο γηα ηα πνξηνθΪιηα λα εέλαη 70mm,
ην κΫγηζην 90 mm θαη βΪξνπο πεξέπνπ 190-250 gr γηα ηα καληαξέληα, ην ειΪρηζην κΫγεζνο δηακΫηξνπ
ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο λα εέλαη 35 mm, ην δε κΫγηζην 50 mm. Ζ ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα,
ψζηε λα εμαζθαιέδεη ηελ θαηΪιιειε πξνζηαζέα ηνλ πξντφληνο θαη ηε δηαηάξεζε ησλ δσηηθψλ θαη
θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Οη ζπζθεπαζέεο πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΫο, απαιιαγκΫλεο απφ θΪζε
μΫλν ζψκα θαη λα θΫξνπλ ηηο απαξαέηεηεο ζεκΪλζεηο. Οη θαξπνέ πξΫπεη λα Ϋρνπλ θηΪζεη ζε θαλνληθά
αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε σξηκφηεηαο ζχκθσλα µε ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πνηθηιέαο θαη
ηεο δψλεο παξαγσγάο ιεπηφθινπδα. Οη θαξπνέ πξΫπεη λα παξνπζηΪδνληαη δηαηεηαγκΫλνη ζε
θαλνληθΪ ζηξψκαηα κΫζα ζε θιεηζηΪ ά αλνηθηΪ κΫζα ζπζθεπαζέαο. Σν εκθαλΫο κΫξνο ηνλ
πεξηερνκΫλνπ ηεο θΪζε ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ θαη ην
πεξηερφκελν φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πξΫπεη λα εέλαη κεηαμχ ηνπο νκνηνγελΫο.
26. ΛΔΜΟΝΗΑ Κηηξέα ε ιεκνλέα Οη θαξπνέ πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ επηκειψο δελ πξΫπεη λα
παξνπζηΪδνπλ Ϋλαξμε εζσηεξηθάο απνμεξΪλζεσο πνπ νθεέιεηαη ζε παγεηφ θαζψο θαη εθηεηακΫλα
ηξαχκαηα ά κψισπεο νη νπνένη Ϋρνπλ επνπισζεέ. Σα ιεκφληα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα,
πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξΪζηησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ
ζρεκαηηζκΫλα κε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα
ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν μΫλν ζψκα), ρσξέο
εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο
ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. Να
Ϋρνπλ ζράκα σνεηδΫο κε ηηο Ϊθξεο ηνπο κπηεξΫο λα εέλαη ψξηκα, ρπκψδε, κε Ϋληνλν θέηξηλν ρξψκα
θαη νη θαξπνέ λα Ϋρνπλ θηΪζεη ζε θαλνληθά αλΪπηπμε θαη θαηΪζηαζε σξηκφηεηαο ζχκθσλα µε ηα
ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πνηθηιέαο θαη ηεο δψλεο παξαγσγάο. Σν ειΪρηζην κΫγεζνο δηακΫηξνπ
ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο λα εέλαη ζε 45 mm θαη ην κΫγηζην 67mm. ΔπηπιΫνλ, νη θαξπνέ πξΫπεη λα
παξνπζηΪδνληαη δηαηεηαγκΫλνη ζε θαλνληθΪ ζηξψκαηα κΫζα ζε θιεηζηΪ ά αλνηθηΪ κΫζα
ζπζθεπαζέαο.
ΡΟΓΑΚΗΝΑ –ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ –ΒΔΡΤΚΟΚΑ
Σα θξνχηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιερζεέ πξνζεθηηθΪ µε ην ρΫξη, λα Ϋρνπλ επαξθά αλΪπηπμε θαη ε
ζΪξθα δελ πξΫπεη λα Ϋρεη ππνζηεέ θακέα θζνξΪ. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξα, αθΫξαηα,
πγηά, απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο δσηθψλ παξαζέησλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θαη αζζελεηψλ, θαιΪ
ζρεκαηηζκΫλα, µε επαξθά αλΪπηπμε, πεξηπνηεκΫλα, θαζαξΪ (θπξέσο απαιιαγκΫλα απφ θαηΪινηπα
ιηπαζκΪησλ ά θπηνθαξκΪθσλ, ρψκαηα, πξντφληα επεμεξγαζέαο θαη θΪζε Ϊιιν ζψκα), ρσξέο
εμσηεξηθά αζπλάζηζηε πγξαζέα, αιινηψζεηο απφ παγεηφ ά/θαη άιην θαη ρσξέο έρλε κνχριαο, κψισπεο
ά Ϊιιεο δεκηΫο. Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε γεχζε ά/θαη νζκά. ΓεληθΪ
πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο.
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Ζ ζΪξθα δελ πξΫπεη λα Ϋρεη ππνζηεέ θζνξΪ.Ο θινηφο κπνξεέ, σζηφζν, λα παξνπζηΪδεη ηα αθφινπζα
ειαθξΪ ειαηηψκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ βιΪπηνπλ ηε γεληθά εκθΪληζε, ηελ πνηφηεηα, ηε
δηαηεξεζηκφηεηα θαη ηελ παξνπζέαζε ζηε ζπζθεπαζέα:
— ειαθξφ ειΪηησκα ζράκαηνο,
— ειαθξφ ειΪηησκα αλΪπηπμεο,
— ειαθξΪ ειαηηψκαηα ρξψκαηνο,
— ειαθξΪ ζεκΪδηα απφ πέεζε ηα νπνέα δελ ππεξβαέλνπλ 1cm2 ηεο ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο,
— ειαθξΪ ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλνπλ:
— 1,5 cm2 κάθνπο γηα ηα ειαηηψκαηα επηκάθνπο ζράκαηνο,
— 1 cm2 ηεο ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο γηα ηα Ϊιια ειαηηψκαηα.
27. ΡΟΓΑΚΗΝΑ – 28.ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ Ζ δηΪκεηξνο ηεο ηζεκεξηλάο γξακκάο πξΫπεη λα θπκαέλεηαη
απφ 73 Ϋσο 80 mm θαη βΪξνπο 135- 220 gr.
A 67 – 73 mm ΒΑΡΟ 135 – 180 gr
AA 73 – 80 mm ΒΑΡΟ 180 – 220 gr
29.ΒΔΡΤΚΟΚΑ ΜΫγεζνο 45-50 mm
Σν εκθαλΫο κΫξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο θΪζε ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ
ζπλφινπ θαη ην πεξηερφκελν φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη κεηαμχ ηνπο νκνηνγελΫο. Ζ
ζπζθεπαζέα ζα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα, ψζηε λα εμαζθαιέδεη ηελ θαηΪιιειε πξνζηαζέα ηνπ
πξντφληνο θαη ηε δηαηάξεζε ησλ δσηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Οη ζπζθεπαζέεο ζα
πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΫο, απαιιαγκΫλεο απφ θΪζε μΫλν ζψκα θαη λα θΫξνπλ ηηο απαξαέηεηεο
ζεκΪλζεηο. Σα πξντφληα ζα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ µέα αλΪπηπμε θαη µέα θαηΪζηαζε ηΫηνηα πνπ λα
ηνπο επηηξΫπεη λα αληΫρνπλ ζηελ κεηαθνξΪ θαη ζηελ κεηαρεέξηζε ψζηε λα θηΪλνπλ ζην πξννξηζκφ
ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε θαη λα αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηνπ
ηφπνπ πξννξηζκνχ. ΔπηπιΫνλ, ηα θξνχηα πξΫπεη λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλα ζε ηΫζζεξα ζηξψκαηα θαη‘
αλψηεξν φξην, αλ ηα θξνχηα εέλαη ηνπνζεηεκΫλα ζε ζθιεξΪ ζθαηξηθΪ ππνζηεξέγκαηα, ηΫηνηα ψζηε
λα µελ αθνπκπΪεη ην πΪλσ ζηξψκα θξνχησλ ζηα θξνχηα ηνπ θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο θαη Ϋηζη λα
εμαζθαιέδεηαη ε θαηΪιιειε πξνζηαζέα.
30. ΣΑΦΤΛΗΑΣα ζηαθχιηα θαη νη ξψγεο πξΫπεη λα εέλαη πγηά, εμαηξνχληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ
πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ά Ϋρνπλ ππνζηεέ ηΫηνηεο αιινηψζεηο ψζηε λα εέλαη αθαηΪιιεια γηα
θαηαλΪισζε, θαζαξΪ, ρσξέο δηαθξηλφκελεο μΫλεο χιεο, πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλα απφ πξνζβνιΫο
παξαζέησλ ά αζζΫλεηεο, ρσξέο εκθαλά έρλε κνχριαο, ρσξέο αζπλάζηζηε εμσηεξηθά πγξαζέα, ρσξέο
μΫλε νζκά ά/θαη γεχζε. ΔπηπιΫνλ, νη ξψγεο πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξεο, θαινζρεκαηηζκΫλεο,
θαλνληθΪ αλαπηπγκΫλεο. Σα ζηαθχιηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ επηκειψο. Ζ ζηαθπιά πξΫπεη λα
εέλαη επαξθψο αλαπηπγκΫλε θαη ψξηκε. Ζ αλΪπηπμε θαη ε θαηΪζηαζε ηεο ζηαθπιάο πξΫπεη λα εέλαη
ηΫηνηα ψζηε λα επηηξΫπεη λα αληΫρεη ζηε κεηαθνξΪ θαη ηε κεηαθέλεζε θαη λα θζΪλεη ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε. Σα επηηξαπΫδηα ζηαθχιηα πξΫπεη λα εέλαη θαιάο
πνηφηεηαο. Σα ζηαθχιηα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ ην ηππηθφ ζράκα, αλΪπηπμε θαη ρξσκαηηζκφ ηεο
πνηθηιέαο, ιακβαλνκΫλεο ππφςε ηεο πεξηνράο παξαγσγάο. Οη ξψγεο πξΫπεη λα εέλαη ζπλεθηηθΫο, θαιΪ
πξνζθπφµελεο θαη ζην κεγαιχηεξν δπλαηΪ βαζκφ θνιιεκΫλεο ζηνλ κέζρνο ηνπο. Σν κΫγεζνο ησλ
ζηαθπιηψλ λα εέλαη ειΪρηζην βΪξνο θαηΪ ζηαθχιη κεγαιφξσγα 150 gr πεξέπνπ. Σν πεξηερφκελν θΪζε
δΫκαηνο πξΫπεη λα εέλαη νκνηνγελΫο θαη λα πεξηΫρεη µφλν ζηαθχιηα ηεο έδηαο θαηαγσγάο, πνηθηιέαο,
θαηεγνξέαο θαη ηνπ έδηνπ βαζκνχ σξηκφηεηαο. Σα επηηξαπΫδηα ζηαθχιηα πξΫπεη λα ζπζθεπΪδνληαη
Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε επαξθάο πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο.
31. ΦΡΑΟΤΛΔ Fragaria L. Οη θξΪνπιεο πξΫπεη λα εέλαη:αθΫξαηεο, ρσξέο θηππάκαηα, πγηεέο
απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ά αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ
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αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε, θαζαξΫο, νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλεο απφ θΪζε νξαηά μΫλε χιε,
θξΫζθεο, αιιΪ φρη πιπκΫλεο, νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλεο απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο, νπζηαζηηθΪ
απαιιαγκΫλεο απφ θζνξΫο πνπ πξνθαινχληαη απφ επηβιαβεέο νξγαληζκνχο, κε ηνλ θΪιπθΪ ηνπο. Ο
θΪιπθαο θαη, εΪλ ππΪξρεη, ν κέζρνο πξΫπεη λα εέλαη θξΫζθνη θαη πξΪζηλνη, απαιιαγκΫλεο απφ κε
θπζηνινγηθά εμσηεξηθά πγξαζέα, απαιιαγκΫλεο απφ μΫλε νζκά θαη /ά μΫλε γεχζε.
Οη θξΪνπιεο πξΫπεη λα εέλαη επαξθψο αλεπηπγκΫλεο θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ζηΪδην σξέκαζεο. Οη
θξΪνπιεο πξΫπεη λα εκθαλέδνπλ ηΫηνηα αλΪπηπμε θαη λα βξέζθνληαη ζε ηΫηνηα θαηΪζηαζε ψζηε λα
αληΫρνπλ ζηε κεηαθνξΪ θαη ηνλ ελ γΫλεη ρεηξηζκφ, θαη λα θζΪλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε ζηνλ
ηφπν πξννξηζκνχ.
Οη θξΪνπιεο πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο. ΠξΫπεη λα Ϋρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πνηθηιέαο.
Οη θαξπνέ κπνξνχλ, σζηφζν, λα παξνπζηΪδνπλ ηα αθφινπζα ειαθξΪ ειαηηψκαηα, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ βιΪπηνπλ ηε γεληθά εκθΪληζε, ηελ πνηφηεηα, ηελ δηαηεξεζηκφηεηα θαη ηελ
παξνπζέαζε ζηε ζπζθεπαζέα :
__Διαθξφ ειΪηησκα ζράκαηνο
— παξνπζέα ελφο ηκάκαηνο ζην θξνχην ηνπ νπνένπ ην ρξψκα ηεέλεη πξνο ην Ϊζπξν θαη ην νπνέν δελ
πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ην Ϋλα δΫθαην ηεο ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο ηνπ θαξπνχ,
— κηθξΪ επηθαλεηαθΪ ζεκΪδηα απφ πέεζε.
ΠξΫπεη λα εέλαη νπζηαζηηθΪ απαιιαγκΫλεο απφ ρψκα.Ζ ηαμηλφκεζε θαηΪ κΫγεζνο νξέδεηαη απφ ηε
κΫγηζηε
δηΪκεηξν
ηεο
ηζεκεξηλάο
ηνκάο
πνπ
πξΫπεη
λα
εέλαη
18
mm.
Οη θξΪνπιεο πξΫπεη λα ζπζθεπΪδνληαη θαηΪ ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε θαηΪιιειε
πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο.
Σα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΪ θαη απφ
χιε πνπ λα κελ πξνθαιεέ ζηα πξντφληα εμσηεξηθΫο ά εζσηεξηθΫο αιινηψζεηο. Ζ ρξεζηκνπνέεζε
πιηθψλ, θαη ηδέσο ραξηηψλ ά ζεκΪησλ πνπ πεξηΫρνπλ εκπνξηθΫο ελδεέμεηο επηηξΫπεηαη, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε εθηχπσζε ά ε ηνπνζΫηεζε ηεο εηηθΫηαο Ϋρεη γέλεη κε κειΪλη ά θφιια πνπ λα κελ
εέλαη ηνμηθΪ.
Σα πιηθΪ ζπζθεπαζέαο πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε χιε.
32. ΜΠΑΝΑΝΔ Οη κπαλΪλεο πξΫπεη λα εέλαη ζε ρισξά θαηΪζηαζε, λα εέλαη νιφθιεξεο, λα εέλαη
ζθξηγειΫο, λα εέλαη πγηάο, απνθιεένληαη ηα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ζάςε ά αιινηψζεηο
πνπ ελδερνκΫλσο ηα θαζηζηνχλ αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε, λα εέλαη θαζαξΫο, πξαθηηθΪ
απαιιαγκΫλεο απφ νξαηΫο μΫλεο χιεο, λα εέλαη πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλεο απφ παξΪζηηα ,λα Ϋρνπλ
πνδέζθν Ϊζηθην, Ϊθακπην, κε πξνζβεβιεκΫλν απφ κχθεηεο θαη κε αθπδαησκΫλν , λα ηνπο Ϋρεη
αθαηξεζεέ ν χπεξνο, λα Ϋρεη νκαιά δηΪπιαζε θαη θακππιφηεηα ησλ θαξπψλ, λα εέλαη πξαθηηθΪ
απαιιαγκΫλεο απφ κψισπεο, λα κελ Ϋρνπλ ππνζηεέ βιΪβε ιφγσ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, λα
δηαηεξνχληαη ζε νκαιΫο ζπλζάθεο εμσηεξηθάο πγξαζέαο, λα εέλαη απαιιαγκΫλεο απφ θΪζε νζκά θαη
μΫλε γεχζε. Σα ζηΪδηα αλΪπηπμεο θαη σξέκαλζεο ησλ κπαλαλψλ πξΫπεη λα επηηξΫπνπλ ηελ αληνρά
ηνπο θαηΪ ηε κεηαθνξΪ θαη ηε θνξηνεθθφξησζε, θαη ηελ Ϊθημε ηνπο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ζε
ηθαλνπνηεηηθά θαηΪζηαζε, πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέο θαηΪιιεινο βαζκφο σξέκαλζεο κεηΪ ηε
θπζηθά ηνπο σξέκαλζε. Σν κΫγεζνο θαζνξέδεηαη κε βΪζεη ηνπ κάθνπο ηεο θπξηάο Ϋδξαο απφ ην
ζεκεέν πξφζθπζεο ηνπ πνδέζθνπ ζην πξνζθεθαιέδην Ϋσο ην Ϊθξν ηνλ θαξπφ θαη ηνπ πΪρνπο κηαο
εγθΪξζηαο ηνκάο ηνπ θαξπνχ κεηαμχ ησλ πιεπξηθψλ εδξψλ θαη ην κΫζν ηνπ , θαζΫησο πξνο ην
δηακάθε Ϊμνλα. Σν ειΪρηζην κάθνο θαη ν ειΪρηζηνο βαζκφο λα εέλαη αληηζηνέρσο ζε 14cmθαη 27 mm.
Σν πεξηερφκελν θΪζε δΫκαηνο πξΫπεη λα εέλαη νκνηνγελΫο θαη λα πεξηιακβΪλεη κφλν κπαλΪλεο έδηαο
πξνζειεχζεσο πνηθηιέαο ά θαη εκπνξηθνχ ηχπνπ θαη πνηφηεηαο. Σν εκθαλΫο ηκάκα ηνπ πεξηερνκΫλνπ
ηνπ δΫκαηνο πξΫπεη λα εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ.
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ΖΜ: Σα αλσηΫξσ πξνζδηνξηδφκελα βΪξε θαη κεγΫζε ησλ νπσξνιαραληθψλ Ϋρνπλ ππνινγηζζεέ
ζχκθσλα κε ηα κεξηδνιφγηα-πνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Ννζνθνκεέα πξνθεηκΫλνπ λα
θαιχπηνληαη νη αλΪγθεο ησλ ζηηηδνκΫλσλ.
Λόγσ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ/αλαγθώλ ή ηνπηθώλ πξντόλησλ/δηαζεζηκόηεηαο, δύλαηαη λα γίλεη
πξνκήζεηα θαη άιισλ ηύπσλ ιαραληθώλ θαη θξνύησλ.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Σελ Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθΫξνληνο ησλ εηαηξεηψλ – επηρεηξάζεσλ παξαγσγάο,
επεμεξγαζέαο, απνζάθεπζεο ηξνθέκσλ θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο
Ννκνχ Αηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Αηηηθάο , εθφζνλ ππΪξρεη.
(ΤΓ Αηβ/8577/8/9/1983 ΦΔΚ 526/ Σ.Β./24/9/83 & Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967 ΦΔΚ 2718/Β/ 4-11-2012
Τγεηνλνκηθνέ φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ιεηηνπξγέαο επηρεηξάζεσλ ηξνθέκσλ θαη πνηψλ θαη Ϊιιεο
δηαηΪμεηο.
2. Δπέζεο, νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη εγγεγξακκΫλεο ζην
κεηξψν εκπφξσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθάο Οηθνλνκέαο θαη
Κηεληαηξηθάο ηεο Ϋδξαο ηεο επηρεέξεζεο ηνπο.ΚΤΑ 2533/63997/29-05-13 (ΦΔΚ 1380/Β/06-06-13)
Δγθύθιηνο 4453/116157/27-09-13 (ΑΓΑ:ΒΛ9ΑΒ-Ζ32)
3. Να εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζηελ βΪζε δεδνκΫλσλ ζχκθσλα κε ην Αξζξν 3 ηεο ππ΄αξηζκ. 257543
Κ.Τ.Α.(Φ.Δ.Κ. Β 1122) .
4. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο πηζηνπνέεζεο απφ
ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά Παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη :
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ηνπο .
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά εγθεθξηκΫλνπ ηππνπνηεηεξένπ φηη Ϋιαβε
γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα
ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
5. Ζ δηαθέλεζε ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε απηνθέλεηα απηνδχλακνπ
ςχμεσο ά απηνθέλεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο
Οράκαηνο απφ Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο
Τγεέαο ησλ Πεξηθεξεηψλ. (Οδεγφο Τγηεηλάο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ Νν 9
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο
θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο, αλΪινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1) Κ.Σ.Π (Άξζξν 119) θαη νη παξαπνκπΫο απηνχ.
2) Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμε 14/89
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3) Οδεγέα 2000/13/Δ.Κ. θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε θαη ηελ δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηάο απφ ηηο Οδεγέεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο
Δπηηξνπάο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξΪ ηελ
αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ
4) ΚΑΝΟΝΗΜΟ θαη ΓηαηΪμεηο (ΦΔΚ 52 ηεο 28/1/94 πεξέ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ λσπψλ
νπσξνιαραληθψλ) ,
5) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 22200/96 θαη 1148/01.
6) Π.Γ 365/2002
7) ΚΤΑ 257543/31/07/03, ΦΔΚ 1122/08/08/03 πεξέ ππνρξεσηηθάο ηππνπνέεζεο (ζπζθεπαζέαο θαη
επηζάκαλζεο) ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ εηζΪγνληαη, εμΪγνληαη, δηαθηλνχληαη ά
πσινχληαη ζηηο πΪζεο θχζεσο αγνξΫο θαη θαηαζηάκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ,ΦΔΚ 62 ηεο 12-03-74.
8) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηνχ.
9) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 (πεξέ θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ ηεο Ννκνζεζέαο
γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη ηελ έδξπζε ηεο
Δπξσπατθάο
Αξράο
γηα
ηελ
ΑζθΪιεηα
ησλ
ηξνθέκσλ.
10) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα
γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα.
11) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 (εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 18 ) γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ
φπσο θαη ε εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξΪγξ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο
πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ.
12) ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
22αο επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξΪγνληαη απφ
γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/18/ΔΚ.
13) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43
νδεγέαο (ΔΟΚ).
14) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ ηξνθέκσλ.
15) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηα
πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε
ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.
16) Κ.Τ.Α 15523/31-08-2006 Πεξέ Αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
17) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Γηαηξνθάο θαη Τγεέαο
πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα.
18) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2023/2006 ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη
αληηθεηκΫλσλ
πνπ
πξννξέδνληαη
λα
Ϋιζνπλ
ζε
επαθά
κε
ηα
ηξφθηκα.
19) Οδεγέα 89/107/ΔΟΚ. γηα ηελ πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηα
πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνέα πξννξέδνληαη γηα αλζξψπηλε
δηαηξνθά
θαη
φπσο
Ϋρεη
απηά
ηξνπνπνηεζεέ
(94/34/ΔΚ,
292/97)
.
20) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ
ηξνθέκσλ.
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21) ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 22αο Οθησβξένπ 2007 γηα ηε
ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ
πξντφληα («Δληαένο θαλνληζκφο ΚΟΑ») .
22) ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ.
23) Οδεγέα 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πνπ αθνξΪ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηΪησλ πεξηεθηηθνηάησλ
γηα ηα θαηΪινηπα ησλ θπηνθαξκΪθσλ επΪλσ ά κΫζα ζε νξηζκΫλα πξντφληα θπηηθάο πξνΫιεπζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηάζεηο απηάο.
24) Οδεγέα 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ.
25) Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη Φ.ΔΚ Β΄ 630/2007.
26) ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο
93/43/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ.
27) ΚΑΝΟΝΗΟ 852/2004.
28) ΚΤΑ 15523/8-2006 Κσδηθφο Αξηζκφο Έγθξηζεο ησλ ςπθηηθψλ ΔγθαηαζηΪζεψλ.
29) ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Ϊξζξν 4 θαη 5, θαη Ϊξζξνπ 6 ηνπ Καλ. 852/2004 πεξέ αδεηνδφηεζεο ησλ
επηρεηξάζεσλ θαη Ϋγθξηζεο απηψλ.
30) ΚΤΑ 257543/2006 πκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ΚΑΝ (ΔΚ) ηνπ 1148/2001 ηεο
Δπηηξνπάο ησλ Δ.Κ. ζρεηηθΪ κε ηνπο ειΫγρνπο ηάξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ εκπνξέαο πνπ
εθαξκφδνληαη
ζηνλ
ηνκΫα
ησλ
λσπψλ
νπσξνθεπεπηηθψλ.
31) ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 7εο Ηνπλένπ 2011 γηα ηε ζΫζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ φζνλ
αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
32) ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ.1333/2011 ζρεηηθΪ κε ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ εκπνξέαο γηα ηηο
κπαλΪλεο, γηα ηηο δηαηΪμεηο ειΫγρνπ ηάξεζεο ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ εκπνξέαο θαη γηα ηηο απαηηάζεηο
θνηλνπνέεζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο κπαλΪλαο.
33) ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
17εο Γεθεκβξένπ 2013 γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ
θαηΪξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη
(ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ.
34) ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 499/2014 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 11εο Μαξηένπ 2014 γηα ηε
ζπκπιάξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ κε ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ηεο Δπηηξνπάο
φζνλ αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
5) ΚΤΑ2533/63997/29-05-13 (ΦΔΚ 1380/Β/06-06-13)
Δγθχθιηνο 4453/116157/27-09-13.
ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. Σα ρνξεγνχκελα εέδε λα εέλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη θαηΪ εέδνο φπσο
απηά νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & αληηθεηκΫλσλ θνηλάο ρξάζεο θαη λα
Ϋρνπλ ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ραξαθηεξηζηηθνχο ηνπ εθΪζηνηε εέδνπο.
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2. Να Ϋρνπλε παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο ΚηεληαηξηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο
ΓηαηΪμεηο.
3. ια ηα εέδε λα εέλαη επψλπκα ηππνπνηεκΫλα ζε αεξνζηεγάο ζπζθεπαζέεο θαη λα αλαγξΪθεηαη
ε εκπνξηθά ηνπο νλνκαζέα.
4. Να κελ Ϋρνπλ παξαρζεέ κε γελεηηθΪ ηξνπνπνηεκΫλα πιηθΪ Καλνληζκφο 1829/2003 ζρεηηθΪ κε
ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψλ ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ.
5. Να κελ πεξηΫρνπλ ηερλεηά ρξψζε, Ϊξσκα ά πξνζζάθε νξγαληθάο ά αλφξγαλεο νπζέαο.
6. Οη ζπζθεπαζέεο λα εέλαη αθΫξαηεο φπνπ ζα αλαγξΪθνληαη νη εκεξνκελέεο παξαγσγάο θαη
ιάμεο. Οη ελδεέμεηο λα εέλαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Ζ αλαγξαθά ησλ
ελδεέμεσλ λα εέλαη κε επαλΪγλσζηα γξΪκκαηα απφ ρξψκα ά κειΪλη ά Ϊιιν κεραληθφ ηξφπν
πνπ δελ κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά Ϊιιεο θαξθηλνγφλεο νπζέεο νη νπνέεο ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο
θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
7. ηα πξνζπζθεπαζκΫλα ηξφθηκα ζηα πξνζπζθεπαζκΫλα ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηελ ππ‘ Αξηζκφ
Α2-718/28-7-14 ΦΔΚ Β 2090 / 31-7-14 Κσδηθνπνέεζε Καλφλσλ Γηαθέλεζεο θαη Δκπνξέαο
Πξντφλησλ θαη Παξνράο Τπεξεζηψλ θαη ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1169 /2011 πνπ πξννξέδνληαη λα
δηαζΫηνπλ σο Ϋρνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηά θαζψο θαη ζε απηΪ πνπ δηαηέζεληαη ζηα
εζηηαηφξηα , λνζνθνκεέα θαληέλεο θαη Ϊιιεο παξφκνηεο κνλΪδεο νκαδηθάο εζηέαζεο πξΫπεη λα
αλαγξΪθνληαη νη ελδεέμεηο κε επδηΪθξηηα θαη αλεμέηεια γξΪκκαηα ζηελ ειιεληθά γιψζζα :
α) Ζ νλνκαζέα πψιεζεο ηνπ ηξνθέκνπ.
β) Ο θαηΪινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ηα νπνέα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη θαηΪ ζεηξΪ ειαηηνχκελεο
πεξηεθηηθφηεηαο.
γ) Ζ νλνκαζηηθά πνζφηεηα πεξηερνκΫλνπ πνπ κεηαθξΪδεηαη ζε κνλΪδεο κΪδαο γηα ηα ζηεξεΪ θαη ζε
κνλΪδεο φγθνπ γηα ηα πγξΪ.
δ) Ζ ρξνλνινγέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ά ε ρξνλνινγέα αλΪισζεο .
ε) Οη ηδηαέηεξεο ζπλζάθεο ζπληάξεζεο θαη ρξάζεο.
ζη) Σν φλνκα ά ε εκπνξηθά επσλπκέα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηά ά ηνπ ζπζθεπαζηά ά ελφο
πσιεηά εγθαηεζηεκΫλνπ ζε θξΪηνο κΫινο ηεο ΔΔ.
δ) Ο ηφπνο παξαγσγάο ά πξνΫιεπζεο ζηελ πεξέπησζε πνπ ε παξΪιεηςε ηνπ κπνξεέ λα νδεγάζεη ηνλ
θαηαλαισηά ζε πιΪλε, σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ ηφπν παξαγσγάο ά πξνΫιεπζεο ηνπ ηξνθέκνπ.
ε) Οη νδεγέεο ρξάζεο ζηελ πεξέπησζε πνπ ε παξΪιεηςε ηνπο δελ επηηξΫπεη ηε ζσζηά ρξάζε ηνπ
ηξνθέκνπ.
ζ) Ζ Ϋλδεημε πνπ επηηξΫπεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηέδαο ζηελ νπνέα αλάθεη ην ηξφθηκν.(Οδεγέα 89
/386)
Πξηλ απφ ηελ Ϋλδεημε ηεο παξηέδαο πξνεγεέηαη ην γξΪκκα L, εθηφο απφ ηελ πεξέπησζε πνπ ε Ϋλδεημε
ηεο παξηέδαο δηαθξέλεηαη θαζαξΪ απφ ηηο Ϊιιεο ελδεέμεηο ηεο εηηθΫηαο. Ζ Ϋλδεημε απηά εέλαη
πξναηξεηηθά ζηελ πεξέπησζε πνπ ε ρξνλνινγέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ά ε ηειηθά ρξνλνινγέα
αλΪισζεο ζπκπεξηιακβΪλεη Ϋλδεημε ζαθά θαη θαηΪ ζεηξΪ ειΪρηζηε ηεο εκΫξαο θαη ηνπ κάλα.
Ζ ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ηξνθέκσλ :


ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ 25Ζ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ ΣΟΤ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ
γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
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Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ
θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ ΔΟΚ ηεο επηηξνπάο ηεο νδεγέαο 90/496 / ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο , ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη
2008/5/ ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπάο.
8. Γηα όια ηα παξαπάλσ είδε ε πξνζθνξά δείγκαηνο είλαη απαξαίηεηε, κε πνηλή απνθιεηζκνύ,
βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη θαη ε παξαιαβή ηνπ είδνπο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.
9. Ο ρξφλνο βησζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ εκεξνκελέα ιάμεο λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ¾ ηνπ
ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζπληάξεζεο, ηελ εκΫξα παξΪδνζεο ζηελ απνζάθε ηξνθέκσλ.
10. Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα πξνκεζεχεηαη ηα εέδε απφ αμηφπηζηεο θαη πνηνηηθΪ ειεγκΫλεο
εηαηξεέεο. Θα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη θαηΪζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απφ ηηο νπνέεο ζα πξνκεζεχεηαη ην
θΪζε εέδνο.
11. Σν λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αιιαγή ηνπ πξντόληνο, ζε πεξίπησζε πνπ
ην πξνζθνκηζζέλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ
πξννξίδεηαη.
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
1. ΕΑΥΑΡΖ (ΚΗΛΟΤ ΚΑΗ ΑΣΟΜΗΚΔ ΜΔΡΗΓΔ 10 ΓΡ).
2. ΑΛΔΤΡΗ
3. CORN FLAOUR – ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ
4. CORNFLAKES -ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ
5. ΡΤΕΗ (ΡΤΕΗ ΑΠΡΟ ΥΤΜΑ - ΡΤΕΗ ΚΗΣΡΗΝΟ ΥΤΜΑ
6. ΑΛΑΣΗ
7. ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ (ΚΤΜΗΝΟ -ΜΠΑΥΑΡΗ – ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ - ΠΗΠΔΡΗ ΜΑΤΡΟ ΣΡΗΜΜΔΝΟ ΦΤΛΛΑ ΓΑΦΝΖ – ΓΤΟΜΟ- ΒΑΝΗΛΗΑ- ΚΑΝΔΛΛΑ - ΟΓΑ ΦΑΓΖΣΟΤ
8. ΣΑΗ
9. ΥΑΜΟΜΖΛΗ
10. ΦΡΤΓΑΝΗΔ ( ΑΣΟΜΗΚΔ 16 ΓΡ – ΚΑΗ ΜΔΓΛΑΛΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 510 ΓΡ
11.ΟΠΡΗΑ (ΦΑΟΛΗΑ – ΦΑΚΔ)
12. ΞΤΓΗ
13. ΛΔΜΟΝΗ ΥΤΜΟ
14. ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ – ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ1,5 ΛΗΣΡΟΤ
15. ΔΛΗΔ
16. ΕΔΛΔ
17. ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ
18. ΜΔΛΗ
19. ΥΑΛΒΑ
20. ΦΤΛΛΑ ΚΡΟΤΣΑ
21. ΜΟΤΣΑΡΓΑ ΟΥΗ ΠΗΚΑΝΣΗΚΖ
22. ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΗΗΑ (ΕΑΜΠΟΝ ΠΗΚ-ΝΗΚ)
23. ΕΧΜΟΗ – ΚΤΒΟΗ
24 . ΜΑΓΗΟΝΔΕΑ
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25. ΣΟΤΡΗ ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ
26. ΞΖΡΖ ΜΑΓΗΑ
27. ΡΧΗΚΖ ΑΛΑΣΑ
28. ΒΑΦΖ ΑΤΓΧΝ ΚΟΚΚΗΝΖ
29. ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗ
30. ΜΠΑΚΛΑΒΑ
31. ΚΑΝΣΑΗΦΗ
32. ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ
33. ΚΡΟΤΑΑΝ
34. ΣΟΤΡΔΚΗ ΠΑΥΑΛΗΝΟ
35. ΝΔΡΟ
36. ΕΤΜΑΡΗΚΑ (Πέλεο

-Μαθαξόληα Νν 3- Μαθαξόληα Νν 6 - Φηδέο Σξηκκέλνο - Φηδέο Φσιηά Κξηζαξάθη Μέηξην -Μαθαξνλάθη θνθηό κέηξην)
37. ΑΤΓΑ
38. ΒΟΤΣΤΡΟ ΑΣΟΜΗΚΟ
39. ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΓΑΚΗΝΟ
40. ΣΟΜΑΣΟΔΗΓΖ ΣΟΜΑΣΟΠΔΛΣΔ – ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΑ ΣΟΜΑΣΑΚΗΑ
41. ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΠΑΡΘΔΝΟ
42. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ (ΑΡΑΚΑ –ΦΑΟΛΑΚΗΑ -ΑΝΑΜΗΚΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ -ΠΑΝΑΚΗ
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ)
43. ΣΤΡΗΑ ( ΚΑΔΡΗ- ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ- ΦΔΣΑ - ΣΤΡΗ ΣΟΣ- ΣΡΗΓΧΝΑ ΣΤΡΗ ΑΣΟΜΗΚΑ )
44. ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ
45. ΥΣΑΠΟΓΗ Κ/Φ ΚΑΗ ΚΛΑΜΑΡΗ Κ/Φ

1.ΕΑΥΑΡΖ ζε ζπζθεπαζία 1KGR θαη αηνκηθή 10 gr.
Σν πξντφλ λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 63 , 64 ηνπ
Κ.Σ.Π θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
Ζ δΪραξε λα εέλαη ιεπθά θαζαξηζκΫλε θαη θξπζηαιιηθά ζαθραξφδε θαιάο , γλάζηαο θαη
εκπνξεχζηκεο πνηφηεηαο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθΪ : ( Άξζξν 63 ηνπ Κ.Σ.Π).
ε θΪζε ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα γξΪθνληαη επδηΪθξηηα θαη επαλΪγλσζηα ζηελ ειιεληθά γιψζζα κε
αλεμέηειν κειΪλη ά Ϋθηππα :
Σα νλφκαηα ά ε εκπνξηθά ζπζθεπαζέα θαη ε δηεχζπλζε θαη ε Ϋδξα ηνπ παξαζθεπαζηά.
Σν Ϋηνο θαη ν κάλαο παξαγσγάο.
Σν θαζαξφ βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ πρ (1Kgr)
Ο θσδηθφο παξαγσγάο ( Οδεγέα 89/396)
ΠΪλσ ζε θΪθειν Α ζπζθεπαζέα ησλ 10 gr πξΫπεη λα γξΪθνληαη ζηα ΔιιεληθΪ κε αλεμέηειν κειΪλη ά
Ϋθηππα νη παξαθΪησ ελδεέμεηο :
Σν φλνκα ά ε εκπνξηθά επσλπκέα ά ε Ϋδξα ηνπ παξαζθεπαζηά ε νλνκαζέα ηνπ πεξηερνκΫλνπ.
ΠΪλσ ζηα ραξηφθνπηα (Β) ζπζθεπαζέα ησλ θαθΫισλ θαη ζηηο δχν κεγαιχηεξεο θαηαθφξπθεο
πιεπξΫο ηνπ πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη Ϋθηππα θαη αλεμέηεια ζηα ειιεληθΪ νη παξαθΪησ ελδεέμεηο : Ζ
επσλπκέα ηνπ εξγνζηαζένπ. Ο ηφπνο παξαγσγάο ά πξνΫιεπζεο. Ζ θξΪζε θΪθεινη ‗ 1000 ‘ησλ 10 gr .
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Ζ εκεξνκελέα θαη ην Ϋηνο παξαγσγάο (φρη κ θσδηθφ αιιΪ κε πξαγκαηηθφ αξηζκφ). Ο θσδηθφο
παξαγσγάο φπσο θαη ε εκεξνκελέα δηαηεξεζηκφηεηαο.
2.ΑΛΔΤΡΗ
1. ΑΛΔΤΡΗ γηα φιεο ηηο ρξάζεηο ζε ζπζθεπαζέα θηινχ.
Σν πξντφλ λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 104, 105,
106 , 107 ηνπ Κ.Σ.Π θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
Α. Σν αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξάζεηο ηχπνπ ( 70%) ζα πξΫπεη λα εέλαη πξντφλ αιΫζεσο πγηνχο ζέηνπ
βηνκεραληθψο θαζνξηζζΫληνο απφ πΪζα αλφξγαλε ά νξγαληθά νπζέα. Σν αιεχξη λα κελ εέλαη
πγξνπνηεκΫλν ά ζβνιηαζκΫλν θαη λα κελ Ϋρεη θακηΪ κπξσδηΪ.
Β. Να παξαδέδεηαη ζπζθεπαζκΫλν ζε αεξνζηεγεέο ρΪξηηλεο ζπζθεπαζέεο θαζαξνχ βΪξνπο, 1000
gr απφ αγλΫο πξψηεο χιεο. Με Ϋλδεημε ζηε ζπζθεπαζέα ηεο εκεξνκελέαο παξαγσγάο θαη ιάμεο
θαηαλΪισζεο θαη ν Κσδηθφο Παξαγσγάο.
Γ. Να Ϋρεη ραξαθηεξηζηηθά αιεπξψδε επρΪξηζηε νζκά θαη ε γεχζε ηνπο πξΫπεη λα κελ εέλαη
φμηλε, πηθξά ά ηαγγά. Δπέζεο πξΫπεη λα εέλαη νκνηνγελάο θαζαξφ απαιιαγκΫλν απφ μΫλεο δσηθΫο
, θπηηθΫο ά αλφξγαλεο πξνζκέμεηο. Ζ πεξηερφκελε γινπηΫλε λα εέλαη θαη λα παξνπζηΪδεη ηηο
θπζηθΫο ηδηφηεηεο θαη ηνπο ραξαθηάξεο γινπηΫλεο θαιάο Πνηφηεηαο.
Σν αιεχξη ζα πξΫπεη λα πιεξνέ ηνπο παξαθΪησ φξνπο (Άξζξν 106 ηνπ Κ.Σ.Π):
α) Τγξαζέα γηα ηε ρξνληθά πεξένδν απφ 16 Ηνπλένπ κΫρξη θαη 14 επηεκβξένπ θΪζε Ϋηνπο
αλψηαην φξην 13,5% (ηνηο εθαηφ) . Γηα ηε ρξνληθά πεξένδν απφ 15 επηεκβξένπ Ϋσο θαη 15
Ηνπλένπ αλψηαην φξην 14% (ηνηο εθαηφ). Άξζξν 105.
β) ΓινπηΫλε Τγξά ηνπιΪρηζηνλ 26% (ηνηο εθαηφ) ηνπιΪρηζηνλ γηα ηα Ϊιεπξα απφ εγρψξην ζηηΪξη
θαη ηνπιΪρηζηνλ 28% (ηνηο εθαηφ) γηα Ϊιεπξα απφ ακηγΫο μεληθφ ζηηΪξη.
γ) Ομχηεηα ζε ζετθφ νμχ : αλψηαην φξην απφ 0,08% (ηνηο εθαηφ).
δ) ΣΫθξα : αλψηαην φξην 0,50% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα Ϊιεπξα απφ εγρψξην ζηηΪξη θαη 0,55 % (ηνηο
εθαηφ) γηα ηα Ϊιεπξα απφ ακηγΫο μεληθφ ζηηΪξη.
ε) ΤπφιεηκκΪ ζε ΣεηξαρισξΪλζξαθα αλψηαην φξην 0,015% (ηνηο εθαηφ).
ζη) ηε δνθηκαζέα θαηΪ PEKCAR λα αληαπνθξέλεηαη ζηνλ ηχπν 70% .
3.CORN FLAOUR – ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ
Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν
110 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Χο Ϊκπιν λνεέηαη ην
πξντφλ πνπ ιακβΪλεηαη κε εηδηθά επεμεξγαζέα δεκεηξηαθψλ θαη ακπισδψλ θπηηθψλ ηζηψλ, ππφ
κνξθά ιεπηφηαηεο ζθφλεο, απνηεινχκελν απνθιεηζηηθΪ απφ ακπιφθνθθνπο.
Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ ακχινπ πξΫπεη λα πιεξνχλ ηηο
δηαηΪμεηο ηνπ παξφληα θψδηθα πνπ αθνξνχλ θΪζε κέα απ‘ απηΫο.
Σν Ϊκπιν πνπ παξαζθεπΪδεηαη απφ δηΪθνξα δεκεηξηαθΪ πξΫπεη λα δηαηέζεηαη ζηελ θαηαλΪισζε κε
ηελ νλνκαζέα πνπ λα δειψλεη ηελ πξψηε χιε πξνΫιεπζά ηνπ, π.ρ. <<Άκπιν αξαβνζέηνπ>>.
Σν Ϊκπιν πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ θπζηθά ηνπ ρξνηΪ ρσξέο Ϊιιε απφρξσζε.
Απαγνξεχεηαη ε ηερληθά ρξψζε θαη αξσκαηηζκφο ηνπ ακχινπ κε νπνηαδάπνηε πξφζζεηε νπζέα Ϋζησ
θαη αβιαβά.
Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ηνπ ακχινπ πξΫπεη λα εέλαη Ϊκεκπηνη θαη λα κελ παξΫρνπλ ελδεέμεηο
αηεινχο επεμεξγαζέαο.
Σν Ϊκπιν πξΫπεη λα Ϋρεη ηε θπζηθά ηνπ ρξνηΪ, ρσξέο Ϊιιε απφρξσζε.
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ΚΪζε εέδνο ακχινπ δηαηέζεηαη ακηγΫο ζηελ θαηαλΪισζε. Ζ αλΪκημά ηνπ, ζε νπνηνδάπνηε πνζνζηφ,
κε Ϊκπιν Ϊιινπ εέδνπο απαγνξεχεηαη.
ηα παξαδηδφκελα εέδε ε πγξαζέα λα εέλαη <15% θαη ε ηΫθξα <0,35%.
Παξαδηδόκελα είδε:
Άλζνο αξαβνζέηνπ εέδνο ζθφλεο, αξσκαηηζκΫλν αιεχξη θαιακπνθηνχ, πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη θπξέσο
γηα ηελ παξαζθεπά θξεκψλ δηαθφξσλ γεχζεσλ (βαλέιηα) λα δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 160 gr
ζηελ δε ζπζθεπαζέα λα αλαγξΪθεηαη ε εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ πξντφληνο.
Κνξλ ΦιΪνπεξ εέδνο ζθφλεο, ιεπθφ αιεχξη πνπ βγαέλεη απφ ην θαιακπφθη, εέλαη δειαδά Ϋλα εέδνο
θαιακπνθΪιεπξνπ.
Ζ ειιεληθά κεηΪθξαζε ηνπ φξνπ Κνξλ ΦιΪνπεξ εέλαη Ϊλζνο αξαβνζέηνπ, αιιΪ ην ρξεζηκνπνηνχκε
ακεηΪθξαζην γηα λα κελ ζπγρΫεηαη κε ην γλσζηφ κεέγκα γηα θξΫκεο δαραξνπιαζηηθάο θαη λα
δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ρΪξηηλε 200 γξ ζηελ νπνέα λα αλαγξΪθεηαη ε εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ
πξντφληνο.
4.ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ Κνξλ θιεηθο (ληθΪδεο θαιακπνθηνχ) ζε ζπζθεπαζέα ησλ 500 γξ.
Χο δηΪθνξα πξντφληα Γεκεηξηαθψλ λννχληαη πξντφληα πνπ παξαζθεπΪδνληαη κε ηδηαέηεξν ην θαζΫλα
ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο θαηΪ θχξην ιφγν αθΫξαηνπο ά ζξαπζκΫλνπο θφθθνπο δεκεηξηαθψλ ά
αιεχξσλ ά ακχινπ απηψλ, κε ηελ πξνζζάθε θαη Ϊιισλ πιψλ, πνπ επηηξΫπνληαη απφ ηνλ Κ.Σ.Π
Σα παξαγφκελα κε εμψζεζε ά δηφγθσζε ά θαη αξσκαηηζκΫλα κε θξνχηα ζηηεξΪ πξνγεχκαηνο,
επηηξΫπεηαη λα ρξσκαηέδνληαη κφλν κε ηηο ζπγθεθξηκΫλεο θαηΪ πεξέπησζε ρξσζηηθΫο θαη ηνπο φξνπο
ησλ παξαξηεκΪησλ ΗΗΗ θαη ΗV ηνπ Ϊξζξνπ 35ηνπ Κ.Σ.Π
ΔπηηξΫπεηαη ε ρξάζε πξφζζεησλ ησλ παξαξηεκΪησλ Η, ΗΗΗ θαη ΗV ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ Κ.Σ. ζχκθσλα,
θαηΪ πεξέπησζε, κε ηνπο αληέζηνηρνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ παξαξηεκΪησλ.
5. ΡΤΕΗ
Ρχδη Σχπνπ Α ΜΠΟΝΔΣ θαη Β ΓΛΑΔ ζε ζπζθεπαζέα 500 ε 1000 gr.
Σν πξντφλ λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 101 ηνπ
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.Με ηνλ φξν «ξχδη» ελλννχκε ην
πξντφλ πνπ ιακβΪλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζέα ησλ ψξηκσλ θαξπψλ ηνπ θπηνχ «φξπδα» ηνπ θπηνχ
(ΟRYZA SATIVA).
Σν ξχδη ζα πξΫπεη λα εέλαη επεμεξγαζκΫλν θαη επηκειεκΫλν ζηέιβσζεο αλΪινγα ηεο πνηθηιέαο θαη
ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ ―ΓιαζζΫ ‖, ―Καξνιέλα‖, ‖Ρχδη bonnet‖.
Σν πξνκεζεπφκελν ξχδη λα πιεξνέ ηηο εθΪζηνηε πεξέ ηξνθέκσλ ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, θαη λα
επεμεξγΪδεηαη ζε βηνκεραλέεο πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. Σα ξχδηα δελ ζα πξνΫξρνληαη απφ
κεηαιιαγκΫλα θπηΪ.
– Σν ξχδη πξΫπεη λα εέλαη απνθινησκΫλν πιάξσο κε θαηΪιιεια κΫζα.
– Ζ ζηέιβσζε ηνπ ξπδηνχ πξΫπεη λα γέλεηαη κεραληθΪ ά κε αβιαβεέο αλφξγαλεο ά νξγαληθΫο νπζέεο,
θαηΪ ηΫηνην ηξφπν Ϋηζη ψζηε κεηΪ ηελ επεμεξγαζέα, ην ξχδη λα εέλαη απαιιαγκΫλν απφ θΪζε
ππφιεηκκα ηνπ ζηηιβσηηθνχ κΫζνπ.
– Σν ξχδη πξΫπεη λα εέλαη πιάξσο επεμεξγαζκΫλν (ιεπθαζκΫλν) θαη επηκειεκΫλεο ζηέιβσζεο, γηα ηνλ
αληηζηνηρνχληα ζε θΪζε πνηθηιέα εκπνξηθφ ηχπν.
ΓιαζζΫ γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο ά κηθξφθαξπεο θαη Καξνιέλα γηα καθξφθαξπεο ά κεζφθαξπεο.
– ΚΪζε πνηθηιέα ξπδηνχ πξΫπεη λα δηαηέζεηαη απηνχζηα.
-Απαγνξεχεηαη ε αλΪκημε πνηθηιηψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο κε αλψηεξε, κε ζθνπφ ηε δηΪζεζά ηεο ζαλ
αλψηεξε πνηφηεηα.
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– Σν ξχδη δελ πξΫπεη λα παξνπζηΪδεη νπνηαδάπνηε νζκά θαη αιινέσζε θαη λα εέλαη απφιπηα πγηΫο θαη
απαιιαγκΫλν πξνζβνιάο εληφκσλ, αθΪξεσλ θ.ι.π..
– Να εέλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκΫλν απφ θΪζε μΫλε χιε. αλ μΫλε χιε ζεσξεέηαη θΪζε μΫλν
ζψκα, πνπ πεξηΫρεηαη ζην ξχδη, π.ρ. ρψκα, ραιέθηα, ζθφλε, ζπφξνη, δηδΪληα, ζξαχζκαηα Ϊρπξσλ,
θινηνέ, θφθθνη ηειεέσο ιηζβνέ σο θαη θΪζε αδξαλάο χιε.
– Να κελ πεξηΫρεη ζξαχζκαηα θφθθσλ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% απφ ηα νπνέα ηα ζξαχζκαηα
κεγΫζνπο θαησηΫξνπ ηνπ κηζνχ αθεξαένπ θφθθνπ κΫρξη 3% θαηΪ βΪξνο.
– Να εέλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, θπζηθνχ ηεο πνηθηιέαο θαη λα κελ πεξηΫρεη θφθθνπο θέηξηλνπο ά
θηηξηλσπνχο ά Ϊιισλ απνρξψζεσλ ζε αλαινγέα αλψηεξε ηνπ 0,5%.
– Να κελ πεξηΫρεη θφθθνπο εξπζξνχο ά κε εξπζξΫο ξαβδψζεηο ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 3%. αλ
θφθθνη κε εξπζξΫο ξαβδψζεηο ζεσξνχληαη εθεέλνη πνπ θΫξνπλ ξαβδψζεηο ά ζηέγκαηα εξπζξΪ, πνπ
θαιχπηνπλ ζπλνιηθΪ ηνπιΪρηζηνλ ην 15% ηεο φιεο επηθΪλεηαο ηνπ θφθθνπ.
– Να κελ πεξηΫρεη θφθθνπο αψξνπο, πξαζηλσπνχο ά θξεηηδφκνξθνπο ζε αλαινγέα αλψηεξε ηνπ 3%,
γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο θαη ηνπ 2% γηα ηηο ινηπΫο πνηθηιέεο θαηΪ βΪξνο.
– Να κελ πεξηΫρεη πγξαζέα ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 15% θαη κε αλνρά 16%.
Σν ξχδη ζα εέλαη ζπζθεπαζκΫλν ζε ζπζθεπαζέα 1 θηινχ (πιελ ησλ πξνβιεπφκελσλ ελδεέμεσλ) ζα
πξΫπεη απαξαέηεηα λα αλαγξΪθεηαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ ξπδηνχ.
6. ΑΛΑΣΗ
ΑιΪηη καγεηξηθφ ζπζθεπαζέα 500 γξ επηηξαπΫδην 400 γξ θαη αηνκηθά ζπζθεπαζέα 1 θηινχ, ην αιΪηη
λα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξνπ 38 ηνπ Κ.Σ.Π θαη ηηο
ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο, λα εέλαη καγεηξηθφ, ςηιφ , ζαιαζζηλφ , ησδηνχρν
θαζαξφ ιεπθφ γπαιηζηεξφ αλαιινέσην κε πεξηεθηηθφηεηα ζε NACL ηνπιΪρηζηνλ 95%. Να κελ
πεξηΫρεη μΫλεο χιεο , πξφζζεηεο ρξσζηηθΫο νπζέεο , λα κελ εκθαλέδεη νπνηαδάπνηε νζκά. Οη
αιθαιηθΫο γαέεο εθπεθξαζκΫλεο ζε ρισξηνχρν καγλάζην λα κελ εέλαη < ηνπ 1% , ε δε πγξαζέα λα
κελ ππεξβαέλεη ην 1% .
Να δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα πιαζηηθφ ζαθνπιΪθη ησλ 500 gr, ζε επηηξαπΫδην (θηΪιε κε Ϊλνηγκα )
ησλ 400 gr θαη ζε αηνκηθά ζπζθεπαζέα ηνπ 1 grφπνπ ζα αλαθΫξνληαη φιεο νη απαξαέηεηεο ελδεέμεηο (
εκεξνκελέα ζπζθεπαζέαο).

7.ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ
Να εέλαη ζε ζπζθεπαζέα αεξνζηεγά – πιαζηηθΪ ζαθνπιΪθηα ηνπ 1 Kgr Ϋηνηκα πξνο ρξάζε.
ια ηα κπαραξηθΪ λα Ϋρνπλ ηα ηππηθΪ νξγαλνιεπηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (νζκά, γεχζε, ρξψκα) ηνπ
εέδνπο, λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 42, 43, 44 ηνπ
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
Τγξαζέα <15%
ΑδηΪιπηα ζε ΖCL ζπζηαηηθΪ ηΫθξαο 2%.
Αθιαηνμέλεο (Β1+Β2+G1+G2) <10κg/Kg.
Δίδε: Μαύξν Πηπέξη, Ρίγαλε, Καλέια ζθόλε, Καλέια μύιν, Γπόζκνο, Μνζρνθάξπδν, Μπαράξη
ηξηκκέλν, Κίκηλν, θύιια δάθλεο, βαλίιηα, όδα Μαγεηξηθή
1) Μαχξν ΠηπΫξη: ραξαθηεξέδνληαη νη απνμεξακΫλνη θαξπνέ ηνπ θπηνχ Peper Nigrum L πνπ Ϋρνπλ
ζπιιεγεέ ζε Ϊγνπξε θαηΪζηαζε θαη Ϋρνπλ μεξαζεέ γξάγνξα. Να πεξηΫρεη ηΫθξα ζε πνζνζηφ 6%
θαη΄αλψηαην φξην θαη αδηΪιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΪ ηεο ηΫθξαο θαη΄αλψηαην φξην 2%
θαη πγξαζέα φρη κεγαιχηεξν απφ 15%. ε ζπζθεπαζέα βΪξνπο 50 γξακκαξέσλ.
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2) Ρέγαλε: ραξαθηεξέδνληαη ηα απνμεξακΫλα Ϊλζε θαη θχιια ηνπ εέδνπο Origanum vulgare L θαη
Ϊιισλ εηδψλ, πνπ πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα θχιισλ Ϊιισλ φκνησλ θπηψλ θαη λα πεξηΫρνπλ
πγξαζέα φρη πΪλσ απφ 15%, ηΫθξα φρη πΪλσ απφ 17%, αδηΪιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΪ ηεο
ηΫθξαο φρη πΪλσ απφ 6% θαη αηζΫξην Ϋιαην ηνπιΪρηζηνλ 0,5%. ε ζπζθεπαζέα βΪξνπο 50
γξακκαξέσλ.
3) ΚαλΫια ζθφλε θαη μχιν: ραξαθηεξέδνληαη νη απνμεξακΫλνη θινηνέ δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ γΫλνπο
Cinnamomum, νη νπνένη πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλνη απφ ηνλ πξσηνγελά θινηφ θαη ηε ζηηβΪδα
θειινχ. Ζ θαλΫιια ζε ζθφλε δελ πξΫπεη λα Ϋρεη αληηιεπηφ ππφιεηκκα ζε ηεηξαρισξΪλζξαθα θαη
πξΫπεη λα πεξηΫρεη αηζΫξην Ϋιαην φρη ιηγφηεξν απφ 1,5%, πγξαζέα θαη πηεηηθΫο νπζέεο ζε 105νC φρη
πΪλσ απφ 12%, ηΫθξα φρη πΪλσ απφ 6% θαη αδηΪιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΪ ηεο ηΫθξαο φρη
πΪλσ απφ 2%. ε ζπζθεπαζέα βΪξνπο 50 γξακκαξέσλ.
4) Γπφζκνο (Spearmint). ε ζπζθεπαζέα βΪξνπο 10 γξακκαξέσλ.
5) ΜνζρνθΪξπδν: ραξαθηεξέδνληαη ηα απαιιαγκΫλα απφ ζπεξκαηηθνχο καλδχεο, ζπΫξκαηα ηνπ
θπηνχ Myristica Fragrans Houtt. ΠξΫπεη λα πεξηΫρνπλ αηζΫξην Ϋιαην φρη ιηγφηεξν απφ 6%, πγξαζέα
φρη πΪλσ απφ 10%, ηΫθξα φρη πΪλσ απφ 3% θαη αδηΪιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΪ ηεο ηΫθξαο
φρη πΪλσ απφ 1%. ε ζπζθεπαζέα βΪξνπο 10 γξακκαξέσλ.
6) ΜπαρΪξη: ραξαθηεξέδνληαη νη απνμεξακΫλνη θαξπνέ ηνπ ΗλδνπΫξεσο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ. ε
ζπζθεπαζέα βΪξνπο 50 γξακκαξέσλ.
7) Κχκηλν: ραξαθηεξέδνληαη νη απνμεξακΫλνη ψξηκνη θαξπνέ ηνπ θπηνχ Cuminum Cyminum L. νη
νπνένη πξΫπεη λα πεξηΫρνπλ αηζΫξην Ϋιαην ζε πνζνζηφ 2% ηνπιΪρηζηνλ, πγξαζέα φρη πΪλσ απφ 13%,
ηΫθξα φρη πΪλσ απφ 9,5% θαη αδηΪιπηα ζε πδξνρισξηθφ ζπζηαηηθΪ ηεο ηΫθξαο φρη πΪλσ απφ 3%. ε
ζπζθεπαζέα βΪξνπο 25 γξακκαξέσλ.
8) Φχιια δΪθλεο: ραξαθηεξέδνληαη ηα απνμεξακΫλα θχιια ηνπ δΫληξνπ Laurus Nobilis L, ηα νπνέα
πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα θχιισλ δαθλνθΫξαζνπ θαη λα πεξηΫρνπλ πγξαζέα φρη πΪλσ απφ ην
10%, ηΫθξα φρη πΪλσ απφ 6% θαη αδηΪιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΪ ηεο ηΫθξαο φρη πΪλσ απφ
1%. ε ζπζθεπαζέα βΪξνπο 50 γξακκαξέσλ.
9) Βαληιιέλε θηαιέδηα ησλ 0,3 gr (ζπζθεπαζέα ησλ 5 ηεκ), 10 gr ζαθνπιΪθη θαη βαληιιέλε ελφο
θηινχ.
ΠξΫπεη λα πεξηΫρνπλ βαληιιέλε ζε πνζνζηφ 2%, πγξαζέα φρη πΪλσ απφ 20%, ηΫθξα φρη πΪλσ απφ
7%, θαη αδηΪιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΪ ηεο ηΫθξαο φρη πΪλσ απφ 1% θαη λα εέλαη
πξαθηηθΪ απαιιαγκΫλνη ακχινπ.
10) φδα καγεηξηθά: φδα ε καγεηξηθά ά δηηηαλζξαθηθά, εθ ηνπ αλζξαθηθνχ λαηξένπ, κε ρεκηθφ ηχπν
NaHCO θαη εκθΪληζε ιεπηάο ζθφλεο, σο πξφζζεην ηξνθέκσλ κε θσδηθφ Δ500. Απειεπζεξψλεη
δηνμεέδην ηνπ Ϊλζξαθα φηαλ αιιεινεπηδξΪ κε νμΫα θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηεέηαη σο δηνγθσηηθφ ζηε
καγεηξηθά. ΣππνπνηεκΫλε ζε πιαζηηθφ ζαθνπιΪθη, θαζαξνχ βΪξνπο 200 gr.
8.Σζάη
ΣΑΗ ζε ζπζθεπαζέα 100 ηεκαρέσλ ζε αηνκηθΪ θαθειΪθηα 1,5 gr. Σν πξντφλ λα εέλαη Α πνηφηεηαο
θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 54 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο
θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
Με ηελ νλνκαζέα ¨ΣζΪη¨ λννχληαη ηα θχιια ά θαη νθζαικνέ θχιισλ πνπ Ϋρνπλ μεξαζεέ θαη
θπιηλδξσζεέ κε δηΪθνξεο κεζφδνπο θαη ζπαληφηεξα νη νθζαικνέ αλζψλ ηνπ ηετφδεληξνπ
THEASINENSIS ά THEAASSAMICA.
Ζ παξνπζέα κέζρσλ ησλ θχιισλ ηνπ ηζαγηνχ επηηξΫπεηαη, θαζφζνλ απηνέ απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κΫξνο ησλ θχιισλ ηνπ. Σν ηζΪη λα κελ πεξηΫρεη θχιια, νθζαικνχο ά κέζρνπο Ϊιισλ θπηψλ.
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Σν πξνζθεξφκελν εέδνο λα κελ πεξηΫρεη μΫλεο αλφξγαλεο ά νξγαληθΫο νπζέεο, πνπ κπνξεέ λα
απμάζνπλ ην βΪξνο, επηηξεπφκελεο ηεο πξνζζάθεο θπζηθψλ αξσκαηηθψλ νπζηψλ απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζηνλ Κ.Σ.Π.. Ξπιψδεηο κέζρνη ηζαγηνχ γέλνληαη δεθηνέ κΫρξη πνζνζηνχ 2%.
Να εέλαη μεξφ, πξφζθαηεο ζπγθνκηδάο θαη νκνηφκνξθνπ καχξνπ ρξψκαηνο. Να Ϋρεη ππνζηεέ πιάξε
δχκσζε θαη θπιέλδξηζε. Να Ϋρεη ΪξσκΪ επρΪξηζην, ρσξέο μΫλεο νζκΫο θαη λα παξΪγεη ξφθεκΪ
επρΪξηζηεο γεχζεο, δηαπγΫο, ρξψκαηνο ζθνηεηλνχ θέηξηλνπ.
Να κελ πσιεέηαη ηζΪη νξηζκΫλεο ρψξαο πξνΫιεπζεο ζαλ ηζΪη Ϊιιεο ρψξαο.
ηελ ζπζθεπαζέα ηνπ ηζαγηνχ εθηφο απφ ηα ππνρξεσηηθΪ αλαγξαθφκελα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 11
ΚεθΪιαην Η ηνπ Κ.Σ.Π. λα αλαγξΪθεηαη θαη ν ηφπνο πξνΫιεπζεο.
Σν πξνκεζεπφκελν ηζΪτ πξΫπεη λα Ϋρεη ηα παξαθΪησ ρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ.
Ζ πγξαζέα θαη νη πηεηηθΫο νπζέεο ζηνπο 105νC, λα µελ εέλαη πΪλσ απφ 10%.
Σν πδαηνδηαιπηφ εθρχιηζκα λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 30%. Να εέλαη πιάξεο θαη θαλνληθφ ζε θαθεΐλε
θαη λα δηαηεξεέ φιεο ηνπ ηηο ηδηφηεηεο.
Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπ 1Kgr ζα πξνζθΫξεηαη ζε πιαζηηθά αεξνζηεγά ζπζθεπαζέα πνπ ζα Ϋρεη
θιεέζεη ζεξµνθνιιεηηθΪ.
Σν ηζΪη ζε αηνκηθΪ θαθειΪθηα λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλν ζε θαθΫινπο απφ πνξψδεο ραξηέ,
εκβαπηηδφκελνπο, πεξηερνκΫλνπ 1,5 gr, νη νπνένη λα θιεέλνπλ ζεξκνθνιιεηηθΪ. ην θΪθειν λα εέλαη
ζπλδεδεκΫλν Ϋλα ιεπηφ λάκα γηα εκβΪπηηζε. Ζ ζπζθεπαζέα απηά (θΪθεινο, λάκα) λα εέλαη
ηνπνζεηεκΫλε κΫζα ζε ρΪξηηλν θΪθειν πνπ λα θιεέλεη ζεξκνθνιιεηηθΪ γηα επηπιΫνλ πξνζηαζέα ηνπ
πεξηερφκελνπ. Οη εμσηεξηθνέ απηνέ θΪθεινη λα ηνπνζεηνχληαη αλΪ 100 ζε ρΪξηηλα θνπηηΪ, µε
δηαθαλΫο πιαζηηθφ πεξέβιεκΪ.
9.ΥΑΜΟΜΖΛΗ ζε θαθειΪθηα ηνπ 1,5 gr.
Σν πξνζθεξφκελν εέδνο λα εέλαη Α΄ θαηεγνξέαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη
Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΫο θαη αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
ΥακνκάιηαπφηαθπηΪ Matricaria Chamomille θαη Anthemous Nobilis L.
Σν ρακνκάιη ζε αηνκηθΪ θαθειΪθηα λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλν ζε θαθΫινπο απφ πνξψδεο ραξηέ,
εκβαπηηδφκελνπο, πεξηερνκΫλνπ 1,5 gr, νη νπνένη λα θιεέλνπλ ζεξκνθνιιεηηθΪ.
ην θΪθειν λα εέλαη ζπλδεδεκΫλν Ϋλα ιεπηφ, λάκα γηα εκβΪπηηζε. Ζ ζπζθεπαζέα απηά (θΪθεινο,
λάκα) λα εέλαη ηνπνζεηεκΫλε κΫζα ζε ρΪξηηλν θΪθειν πνπ λα θιεέλεη ζεξκνθνιιεηηθΪ γηα επηπιΫνλ
πξνζηαζέα ηνπ πεξηερφκελνπ. Οη εμσηεξηθνέ απηνέ θΪθεινη λα ηνπνζεηνχληαη αλΪ 100 ζε ρΪξηηλα
θνπηηΪ, µε δηαθαλΫο πιαζηηθφ πεξέβιεκΪ.
10. ΦΡΤΓΑΝΗΔ
1 ΦΡΤΓΑΝΗΔ ΑΣΟΜΗΚΔ ησλ δχν ηεκαρέσλ 16 gr θαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 510 γξακκαξέσλ.
Σν πξντφλ πξΫπεη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 112, 113 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο
ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο Οη θξπγαληΫο λα παξαζθεπΪδνληαη απφ αιεχξη
νπνηνπδάπνηε ηχπνπ ά θαηεγνξέαο απφ ηα επηηξεπφκελα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Άξζξνπ 113 ηνπ
Κ.Σ.Π. ΠξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ θαλνληθΪ παξαζθεπαζκΫλν Ϊξην, κεηΪ ηελ θνπά ζε ηεκΪρηα λα
ππνβΪιινληαη ζε δεχηεξν θιηβαληζκφ, γηα ηελ απαιιαγά ηνπο απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λεξνχ θαη
κε ζθνπφ ην ειαθξχ ςάζηκν.
Οη πξνζθεξφκελεο θξπγαληΫο λα εέλαη ζε ζπζθεπαζέα flowpack ησλ 2 ηεκαρέσλ. πλνιηθφ βΪξνο
ζπζθεπαζέαο πεξέπνπ 16 gr. +/-3 gr. πζηαηηθΪ: Άιεπξν ζέηνπ, πδξνγνλσκΫλα θπηηθΪ Ϋιαηα, καγηΪ,
δΪραξε, αιΪηη.
11.Όζπξηα
Φαζφιηα μεξΪ ςηιΪ, θαζφιηα κΫηξηα, θαθΫο ζε ζπζθεπαζέα ησλ 500 gr.
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Σα φζπξηα λα εέλαη Α πνηφηεηαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ(1) πξφζθαηεο εζνδεέαο, λα πιεξνχλ
ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 121 Κεθαιαένπ ΥΗΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο θαη λα εέλαη
χκθσλα κε :
A. ηελ ππ‘ αξηζ. 37227/87 (ΦΔΚ 541/Σ.Β‘) Κνηλά Απφθαζε ησλ Τπ. Γεσξγέαο, Δκπνξένπ ΄΄ Πεξέ
Σππνπνηάζεσο ησλ πξνζπζθεπαζµΫλσλ εγρσξέσλ νζπξέσλ΄΄ (ΦΔΚ 541/ηεχρνο Β΄/9-10-87) πνπ
ηξνπνπνηάζεθε µε Κνηλά Απφθαζε Τπ. Γεσξγέαο – Δκπνξένπ (ΦΔΚ 209/T. Β‘/ 20-4-88). 1.4.3.
B. ηελ ππ‘ αξηζκφ 487/2000 (ΦΔΚ 1219/Σ.Β‘) Κνηλά Απφθαζε ησλ Τπ. ΑλΪπηπμεο, Δζλ.
Οηθνλνκέαο θαη Γηθαηνζχλεο ΄΄Πεξέ Τγηεηλάο ησλ Σξνθέκσλ ζε πκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγέα
93/43/ΔΟΚ΄΄.
Γ. ηελ Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμε 14/89 (Άξζξν 212,214).
«ΞεξΪ Φαζφιηα»
Σα ππφ πξνκάζεηα μεξΪ θαζφιηα ζα πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ ηα απνμεξακΫλα ψξηκα βξψζηκα
ζπΫξκαηα ηνπ θπηνχ ηεο νηθνγΫλεηαο ησλ ςπραλζψλ, (LEGUMIΝΟSAE), θαζένινο (PHASEOLUS
VULGARIS L.) λα εέλαη καιαθΪ θαη αιεπξψδε, ην εμσηεξηθφ ηνπο ρξψκα εέλαη ιεπθφ θαη ε
επηθΪλεηΪ ηνπο ζηηιπλά.
Να εέλαη νκνηνγελά θαη ιεπηφθινηα. Να εέλαη θνζθηληζκΫλα θαη ΄΄θαζαξηζκΫλα΄΄, δειαδά λα εέλαη
απαιιαγκΫλα απφ θΪζε μΫλε πξφζκημε θαη λα µελ πεξηΫρνπλ μΫλεο χιεο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1
ηεο 37227/87 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο (γαηψδεηο πξνζκέμεηο, ραιέθηα, ζηειΫρε θπηψλ)
ζε πνζνζηφ πΪλσ απφ 0,05%, απφ ηηο νπνέεο νη γαηψδεηο πξνζκέμεηο, λα εέλαη κΫρξη 0,02% (ηνηο
εθαηφ) ζχκθσλα µε ηελ απφθαζε 37227/87 ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο θαη µε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ
παξ.14 ηνπ Ϊξζξνπ 121 ηνπ Κ.Σ.Π..
Να Ϋρνπλ μεξαζεέ, θπζηθΪ, ζηνλ αΫξα ά ηερλεηΪ, µε ηξφπν πνπ λα µελ πξνθαιεέ αιινηψζεηο ζηνλ
θφθθν. Να Ϋρνπλ βΪξνο, αλΪ ρέιηνπο θφθθνπο, ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα ζην Ϊξζξν 3 ηεο
37227/87 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο.
Οη θφθθνη λα εέλαη ζθαηξνεηδεέο, θπιηλδξηθνέ ά πιαηηνέ.
Να Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ θαιΪ θαη λα Ϋρνπλ σξηκΪζεη πιάξσο.
Να µελ Ϋρνπλ γεχζε πηθξά ά ηαγγά θαη λα µελ αλαδχνπλ δπζΪξεζηε νζκά (επξσηέαζε).
Να µελ Ϋρνπλ αλακεηρζεέ µε αλφξγαλεο ά νξγαληθΫο νπζέεο.
Να βξΪδνπλ ζε 1,5 Ϋσο 2 ψξεο, θαηΪ αλψηαην φξην. ΜεηΪ ην βξαζκφ ηνπο µε λεξφ πξΫπεη λα Ϋρνπλ
επρΪξηζηε νζκά θαη γεχζε.
Να µελ εέλαη αηξνθηθΪ θαη απνρξσκαηηζκΫλα, λα µε θΫξνπλ ζηέγκαηα θαη ε ρξνηΪ ηνπο λα µελ εέλαη
ππνθέηξηλε, θέηξηλε, θαηΪ ά καχξε.
Να κελ εέλαη θπηξσκΫλα θαη αλακεκεηγκΫλα µε Ϊιινπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ πΪλσ απφ 0,5%.
Να εέλαη αθΫξαηα θαη λα µελ απνηεινχληαη απφ ζπαζκΫλνπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ πΪλσ απφ 2%(ηνηο
εθαηφ).
Γελ ζα πξΫπεη λα πεξηΫρνπλ ππνιεέκκαηα θπηνθαξκΪθσλ.
Να εέλαη ηειεπηαέαο εζνδεέαο θαηΪ ην ρξφλν ηεο παξΪδνζεο..
Να µελ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε πδξνζεξκηθά θαηεξγαζέα (επέδξαζε πδξαηκψλ) πξνο απφθξπςε ηεο
παιαηφηεηΪο ηνπο.
Ζ πγξαζέα θαη νη πηεηηθΫο νπζέεο ησλ θαζνιηψλ, ζηνπο 105ν C, λα µελ εέλαη πΪλσ απφ 14% (ηνηο
εθαηφ).
Α ΦΑΟΛΗΑ μεξΪ κεζφζπεξµα ά κΫηξηα: Οη ρέιηνη θφθθνη λα Ϋρνπλ βΪξνο κεηαμχ 300 θαη 450 gr ά
πνζνζηφ 90%, απφ ηνπο θφθθνπο απηνχο, λα δηΫξρεηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιΫο νπΫο δηακΫηξνπ
8,5 mm θαη λα ζπγθξαηεέηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιΫο νπΫο δηακΫηξνπ 7 mm. Οη θφθθνη λα εέλαη
νκνηφκνξθνη, θπιηλδξηθνέ ά πιαηηνέ.
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2 ΦΑΚΖ κεζφζπεξκε: Ζ ππφ πξνκάζεηα θαθά λα πξνΫξρεηαη απφ ηα απνμεξακΫλα, ψξηκα, βξψζηκα
ζπΫξκαηα
ηνπ
θπηνχ
ηεο
νηθνγΫλεηαο
ησλ
ςπραλζψλ(LEGUMINOSAE).
Οη θφθθνη λα εέλαη νκνηφκνξθνη, πιαηηνέ ά θαθνεηδεέο ζε πςειΪ πνζνζηΪ (98-99%). Υέιηνη θφθθνη
λα Ϋρνπλ βΪξνο κεηαμχ 45 θαη 60 gr ά πνζνζηφ 90% απφ ηνπο θφθθνπο απηνχο λα δηΫξρεηαη απφ
θφζθηλν µε ζηξνγγπιΫο νπΫο δηακΫηξνπ 6 mm θαη λα ζπγθξαηεέηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιΫο νπΫο
δηακΫηξνπ 5,5 mm. Να βξΪδεη ζε 1,5 Ϋσο 2 ψξεο θαη‘ αλψηαην φξην. ΜεηΪ ην βξαζκφ ν θινηφο ζα
πξΫπεη
λα
εέλαη
αλνηγκΫλνο
θαη
νη
θφθθνη
θαιΪ
βξαζκΫλνη
(ρπισκΫλνη).
φια ηα φζπξηα λα εέλαη Διιεληθάο πξνΫιεπζεο
Ξύδη-Υπκόο ιεκνληνύ 390 – 400 gr,
12. ΞΤΓΗ:
To μχδη λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 39 ηνπ Κ.Σ.Π.
θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
Να πξνΫξρεηαη κφλν απφ νμηθά δχκσζε ηνπ θξαζηνχ απφ ρισξΪ ζηαθχιηα ά απφ μεξά ζηαθέδα ,θαη
λα κελ εέλαη αλαπιάξσκα μπδηνχ (λα κελ πεξηΫρεη αιθνφιε).
Ζ ζπζθεπαζέα λα θΫξεη ζηα ειιεληθΪ ελδεέμεηο φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 10 θαη 11 Κ.Σ.Π.
Ζ νμχηεηα ηνπ μπδηνχ, πνπ πξνζθΫξεηαη ζε ζπζθεπαζέα (ηππνπνηεκΫλν) πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ
6% ζε νμηθφ νμχ.
ηε ζπζθεπαζέα ηνπ εκθηαισκΫλνπ μπδηνχ (πιαζηηθά θηΪιε 400 gr) πξΫπεη απαξαέηεηα λα
αλαγξΪθεηαη ά εκεξνκελέα ζπζθεπαζέαο.
13. ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ:
Σν πξνζθεξφκελν εέδνο λα εέλαη Α πνηφηεηαο λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ
127 ηνπ Κ.Σ.Π., φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηηο απνθΪζεηο ηνπ ΑΥ 885/72, 2647/76 θαη ην Π.Γ.526/83.
Ζ ΥΖΜΗΚΉ ΤΣΑΖ ηνπ πξντφληνο λα εέλαη:
α) Δηδηθφ βΪξνο ζηνπο 150νC, ηνπιΪρηζηνλ 1,032 (4,5 βαζκνέ BAUME ά 8 βαζκνέ BRIX).
β) ΟιηθΪ ζΪθραξα ζε ηκβεξηoζΪθxαξo, κΫγηζην 2,25%.
γ) ρΫζε αλαγφλησλ ζαθρΪξσλ πξνο θαιακoζΪθxαξo φρη θΪησ ηνχ 0,8.
δ) ΣΫθξα 0,25% – 0,40%.
ε) Ομχηεηα εθθξαζκΫλε ζε Ϊλπδξo θηηξηθφ νμχ ηoπιΪxηζηoλ 5,5%.
ζη) Αξηζκφο θνξκφιεο θπκαηλφκελνο απφ 1 Ϋσο 1,8.
δ) ΚαηΪ ηελ xξσκαηoγξαθηθά εμΫηαζε επέ xΪξηoπ ά ιεπηάο ζηηβΪδαο πξΫπεη λα δηαπηζηψλεηαη ε
παξνπζέα ησλ θπζηθΪ ελεxoκΫλσλ ακηλνμΫσλ θαη
πιάξεο
απνπζέα γιπθέλεο.
Δπέ ηεο ζπζθεπαζέαο ηνπ, (πιαζηηθά θηΪιε 380 gr) εθηφο ησλ Ϊιισλ πξνβιεπφκελσλ ελδεέμεσλ,
πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη κε επθξηλά θεθαιαέα γξΪκκαηα ε θξΪζε ΆΡΣΤΜΑ ΛΔΜΝΗ θαη ά
εκεξνκελέα ζπζθεπαζέαο.
Γηα ηα αλσηΫξσ πξντφληα επηηξΫπεηαη ν αξσκαηηζκφο ησλ κε θπζηθΫο αξσκαηηθΫο χιεο, ζχκθσλα κε
ηνλ Καλ. (ΔΚ) 1334/2008, θαζψο θαη ε πξνζζάθε ζε απηΪ ζεησδψλ ζηα έδηα κΫγηζηα επηηξεπφκελα
επέπεδα πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ηα ινηπΪ μχδηα, θαζψο θαη ε πξνζζάθε θαξακεινρξψκαηνο γηα
ζηαζεξνπνέεζε ηνπ ρξψκαηνο. Απαγνξεχεηαη ε πξνζζάθε νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο πξφζζεηεο χιεο. Ζ
επηζάκαλζά ησλ πξΫπεη λα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη
Πνηψλ, ελψ ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη, φπσο θαη ζηα ινηπΪ μχδηα, ηα ζηνηρεέα (επσλπκέα θαη
δάκνο) ηνπ νμνπνηεένπ πνπ πξαγκαηνπνέεζε ηελ εκθηΪισζε ηνπ πξντφληνο.
14. ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ
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1. Φπζηθόο ρπκόο θξνύησλ (πνξηνθάιη) ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ησλ 250 ml.
Σν πξντφλ λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 126 θαη 127 ηνπ Κ.Σ.Π.
θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Χο ρπκφο θξνχησλ νξέδεηαη ην δπκψζηκν
αιιΪ κε δπκσζΫλ πξντφλ πνπ ιακβΪλεηαη απφ πγηά θαη ψξηκα θξνχηα, ελφο ά πνιιψλ εηδψλ, κε
κεραληθΫο κεζφδνπο ιάςεο θαη Ϋρεη ην ρξψκα, ην Ϊξσκα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθά γεχζε ησλ ρπκψλ
ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνέα πξνΫξρεηαη. Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ησλ πξντφλησλ πξΫπεη λα
εέλαη Ϊκεκπηνη θαη λα κελ παξΫρνπλ ελδεέμεηο ρξεζηκνπνηάζεσο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ά
αηεινχο επεμεξγαζέαο.
Οη θπζηθνέ αηνκηθνέ ρπκνέ θξνχησλ ζπζθεπαζέαο ησλ 250ml, ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζπζθεπαζέα
Tetra Pak θαη Tetra Brik, κε πψκα εχθνιν ζην Ϊλνηγκα, ρσξέο πξνζζάθε ζπληεξεηηθψλ, ρσξέο
πξνζζάθε δΪραξεο ά Ϊιιεο θπζηθάο ά ηερλεηάο γιπθαληηθάο χιεο, κε Ϋλδεημε εκεξνκελέαο
ζπζθεπαζέαο θαη ιάμεο θαηαλΪισζεο.
2.πκππθλσκέλνο ρπκόο πνξηνθάιη ηνπ 1,5 ιίηξνπ. (Πνξηνθαιάδα ρσξίο αλζξαθηθό).
Σν πξντφλ λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 126, 126 (1) θαη
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η θαη 127 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
Σν πξντφλ λα ιακβΪλεηαη απφ ην ρπκφ πνξηνθαιηνχ κε απνκΪθξπλζε κε θπζηθφ ηξφπν
ζπγθεθξηκΫλνπ πνζνζηνχ ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ ζε λεξφ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξντφλ
πξννξέδεηαη γηα Ϊκεζε θαηαλΪισζε πξΫπεη λα απνκαθξπλζεέ ηνπιΪρηζηνλ ην 50% ηεο
πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε λεξφ.
15. ΔΛΗΔ :
ΔιηΫο καχξεο ΚΑΛΑΜΧΝ κεγΫζνπο 140-160 ηεκ/Kgr ε 160 – 180ηεκ/Kgr.
Σν πξντφλ λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 123 θαη εηδηθΪ παξ. 9 ηνπ
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
Οη δηαηηζΫκελνη ζηελ θαηαλΪισζε θαξπνέ λα πξΫπεη λα εέλαη εκηψξηκνη ά ψξηκνη θαξπνέ ΔιηΪο
Καιακψλ, θαηφπηλ εηδηθάο επεμεξγαζέαο ην ηειηθφ δε πξντφλ λα Ϋρεη γεχζε θξνπηψδε, ζΪξθα
ηξαγαλά, εχθνια απνζπψκελε απφ ηνλ ππξάλα θαη ρξψκα καχξν κΫρξη κειαλψδεο θαη πνπ Ϋγηλαλ
δηαηεξάζηκνη κε αιΪηηζκα ά ζε Ϊικε ά ζε μχδη ά κε ειαηφιαδν, θαη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθΪησ
φξνπο:
Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα ηελ παξαζθεπά ησλ ειηψλ, θαξπνέ πξΫπεη λα εέλαη Ϊξηηνη θαη λα κελ
παξνπζηΪδνπλ νπνηαδάπνηε αιινέσζε ά πξνζβνιά απφ ζθψιεθεο ά Ϋληνκα θ.ι.π.. Σα αλεθηΪ
επηηξεπφκελα πνζνζηΪ ησλ πξνζβεβιεκΫλσλ ειηψλ θαζν-ξέδνληαη απφ ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ησλ
αξκφδησλ αξρψλ.
Γηα ηελ εθπέθξαλζε ησλ δηαηηζΫκελσλ ζαλ καχξσλ ειηψλ ΚΑΛΑΜΧΝ δελ επηηξΫπεηαη ε
ρξεζηκνπνέεζε αιθαιηθψλ δηαιπκΪησλ.
Απαγνξεχεηαη ε αλΪκημε ειηψλ δηαθνξεηηθνχ εέδνπο. Οη ειηΫο ζα δηαηέζεληαη κε νλνκαζέα πνπ ζα
δειψλεη ην εέδνο απηψλ ΔιηΫο Καιακψλ.
Γελ επηηξΫπεηαη ε πξνζζάθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ.
ΔπηηξΫπεηαη ε ρξάζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηάκαηνο III πληεξεηηθΪ θαη αληηνμεηδσηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ
13 ηνπ Κ.Σ.Π..
Ζ ζπζθεπαζέα λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ησλ Άξζξσλ 9 θαη 23 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλνη
θαηΪ πξνηέκεζε ζε κεηαιιηθΪ δνρεέα ησλ 13 Kgr θαζαξνχ βΪξνπο πεξηερνκΫλνπ εέδνπο.
16. ΕΔΛΔ κε δάραξε ή άγιπθνο.
Δέδνο: θφλε παξαζθεπάο δειΫ, δηΪθνξσλ γεχζεσλ ζε ζπζθεπαζέα 1 Kgr.
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Σα πξνζθεξφκελα εέδε ζα πξΫπεη λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ φηη αλαθΫξνληα ζην Ϊξζξν
131, 132(1) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η, 136 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθΪζηνηε
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΫο θαη αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
θφλεο παξαζθεπάο πεθηψλ (δειΫ) λννχληαη ηα ζθεπΪζκαηα ζε κνξθά ζθφλεο, πνπ
παξαζθεπΪδνληαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν απφ ηηο ξεηΪ θαηνλνκαδφκελεο επηηξεπφ -κελεο πξψηεο
χιεο ζην Ϊξζξν 132 ηνπ Κ.Σ.Π., απφ ηηο νπνέεο κε νκνγελνπνέεζε, κε ηελ πξνζζάθε λεξνχ ά ρπκνχ
θξνχησλ θαη θπζηθάο δαραξνχρνπ γιπθαληηθάο χιεο παξαζθεπΪδνληαη πεθηΫο.
Οη ζθφλεο παξαζθεπάο δειΫ πξΫπεη λα δηαηέζεληαη ζηελ θαηαλΪισζε απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν ζε
ζπζθεπαζέα, ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη ζαθψο θαη επθξηλψο ην εέδνο ηεο πεθηάο πνπ ζα
παξαζθεπαζηεέ, ιεπηνκεξεέο νδεγέεο ρξάζεο θαη ε ζχλζεζε ηνπο.
ηελ θχξηα φςε ηεο ζπζθεπαζέαο ησλ ζθνλψλ παξαζθεπάο πεθηψλ, πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη:
α) Με επθξηλά θεθαιαέα γξΪκκαηα χςνπο 5 mm, ε θξΪζε π.ρ. ΕΔΛΔ ΜΔ ΑΡΧΜΑ ΚΔΡΑΗ, πξνο
απνθπγά παξαπιΪλεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, εθφζνλ δελ πεξηΫρνπλ ρπκνχο νπσξψλ, θαη β)
ε ζχλζεζά ηνπο.
ε θαλΫλα ζηΪδην ηεο παξαζθεπάο ησλ γιπθψλ δελ ζα πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεζεέ γιπθαληηθά νπζέα
πιελ ηεο ζνπθξφδεο, θξνπθηφδεο θαη γιπθφδεο.
ΕειΫ ρσξέο δΪραξε κε επηηξεπφκελεο γιπθαληηθΫο χιεο (ΑζπαξηΪκε, αθραξέλε, Αθεζνπιθακηθφ Κ,
ΝενηΪκε, ζνπθξαιφδε).
17.ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ
Σν πξνζθεξφκελν εέδνο ζα πξΫπεη λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν
131, 132(1) θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθΪζηνηε
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΫο θαη αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
ηελ ζάκαλζε επέ ηεο αηνκηθάο ζπζθεπαζέαο, λα αλαγξΪθεηαη ε ζπλνιηθά πεξηεθηηθφηεηα ζε
ζΪθραξα κε ηελ Ϋλδεημε, νιηθά πεξηεθηηθφηεηα ζε ζΪθραξα gr αλΪ 100 gr, φπνπ ν αλαθεξφκελνο
αξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκά πνπ πξνζδηνξέδεηαη κε δηαζιαζηκεηξέα επέ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
Να εέλαη δηαθφξσλ γεχζεσλ (βεξέθνθν, ξνδΪθηλν, θξΪνπια, θεξΪζη) θαη λα πξνΫξρεηαη απφ θξνχηα
Α πνηφηεηαο ζε αηνκηθά ζπζθεπαζέα ησλ 20 gr, ρσξέο ζπληεξεηηθΪ θαη ζηελ ζπζθεπαζέα λα
αλαγξΪθεηαη ε ζπλνιηθά πεξηεθηηθφηεηα ζε ζΪθραξα.
18.ΜΔΛΗ
Σν πξνζθεξφκελν εέδνο ζα πξΫπεη λα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν
67(1) ηνπ θψδηθα ηξνθέκσλ θαη πνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθΪζηνηεο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΫο θαη
αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
ΜΫιη λνεέηαη ην ηξφθηκν πνπ παξΪγεηαη απφ κειηηνθφξεο κΫιηζζεο απφ ην λΫθηαξ ησλ αλζψλ ά απφ
εθθξέζεηο πνπ πξνΫξρνληαη απφ δσληαλΪ κΫξε ησλ θπηψλ ά απφ πνχ βξέζθνληαη πΪλσ ζε απηΪ. Σα
νπνέα λΫθηαξ ά εθθξέζεηο ζπιιΫγνπλ , κεηαπνηνχλ ά αλακηγλχνπλ κε δηθΫο ηνπο εηδηθΫο νπζέεο,
απνηακηεχνπλ θαη αθάλνπλ λα σξηκΪζνπλ κΫζα ζηηο θεξάζξεο ηεο θπςΫιεο
Σν παξαδηδφκελν κΫιη λα Ϋρεη ηα παξαθΪησ θπζηθνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ:
Να εέλαη απαιιαγκΫλν απφ αλφξγαλεο θαη νξγαληθΫο χιεο, μΫλεο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ, πρ επξψηεο
(κνχρια), Ϋληνκα, κΫξε εληφκσλ ,γφλν ά θφθθνπο Ϊκκνπ.
Να εέλαη απαιιαγκΫλν απφ ππνιεέκκαηα θπηνθαξκΪθσλ.
Να κελ παξνπζηΪδεη μΫλε γεχζε ά νζκά.
Να κελ Ϋρεη αξρέζεη λα δπκψλεηαη ά λα βξέζθεηαη ζε δχκσζε
Να κε Ϋρεη ζεξκαλζεέ θαηΪ ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα Ϋρνπλ θαηαζηξαθεέ ηα θπζηθΪ ηνπ Ϋλδπκα ά λα
Ϋρνπλ αδξαλνπνηεζεέ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.
Να κελ Ϋρεη ηερλεηΪ ηξνπνπνηεκΫλε νμχηεηα.
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Να κελ Ϋρεη ζε θακηΪ πεξέπησζε νπνηεζδάπνηε νπζέεο ζε πνζφηεηα ηΫηνηα πνπ λα κπνξνχλ λα
πξνμελάζνπλ θέλδπλν ζηελ αλζξψπηλε πγεέα.
Να Ϋρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε αλΪινγα δΪραξα (θξνπθηφδε θαη γιπθφδε) εθθξαζκΫλε ζε
ηκβεξηνδΪραξν ηνπιΪρηζηνλ 60%. Πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζέα φρη κεγαιχηεξε απφ 21%.
Πεξηεθηηθφηεηα ζε δαραξφδε: ρη κεγαιχηεξε απφ 10%. Πεξηεθηηθφηεηα ζε νπζέεο αδηΪιπηεο ζην
λεξφ: φρη κεγαιχηεξε απφ 0,1%. Πεξηεθηηθφηεηα ζε αλφξγαλα Ϊιαηα (ηΫθξα) : ρη κεγαιχηεξε απφ
1%. Πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα νμΫα φρη κεγαιχηεξε απφ 40 ρηιηνζηνηζνδχλακα ζην θηιφ. Γεέθηεο
δηΪζηαζεο θαη πεξηεθηηθφηεηαο ζε πδξνμπκεζπινθνπξθνπξΪιε (HMF). ΠξνζδηνξηζκΫλα κεηΪ απφ
επεμεξγαζέα θαη αλΪκημε: α) δεέθηεο δηΪζηαζεο θιέκαθα ηνπιΪρηζηνλ 8. β) HMF φρη κεγαιχηεξε
απφ 40mg/kg.
ΜηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα
Απνπζέα δπκψλ θαη κπθάησλ ζε 1 gr πξντφληνο.
Οιηθά κεζφθηιε ρισξέδα κΫρξη 104/ gr.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Ζ καξκειΪδα θαη ην κΫιη ζα παξαδέδνληαη ζπζθεπαζκΫλα ζε αηνκηθΫο ζπζθεπαζέεο ησλ 20 gr ζε
θχπειια (A ζπζθεπαζέα)) ζθξαγηζκΫλα αεξνζηεγψο κε θαηΪιιεια θαιχκκαηα θαη ζε Β ζπζθεπαζέα
ζε ραξηνθηβψηην πνπ ζα πεξηΫρεη 150 θχπειια.
Σα θχπειια πξΫπεη λα εέλαη παξαιιειεπέπεδα ά θπιηλδξηθΪ µε αλαδέπισζε ζην πΪλσ Ϊθξν, ψζηε λα
δεκηνπξγεέηαη ππνδνρά γηα εχθνιν Ϊλνηγκα. Σα θχπειια απφ πιαζηηθφ λα Ϋρνπλ θαηαζθεπαζηεέ απφ
θχιια δηαθαλνχο πνιπζηεξέλεο θαη resin ηα νπνέα πιεξνχλ ηνπ φξνπο ηνπ Άξζξνπ 27 ηνπ Κψδηθα
Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ, ζρεηηθΪ µε ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαζαξφηεηαο ησλ πιαζηηθψλ πιψλ, πνπ
πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα. Σα θαιχκκαηα λα εέλαη θαηαιιάισλ δηαζηΪζεσλ
ψζηε λα επηηπγρΪλεηαη αεξνζηεγΫο θιεέζηκν ηνπ θππΫιινπ θαη λα Ϋρνπλ θαηαζθεπαζζεέ απφ θχιιν
αινπκηλένπ θαζαξφηεηαο 99.5%, καιαθάο πνηφηεηαο, πΪρνπο 0,04 mm.
Οη εηηθΫηεο λα θΫξνπλ εζσηεξηθΪ επηθΪιπςε απφ ζεξµνθνιιεηηθΪ ιΪθθα θαη εμσηεξηθΪ λα θΫξνπλ
Ϋθηππα ηηο παξαθΪησ επηζεκΪλζεηο:
Υξνλνινγέα παξαζθεπάο ε εκεξνκελέα δηαηεξεζηκφηεηαο (Μάλαο, Έηνο).
Σέηινο πξνκεζεπηά (Δκπνξηθά επσλπκέα, δηεχζπλζε ά ε Ϋδξα ηνπ παξαγσγνχ ά ηνπ ζπζθεπαζηά).
Σν εέδνο ηνπ πεξηερφκελνπ.
Καζαξφ βΪξνο θππΫιινπ.
Σφπνο παξαγσγάο (ρψξα, πεξηνρά).
Κσδηθφο παξηέδαο.
Σα ραξηνθηβψηηα πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξγηα απφ θαιά πνηφηεηα ρΪξηνπ. Να εέλαη απφ θπκαηνεηδΫο
ραξηφλη αληνράο θαηΪ Mullen ηνπιΪρηζηνλ 100 lb/in2. Οη δηαζηΪζεηο ησλ ραξηνθηβσηέσλ λα εέλαη
ηΫηνηεο ψζηε θαηΪ ηε ζπζθεπαζέα ηνπ πξντφληνο λα κελ πθέζηαηαη θελφ κεηαμχ θππΫιισλ θαη
ηνηρσκΪησλ ηνπ ραξηνθηβσηένπ.
ηα ραξηνθηβψηηα θαη πΪλσ ζηηο δχν κεγαιχηεξεο θαηαθφξπθεο πιεπξΫο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη
Ϋθηππα ζηελ Διιεληθά, νη παξαθΪησ ελδεέμεηο: ηη αλαγξΪθνληαη ζηηο εηηθΫηεο ησλ θαιπκκΪησλ ησλ
θππΫιισλ θαη επηπιΫνλ ν αξηζκφο ησλ θππΫιισλ πνπ πεξηΫρνληαη ζην ραξηνθηβψηην. Σν κΫιη
κπνξεέ λα πξνζθεξζεέ θαη ζε ζπζθεπαζέα 1Kgr.
19. ΥΑΛΒΑ
Σν πξντφλ ζα πξΫπεη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 50 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο Ο ραιβΪο λα Ϋρεη παξαζθεπαζζεέ απφ πνιηφ ζεζακηνχ
(ηαρέλη), κε θπζηθΫο δαραξνχρεο γιπθαληηθΫο χιεο κε ηελ πξνζζάθε θαη ειΪρηζηεο πνζφηεηαο
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εθρπιέζκαηνο ξέδαο ζηξνπζένπ. Γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ επηηξΫπεηαη ε πξνζζάθε μεξψλ θαξπψλ,
θαθΪν, ζνθνιΪηαο ά βαλέιηαο θαη ην νπνέν ζα πξΫπεη λα δειψλεηαη ζηελ ζπζθεπαζέα.
Σν εέδνο λα πξνζθΫξεηαη ζε ζπζθεπαζέα κπαζηνχλη ησλ 2,5 Kgr θαη λα παξαδέδεηαη ζηηο γεχζεηο
ζνθνιΪηα, βαλέιηα θαη ακχγδαιν.
20.ΦΤΛΛΑ ΚΡΟΤΣΑ
Σα πξνζθεξφκελα εέδε λα εέλαη Α΄ θαηεγνξέαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη
Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΫο θαη αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο. ηηο δχκεο
πνπ παξΪγνληαη απφ βηνκεραλέεο θαη βηνηερλέεο θαη θΫξνληαη ζηελ θαηαλΪισζε ζε ηππνπνηεκΫλεο
ζπζθεπαζέεο, επηηξΫπεηαη ε ρξάζε πξφζζεησλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 13 ηνπ Ϊξζξνπ 112
ηνπ Κ.Σ.Π. ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο φξνπο. Γελ επηηξΫπεηαη ε πξνζζάθε ρξσζηηθψλ.
Οη ζπζθεπαζέεο λα εέλαη αθΫξαηεο, θαη ζηηο νπνέεο ζα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ νη ελδεέμεηο γηα
θΪζε
εέδνο,
φπσο
θαζνξέδνληαη
απφ
ηνλ
Κψδηθα
Σξνθέκσλ
θαη
Πνηψλ.
Σν θχιιν θξνχζηαο λα πξνζθΫξεηαη ζε ζπζθεπαζέα 450gr -1000 gr.
21.ΜΟΤΣΑΡΓΑ
ΔπηηξαπΫδηνο πνιηφο κνπζηΪξδαο ε απιψο ΜΟΤΣΑΡΓΑ εέλαη ην πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ
αλΪκημε επηηξαπΫδηαο ζθφλεο κνπζηΪξδαο κε μχδη ε ιεκνλνρπκφ θαη ηελ πξνζζάθε ε φρη κηθξάο
πνζφηεηαο ειαηφιαδνπ.
1. ΔπηηξΫπεηαη ε ρξψζε, κε ηηο ρξσζηηθΫο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V,
κΫξε 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 35 ηνπ Κ.Σ.Π..
2. ΔπηηξΫπεηαη ε ρξεζηκνπνέεζε πξνζζΫησλ ζπληεξεηηθΪ θαη αληηνμεηδσηηθΪ ηνπ Άξζξνπ 33 ηνπ
Κ.Σ.Π. ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗΗ.

22.ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΚΡΔΑ (‘H ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΗΗΑ)
Σα πξντφληα λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ Ϊξζξνπ 91(1) ηνπ Κ.Σ.Π. (91-10
ΔΚΓΟΖ 1/ ΜΪξηηνο 2014) θαη νη ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο
Πξντφληα αιιαληνπνηέαο ραξαθηεξέδνληαη ηα πξντφληα ζηα νπνέα ε δηαδηθαζέα (επεμεξγαζέα)
εμπγέαλζεο επηηπγρΪλεηαη κε ηε ζεξκηθά ηνπο επεμεξγαζέα. Ζ ζΫξκαλζε ηνπο Ϋρεη επέζεο σο
απνηΫιεζκα ηελ κεηνπζέσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ θξΫαηνο, κε ζπλΫπεηα ηε ζηαζεξνπνέεζε ηεο δνκάο
ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηΪ ησλ πξντφλησλ ηεο θαηεγνξέαο απηάο λα θφβνληαη ζε θΫηεο. Ζ ζεξκηθά
επεμεξγαζέα κπνξεέ λα εέλαη πγξά, μεξά ά θαη ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ά/θαη λα ζπλδπΪδεηαη θαη
κε Ϊιιεο επεμεξγαζέεο.
1α.Πξντφληα ζεξκηθάο επεμεξγαζέαο απφ απηνηειά ηεκΪρηα θξΫαηνο
ΔλδεηθηηθΪ πξντφληα Βξαζηφ ρνηξνκΫξη ά δακπφλ (ρακ, ham), βξαζηά σκνπιΪηε (ζπΪια), βξαζηφ
θαη θαπληζηφ λνπΪ θαη θηιΫην, κπΫηθνλ, θηιΫην ά ζηάζνο γαινπνχιαο θαη θνηφπνπινπ βξαζηφ ά
βξαζηφ-θαπληζηφ. ηα πξντφληα απηΪ επηηξΫπεηαη ε παξνπζέα, ιφγσ επεμεξγαζέαο, ιεηνηξηβΫληνο
θξΫαηνο ζε κηθξφ πνζνζηφ (10% max) ζε πξντφληα ηνπ εδαθένπ απηνχ πνπ Ϋρνπλ ππνζηεέ κΪιαμε
(TUMBLING) θαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαζθεπάο ηνπο. Σν ειΪρηζην πνζνζηφ κπτθψλ πξσηετλψλ λα
εέλαη 12 %
1β. Πξντφληα ζεξκηθάο επεμεξγαζέαο απφ ζχγθνπην θξΫαο κε ά ρσξέο ηεκΪρηα θξΫαηνο.
ΔλδεηθηηθΪ πξντφληα ΛνπθΪληθα Φξαλθθνχξηεο, πΪξηδα, παξηδΪθη, κνξηαδΫιεο, πηθλέθ, δακπνλΫιιν,
κνξθνπνηεκΫλα πξντφληα απφ ηεκΪρηα θξΫαηνο (κνξθνπνηεκΫλν δακπφλ, κνξθνπνηεκΫλε ζπΪια,
κνξθνπνηεκΫλν κπΫηθνλ, κνξθνπνηεκΫλν ζηάζνο γαινπνχιαο ά θνηφπνπιν, θιπ).
Σν θξΫαο πθέζηαηαη ηεκαρηζκφ πεξηζζφηεξν ά ιηγφηεξν Ϋληνλν. Ζ θξεαηφπαζηα κπνξεέ λα πεξηΫρεη
θαη ηεκΪρηα θξΫαηνο, ιέπνπο ά Ϊιισλ ηξνθέκσλ (ειηΪ, ζθφξδν, πηπεξηΪ, ηπξέ, θιπ). Σα
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κνξθνπνηεκΫλα πξντφληα παξαζθεπΪδνληαη απφ ηεκΪρηα θξΫαηνο κηθξνχ κεγΫζνπο κεηΪ απφ
εληνλφηαηε κΪιαμε καδέ κε ηελ Ϊικε ππφ θελφ θαη ελδερφκελε πξνζζάθε ζχγθνπηνπ θξΫαηνο. Χο
πξνο ηελ εκθΪληζε ηνπο ζηελ ηνκά, κπνξεέ λα δηαθξέλνληαη επκεγΫζε ηεκΪρηα θξΫαηνο, ελψ ην
ζπλνιηθφ πνζνζηφ ιεπηνηεκαρηζκΫλεο θξεαηφκαδαο, κπνξεέ λα εέλαη κΫρξη θαη 25 %.
Πξντφλ ΠαξΪκεηξνο ΔιΪρηζηε ηηκά
ια ηεο θαηεγνξέαο Α1β Πνζνζηφ (%) κπτθψλ πξσηετλψλ. 9
Πνζνζηφ (%) ιέπνπο. 30
(35 γηα κνξηαδΫια)
Πξντφληα πνπ απνηεινχληαη θαη απφ ηεκΪρηα θξΫαηνο θαη απφ ζχγθνπην θξΫαο Πνζνζηφ ηεκαρέσλ
θξΫαηνο (% θαηΪ βΪξνο). 60
Ζ ζπζθεπαζέα ησλ παξαπΪλσ πξντφλησλ λα γέλεηαη ζε πεξηΫθηεο ά θαη πεξηβιάκαηα απφ πιηθΪ
θαηΪιιεια γηα ηξφθηκα πνπ λα θιεέλνπλ θαηΪ ηξφπν ψζηε λα παξεκπνδέδνπλ νπνηαδάπνηε επαθά
ηνπ πξντφληνο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ θαη Ϋηζη ψζηε ην πεξηερφκελν λα κε κπνξεέ λα ζηγεέ ρσξέο
λα ππνζηεέ θαη ε ζπζθεπαζέα Ϊλνηγκα ε κεηαηξνπά (Άξζξν 89(1) ηνπ Κ.Σ.Π. 91-10 ΔΚΓΟΖ 1/
ΜΪξηηνο 2014).
Δπέ ηεο ζπζθεπαζέαο ησλ πξντφλησλ θαη πιεζένλ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπζηαηηθψλ ζα πξΫπεη λα
αλαγξΪθεηαη ζρεηηθά Ϋλδεημε ε νπνέα λα πξνζδηνξέδεη ηελ ππνθαηεγνξέα πξντφλησλ ζηελ νπνέα
αλάθεη.
Δπηζάκαλζε ησλ πξντφλησλ αιιαληνπνηέαο.
ην πεξέβιεκα ά ηε ζπζθεπαζέα ησλ πξντφλησλ αιιαληνπνηέαο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη θαηΪ ηξφπν
ζαθά, επθξηλά, αλεμέηειν θαη αλακθηζβάηεην, εθηφο απφ ηηο Ϊιιεο ελδεέμεηο πνπ πξνβιΫπνληαη θαη
νη εμάο:
α) Ζ νλνκαζέα ηεο βαζηθάο θαηεγνξέαο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα εέλαη κέα απφ απηΫο πνπ αλαθΫξνληαη
ζηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ, φπσο παξαθΪησ:
(1) πξντφλ σκφ (ελδερνκΫλσο θαπληζκΫλν),
(2) πξντφλ σξέκαλζεο μεξφ (αΫξνο),
(3) πξντφλ σξέκαλζεο εκέμεξν,
(4) πξντφλ βξαζηφ,
(5) ηεκΪρην θξΫαηνο σξέκαλζεο αιαηηζκΫλν,
(6) ηεκΪρην θξΫαηνο αιαηηζκΫλν μεξΪο ζεξκηθάο επεμεξγαζέαο ά θαη θαπληζηάο (μεξφ),
(7) ηεκΪρην θξΫαηνο αιαηηζκΫλν πγξάο ζεξκηθάο επεμεξγαζέαο (βξαζηφ),
(8) πεθηά.
β) Σν εέδνο ηνπ πξντφληνο κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ νλνκαζέα, φπσο
ινπθΪληθν βξαζηφ, ζαιΪκη αΫξνο, ζαιΪκη βξαζηφ, κνξηαδΫια βξαζηά θ.ι.π.
Ζ παξαπΪλσ νλνκαζέα ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε εηδηθά
νλνκαζέα, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεέηαη ηΫηνηα, φπσο: ινπθΪληθν βξαζηφ ηχπνπ Φξαλθθνχξηεο, θηιΫην
βξαζηφ ηχπνπ Κξαθνβέαο, ζαιΪκη βξαζηφ ηχπνπ Οπγγαξέαο, ζαιΪκη αΫξνο ηχπνπ ΘΪζνπ, ζαιΪκη
εκέμεξν κπχξαο θ.ι.π.
γ) Ζ ιΫμε «ΤΣΑΣΗΚΑ» αθνινπζνχκελε απφ ηελ νλνκαζέα φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο,
δειαδά, εέδνο ηνπ θξΫαηνο, εέδνο ηνπ ιέπνπο, πξφζζεηεο χιεο, ζπλδεηηθΫο, αξηπκαηηθΫο θαη Ϊιιεο
χιεο θαηΪ ζεηξΪ ειαηηνχκελεο πεξηεθηηθφηεηαο θαηΪ ηε ζηηγκά ηεο ρξεζηκνπνέεζάο ηνπο ζηελ
παξαγσγά ηνπ πξντφληνο αιιαληνπνηέαο.
δ)ΥξνληθΫο ελδεέμεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ηνπΤπνπξγεένπ Γεσξγέαο.
Ζ αλαγξαθά απηψλ ζα γέλεηαη κφλν εθεέ φπνπ ππΪξρεη ζπζθεπαζέα ηνπ πξντφληνο (δεχηεξνο
πεξηΫθηεο) θαη φρη ζηα πξντφληα πνπ δηαηέζεληαη κφλν κε ην θπζηθφ ά ηερλεηφ ηνπο πεξέβιεκα
(Ϋληεξν).
ε) Οη ηδηαέηεξεο ζπλζάθεο δηαηάξεζεο ηνπ πξντφληνο.
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ηα εηζαγφκελα πξντφληα αιιαληνπνηέαο νη ελδεέμεηο ζα αλαγξΪθνληαη θαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα
πΪλσ ζηε ζπζθεπαζέα ηνπο.
23. ZΧΜΟΗ - ΚΤΒΟΗ
Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ Ϊξζξνπ 91(1) ηνπ Κ.Σ.Π.
θαη νη ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο(91-10 ΔΚΓΟΖ 1/ ΜΪξηηνο 2014)
Εσκνέ ζνχπεο ραξαθηεξέδνληαη πγξΪ πξντφληα εέηε πξντφληα πνπ κεηαηξΫπνληαη ζηε κνξθά απηά κε
πξνζζάθε λεξνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ρξάζεο, ηα νπνέα παξαζθεπΪδνληαη απφ πξντφληα πινχζηα
ζε πξσηεΐλεο ά/θαη παξΪγσγΪ ηνπο (εθρπιέζκαηα, πδξνιχκαηα) θαη κπνξεέ λα πεξηΫρνπλ εδψδηκεο
ιηπαξΫο χιεο, αιΪηη, αξηπκαηηθΫο χιεο, δηΪθνξα Ϊιια εδψδηκα πξντφληα κε ζθνπφ ηε βειηέσζε ηεο
γεχζεο θαη ζχζηαζάο ηνπο θαη πξφζζεηα.
Οη δσκνέ, ζνχπεο δηαηέζεληαη ζηελ θαηαλΪισζε ζε δηΪθνξεο κνξθΫο:
1. Πξντφληα Ϋηνηκα γηα θαηαλΪισζε κε/ά ρσξέο ζΫξκαλζε.
2. Πξντφληα ζπκππθλσκΫλα ζε κνξθά πγξά, εκέξξεπζηε ά πΪζηαο ηα νπνέα κε πξνζζάθε λεξνχ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ρξάζεο δέλνπλ Ϋηνηκα γηα θαηαλΪισζε πξντφληα.
3. Πξντφληα αθπδαησκΫλα ζε ζηεξεά κνξθά ηα νπνέα κεηΪ απφ αλαζχζηαζε κε λεξφ ζχκθσλα κε ηηο
νδεγέεο ρξάζεο δέλνπλ Ϋηνηκα γηα θαηαλΪισζε πξντφληα.
Οη δσκνέ, ζνχπεο κε βΪζε ηα ζπζηαηηθΪ θξΫαηνο θαηαηΪζζνληαη σο εμάο:
α) Οη δσκνέ, ζνχπεο πνπ παξαζθεπΪδνληαη απφ θξΫαο βνδηλφ ά/θαη εθρχιηζκα θξΫαηνο βνδηλνχ κε/ά
ρσξέο ρξάζε θξΫαηνο ά εθρπιέζκαηνο θξΫαηνο Ϊιισλ δψσλ. – Οη δσκνέ, ζνχπεο θξΫαηνο, πξΫπεη λα
πεξηΫρνπλ ζην Ϋηνηκν γηα θαηαλΪισζε πξντφλ: ΚξΫαο εθθξαζκΫλν σο θξΫζθν θξΫαο 10g/lit
θαη΄ειΪρηζην ά Δθρχιηζκα θξΫαηνο 0,67g/lit θαη‘ ειΪρηζην θαη, NaCl 12.5g/lit θαηΪ κΫγηζην.
β) Οη δσκνέ θαη νη ζνχπεο πνπιεξηθψλ πνπ παξαζθεπΪδνληαη απφ θξΫαο πνπιεξηθψλ, ηκάκαηα
ζθαγέσλ πνπιεξηθψλ (πιαηΪξηα θ.ιπ.) ά εθρπιέζκαηα θξΫαηνο πνπιεξηθψλ θαη πξΫπεη λα πεξηΫρνπλ
ζην Ϋηνηκν γηα θαηαλΪισζε πξντφλ Οιηθφ Άδσην 100mg/lit θαη΄ειΪρηζην θαη NaCl 12.5g/lit θαηΪ
κΫγηζην.
ΔπηηξΫπεηαη ε ρξάζε πξνζζΫησλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.
1333/2008, ΠαξΪξηεκα ΗΗ, ΜΫξνο Δ΄ γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε θαηεγνξέα ηξνθέκσλ. Γελ επηηξΫπεηαη ε
πξνζζάθε θξεαηηλέλεο (σο πξψηε χιε) ζηα πξντφληα ηεο θαηεγνξέαο απηάο.
ηε ζπζθεπαζέα ησλ πξντφλησλ απηψλ πΫξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ελδεέμεσλ ζα πξΫπεη λα
ιακβΪλνληαη ππφςε θαη ηα εμάο:
1.Ολνκαζέεο «δσκφο θξΫαηνο» δέλνληαη εΪλ πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθΫο ηεο παξαγξΪθνπ 3.α.
2. Δθφζνλ ε νλνκαζέα δέλεη Ϋκθαζε ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθΪ απηΪ πξΫπεη λα πεξηΫρνληαη ζε
πνζφηεηα ηθαλά λα επεξεΪζεη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ηνπ πξντφληνο.
3. Αληέ ηεο νλνκαζέαο «ζνχπα» (PΟTAGE) κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ Ϊιιεο φπσο «θξΫκα…»,
«βεινπηΫ…» θ.ιπ.
4. ΠξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ζχζηαζε γηα ηε ζσζηά ηάξεζε ησλ νδεγηψλ ρξάζεσο.
24. ΜΑΓΗΟΝΔΕΑ
Αξέζηεο πνηφηεηαο ζε ζπζθεπαζέα ησλ 550 ml, ε νπνέα πξΫπεη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα
Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ΑληηθεηκΫλσλ θνηλάο [19] ρξάζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθΫο θαη
θηεληαηξηθΫο δηαηΪμεηο. ΔμσηεξηθΪ ηεο ζπζθεπαζέαο λα αλαγξΪθνληαη ηα ζπζηαηηθΪ, ε πξνΫιεπζε
θαη ε εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απΫρεη ηνπιΪρηζηνλ 12 µάλεο απφ ηελ εκεξνκελέα
παξΪδνζάο ηνπ.
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25. ΣΟΤΡΗ ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ : ΓηΪθνξα ιαραληθΪ δηαηεξνχκελα ζε αικπξφ λεξφ ά μχδη,
ζπζθεπαζκΫλν ζε πιαζηηθφ δνρεέν ησλ 3 θηιψλ. ηε ζπζθεπαζέα λα αλαγξΪθεηαη ε εκεξνκελέα ο
θαη ε εκεξνκελέα ιάμεο.
26. ΞΖΡΖ ΜΑΓΗΑ
Ζ καγηΪ εέλαη Ϋλαο ζαθραξνκύθεηαο κε ηελ επηζηεκνληθά νλνκαζέα Saccharomyces cerevisiae θαη
ρξεζηκνπνηεέηαη ζηελ παξαγσγά ςσκηνχ. Ζ μεξά καγηΪ εέλαη πξντφλ απνμάξαλζεο ηεο λσπάο
καγηΪο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηΪ πνιχ εχρξεζηε, εχθνια ζπληεξάζηκε θαη κε κεγΪιε δηΪξθεηα δσάο.
Γελ απαηηεέηαη δηΪιπζε αιιΪ αλαθαηεχεηαη απεπζεέαο ζην παξαζθεχαζκα. Να εέλαη ζπζθεπαζκΫλε
ζε αηνκηθΪ θαθειΪθηα, λα αλαγξΪθνληαη ηα ζπζηαηηθΪ ηεο , ε εκεξνκελέα ιάμεο
27. ΡΧΗΚΖ ΑΛΑΣΑ
Γηαηέζεηαη ζε δηΪθνξεο ζπζθεπαζέεο ησλ 450 ά 900 γξακκαξέσλ. ηελ ζπζθεπαζέαο λα αλαγξΪθεηαη
ηα ζπζηαηηθΪ , ε δηαηξνθηθά αλΪιπζε, νη ζπλζάθεο ζπληάξεζεο ε επσλπκέα ηεο εηαηξεέαο
παξαζθεπάο , ε ρψξα πξνΫιεπζεο , ν θσδηθφο ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ε εκεξνκελέαο παξαζθεπάο
θαη ε εκεξνκελέα ιάμεο.
28. ΒΑΦΖ ΑΤΓΧΝ
θφθθηλνπ ρξψκαηνο, ζε αηνκηθά ζπζθεπαζέα
πξντφληνο, ε εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ πξντφληνο

φπνπ ζα

αλαγξΪθνληαη νη νδεγέεο ρξάζεο ηνπ

29. ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗ
γλσζηφο βξψζηκνο ζπφξνο πεπθνεηδψλ θαη Ϊιισλ θσλνθφξσλ. ε ζπζθεπαζέα ησλ 100 γξ. ηε
ζπζθεπαζέα λα αλαγξΪθεηαη ε εκεξνκελέα ιάμεο.

30. ΜΠΑΚΛΑΒΑ
Παξαδνζηαθφ ζηξνπηαζηφ γιπθφ κε θχιιν κε γΫκηζε απφ ακχγδαια, αγειαδηλφ βνχηπξν. ηε
ζπζθεπαζέα λα αλαγξΪθεηαη ε δηαηξνθηθά αλΪιπζε, ε εκεξνκελέα παξαζθεπάο θαη ε εκεξνκελέα
ιάμεο.
31. ΚΑΝΣΑΗΦΗ
Παξαδνζηαθφ ζηξνπηαζηφ γιπθφ παξαδνζηαθφ θαληαΐθη, γεκηζηφ κε μεξνχο θαξπνχο θαη ζηξφπη. ηε
ζπζθεπαζέα λα αλαγξΪθεηαη ε δηαηξνθηθά αλΪιπζε, ε εκεξνκελέα παξαζθεπάο θαη ε εκεξνκελέα
ιάμεο.
32. ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ
ε ζπζθεπαζέα ησλ100ηεκ
33. ΚΡΟΤΑΑΝ
Γηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα : Άξζξν 114 ηνπ Κ.Σ.Π. ην θΪζε κνξθάο θαη θχζεο αξηνζθεπΪζκαηα
πνπ παξαζθεπΪδνληαη θαηΪ ηξφπν αλΪινγν κε ηνλ ηξφπν παξαζθεπάο ηνπ Ϊξηνπ, δηαθΫξνπλ φκσο
ραξαθηεξηζηηθΪ απφ απηφλ σο πξνο ηνπο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ηνπο,
ιφγσ ηεο πξνζζάθεο ζε απηΪ, πΫξαλ ησλ πξψησλ πιψλ πνπ επηηξΫπνληαη γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ
Ϊξηνπ θαη Ϊιισλ πξψησλ πιψλ πνπ επηηξΫπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ (Τπνπξγηθά
Απφθαζε 1100/1987, ΦΔΚ Β΄ 788), φπσο γΪια, γηανχξηη , βνχηπξν , ηπξνθνκηθΪ πξντφληα, απγΪ ,
ιηπαξΫο χιεο, γιπθαληηθΫο χιεο , πξντφληα ληνκΪηαο, ειηΫο , αξηπκαηηθΫο χιεο θαη πξντφληα
αιιαληνπνηέαο.
Σν ΚξνπαζΪλ λα εέλαη γεκηζηφ: ΔπηκΫξνπο γΫκηζε θαηΪ 40% ηνπιΪρηζηνλ ζε γΫκηζε πξαιέλαο
θνπληνπθηνχ ά ζνθνιΪηαο (θαθΪν, δΪραξε ,πνιηφ θνπληνπθηνχ, θπηηθΪ Ϋιαηα, γΪια πιάξεο, νξφ
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γΪιαθηνο, ιεθηζέλε ,Ϊκπιν θαη βαληιιέλε) θαη ζθνιηΪηαο θαηΪ 60% ά ιηγφηεξν ζε πεξέπησζε
απμάζεσο ηνπ πνζνζηνχ πξαιέλαο ά ζνθνιΪηαο.
Σν θξνπαζΪλ ζα εέλαη ζε ζπζθεπαζέα ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη ην βΪξνο ηνπ πξντφληνο, ε
δηαηξνθηθά αλΪιπζε, εκεξνκελέα ιάμεο, ν θσδηθφο παξηέδαο .
34 . ΣΟΤΡΔΚΗΑ
Γηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα Εαραξνπιαζηηθήο (Άξζξν 114 ηνπ Κ.Σ.Π)
Σα ηζνπξΫθηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ παξαζθεπαζηεέ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν απφ αγλΪ πιηθΪ, λα εέλαη
θαιΪ ςεκΫλα , θαη λα Ϋρνπλ ηελ θαλνληθά θαη λφκηκε πγξαζέα ηνπο. Σα πιηθΪ παξαζθεπάο πξΫπεη λα
εέλαη Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη θξΫζθα, ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο. ΠξΫπεη λα
παξαζθεπΪδνληαη φρη λσξέηεξα απφ κέα κΫξα πξηλ ηελ παξΪδνζε ηνπο.
Σα ΣζνπξΫθηα πξΫπεη λα πεξηΫρνπλ ππνρξεσηηθΪ ιηπαξΫο χιεο θαη κέα απφ ηηο θπζηθΫο γιπθαληηθΫο
χιεο. Απαξαέηεηα ζπζηαηηθΪ γηα ηελ παξαζθεπά ηνπο εέλαη γΪια , βνχηπξν, απγΪ, ιηπαξΫο χιεο
γιπθαληηθΫο χιεο, καγηΪ θαη αιεχξη. Σν βΪξνο ηνπο λα εέλαη 1000 κε 2000 γξ θαζαξφ γηα ηα
ηζνπξΫθηα πιεμνχδεο. Γηα ηα αηνκηθΪ ηζνπξΫθηα ην βΪξνο λα εέλαη 100-120 γξ πεξέπνπ.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο
θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ
αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ
δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ
ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3 Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ.
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα, πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφιεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά
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παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηνπ δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
εέδνπο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο, αλΪινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
15. Κ.Σ.Π. Ϊξζξα 111,112,113, 114.
16. Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμε 14/89.
17. ΟΓΖΓΗΑ 96/5/ΔΚ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 1996.
18. ΝΟΜΟ 3526/2007 – ΦΔΚ 24/Α‘/9.2.2007 Παξαγσγά θαη δηΪζεζε πξντφλησλ αξηνπνηέαο
θαη ζπλαθεέο δηαηΪμεηο.
19. Α. νηθ. 4730/209/Φ.17.1/2008.
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ.
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ: ΘΫηεη γεληθνχο θαλφλεο πγηεηλάο
θαη αζθΪιεηαο ηξνθέκσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο αιπζέδαο παξαγσγάο
ηξνθέκσλ, απφ ην ρσξΪθη ά ην ζηΪβιν κΫρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηά. Με ηνλ θαλνληζκφ απηφ
ν «παξαγσγφο ηξνθέκσλ» – φπσο νξέδεηαη ζην θεέκελν, θΫξεη ηελ πιάξε επζχλε γηα ηελ
αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ πνπ παξΪγεη, δηαθηλεέ, δηαζΫηεη.
22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1019/2008 γηα ηελ ηξνπνπνέεζεο ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζκφ. 852/2004.
23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ.
24. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
22αο επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ
παξΪγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο
νδεγέαο 2001/18/ΔΚ.
25. Καλνληζκφο 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηνχ.
26. Καλνληζκφο 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ.
27. Οδεγέα 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πνπ αθνξΪ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηΪησλ
πεξηεθηηθνηάησλ γηα ηα θαηΪινηπα ησλ θπηνθαξκΪθσλ επΪλσ ά κΫζα ζε νξηζκΫλα πξντφληα
θπηηθάο πξνΫιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηάο.
28. Οδεγέα 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά
ηξνπνπνηεζεέ.
20. Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη ΦΔΚ Β΄ 630/2007.
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21. Καλνληζκφο 178/2002 (εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 18 ) γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ ηεο
θαη ε εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξΪγξ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο
πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ
ηξνθέκσλ.
22. ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο
93/43/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ.
23. Καλνληζκφο 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηα
πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ
θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.
24. Καλνληζκφο 2023/2006 ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ
θαη αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα.
35. ΝΔΡΟ
Σν πξνζθεξφκελν εέδνο λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ,
θαζψο θαη κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΫο θαη αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
Σν «λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο» πξΫπεη λα πιεξνέ θαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηΪμεηο πνπ
πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά γηα απηφ Ννκνζεζέα. Απφθαζε ΑΥ 89/2015, ΦΔΚ
2239/Β/17.10.2015, «Σξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ (απφθαζε
ΑΥ 1100/1987, ΦΔΚ 788/Β΄/31.12.1987) φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηξνπνπνέεζε ηεο Απφθαζεο
ΑΥ 437/2004 (ΦΔΚ 1834/Β/09.12.2004)».
Σν πξνζθεξφκελν εέδνο λα εέλαη κε αεξηνχρν κεηαιιηθφ λεξφ ζε θηΪιε ησλ 1,5Lit ( PET) θαηΪιιειε
γηα ηξφθηκα.
Σν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ Ϋρεη απνθιεηζηηθΪ ππφγεηα πξνΫιεπζε θαη εκθηαιψλεηαη επέ ηφπνπ ζηελ
πεγά πξνΫιεπζάο ηνπ (ζπλάζσο γεψηξεζε). Οη θνηλνηηθΫο νδεγέεο απαγνξεχνπλ νπνηαδάπνηε
θαηεξγαζέα ά απνιχκαλζε ζην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ. Ζ ππφγεηα πξνΫιεπζε ηνπ θπζηθνχ
κεηαιιηθνχ λεξνχ, θαζψο θαη ε απαγφξεπζε νπνηαζδάπνηε δξαζηεξηφηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθά
απφζηαζε γχξσ απφ ηε γεψηξεζε εμαζθαιέδνπλ ηελ πξνζηαζέα ηνπ απφ ηα κηθξφβηα. Ζ ζχζηαζά
ηνπ κπνξεέ λα πεξηΫρεη δηΪθνξα κΫηαιια θαη ηρλνζηνηρεέα, φπσο ην καγλάζην, ην αζβΫζηην, ην θΪιην
θ.ιπ.. Ζ κφλε επεμεξγαζέα πνπ επηηξΫπεηαη ζην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ εέλαη ε αθαέξεζε ά ε
πξνζζάθε δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα, νπφηε ην λεξφ ραξαθηεξέδεηαη αλΪινγα σο «θπζηθΪ
αλζξαθνχρν», «κε πξνζζάθε δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα» ά «εληζρπκΫλν κε αΫξην ηεο πεγάο».
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο
θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
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ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ
ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα εθφζνλ ηνπ
αλαηεζεέ ε ζρεηηθά πξνκάζεηα.
3 Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα [ΚΤΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] θαη φηαλ επηβΪιιεηαη γηα ην εέδνο ςπγεέα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ κεηαθνξΪο
θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ.
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο
θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο, αλΪινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.&Π.
2. Κ.Σ&Π Ϊξζξν 11 παξΪγξ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο
92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ.
3. Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμε 14/89.
4. Σελ 37227/87 Ϊξζξν 1 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο (γαηψδεηο πξνζκέμεηο, ραιέθηα,
ζηειΫρε θπηψλ).
5. ΟΓΖΓΗΑ 2011/91 / ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο
13εο Γεθεκβξένπ 2011ζρεηηθΪ κε ηηο ελδεέμεηο ά ηα ζάκαηα πνπ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηέδαο ζηελ
νπνέα αλάθεη Ϋλα ηξφθηκα.
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 ΓεληθΫο ΑξρΫο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ.
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 Ϊξζξν 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ.
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
22αο επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ θαη γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξΪγνληαη
απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηεληξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/18/ΔΚ.
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο.
10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
22αο επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξΪγνληαη απφ
γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/18/ΔΚ.
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11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ.
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηξνθέκσλ.
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηα
πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε
ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ
ηξνθέκσλ.
15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2074/2005 γηα ηελ ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη
ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Κ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004, γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ
852/2004 θαη γηα ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004.
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (Δ.Κ.) 853/2004, 882/2004, θαη γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004.
17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ.
18. Κ.Τ.Α.155523/31.8.2006 Πεξέ αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ
Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, θαη 882/2004 θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/Δ.Κ.
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 20άο Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ δηαηξνθάο
θαη πγεέαο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηα ηξφθηκα.
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2023/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 22αο Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ
µε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά
µε ηξφθηκα.
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Γηαηξνθάο θαη Τγεέαο πνπ
δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα.
22. ΟΓΖΓΗΑ 2000/13/ΔΚ γηα πξνζΫγγηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ
παξνπζέαζε θαη ηελ δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ.
23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ
νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ.
24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1898/2006/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο ηεο 14εο Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 510/2006 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ
πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
θαη ησλ ηξνθέκσλ.
25. ΟΓΖΓΗΑ 2003/89/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2003/13/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά
ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ.
26. ΟΓΖΓΗΑ 2004/41 Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ θαηΪξγεζε
νξηζκΫλσλ νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ θαη ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ
παξαγσγά θαη δηΪζεζε ζηελ αγνξΪ νξηζκΫλσλ πξντφλησλ δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα
αλζξψπηλε θαηαλΪισζε θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιένπ 89/662 ΔΟΚ. θαη
92/118/ΔΟΚ θαη ηεο απφθαζεο 95/408 ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ.
27. ΟΓΖΓΗΑ 2000/13/Δ.Κ. θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε θαη ηελ δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηάο απφ ηηο Οδεγέεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο
Δπηηξνπάο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ
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Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξΪ ηελ
αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ.
28. ΟΓΖΓΗΑ 89/107/ΔΟΚ., γηα ηελ πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηα
πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνέα πξννξέδνληαη γηα αλζξψπηλε
δηαηξνθά θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ(94/34/ΔΚ, 292/97).
29. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ
αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα (εληαένο θαλνληζκφο ΚΟΑ).
30. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο
φπνηεο ηξνπνπνηάζεηο απηνχ.
31. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1331/2008 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑÏΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 16εο Γεθεκβξένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε εληαέαο δηαδηθαζέαο Ϋγθξηζεο γηα ηα
πξφζζεηα ηξνθέκσλ, ηα Ϋλδπκα ηξνθέκσλ θαη ηηο αξσκαηηθΫο χιεο ηξνθέκσλ.
32. ΟΓΖΓΗΑ 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πνπ αθνξΪ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηΪησλ
πεξηεθηηθνηάησλ γηα ηα θαηΪινηπα ησλ θπηνθαξκΪθσλ επΪλσ ά κΫζα ζε νξηζκΫλα πξντφληα θπηηθάο
πξνΫιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηάζεηο απηάο.
33. ΟΓΖΓΗΑ 89/107/ΔΟΚ ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ.
34. Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη Φ.ΔΚ Β΄• 630/2007.
35. Α2-718/28-7-2014, ΦΔΚ Β 2090/31-7-2014.

36. ZYMAΡIKA
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ
Γεληθά. Σα παξαδηδφκελα δπκαξηθΪ λα εέλαη Α πνηφηεηαο φπσο απηΪ νξέδνληαη θαη πεξηγξΪθνληαη
ζην Ϊξζξν 115 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ ΑληηθεηκΫλσλ Κνηλάο Υξάζεσο θαη λα
παξαζθεπΪδνληαη απφ ζηκηγδΪιη πινχζην ζε γινπηΫλε θαη λεξφ, ρσξέο δχκε, μεξαηλφµελα εληφο
εηδηθψλ μεξαληάξσλ ζαιΪκσλ µε ειαθξΪ ζΫξκαλζε (ρσξέο ςάζηκν) θαη θΪησ απφ πγηεηλΫο ζπλζάθεο.
Σν ζηκηγδΪιη απφ ην νπνέν ζα παξαρζνχλ ηα δπκαξηθΪ πξΫπεη λα παξνπζηΪδεη ηαπαξαθΪησ
θπζηθνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (Άξζξν 105 θαη 108 ηνπ Κ.Σ.Π):
(1) Τγξαζέα: Καη‘ αλψηαην φξην 13,5%.
(2) ΓινπηΫλε πγξά: ΣνπιΪρηζηνλ 26%.
(3) ΣΫθξα: Αλψηαην φξην 0,8%.
(4) Πέηνπξα: Αλψηαην φξην 0,8%.
(5) Ομχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ: Αλψηαην φξην 0,07%.
(6) Τπφιεηµµα ζε ηεηξαρισξΪλζξαθα: Αλψηαην φξην 0,015%.
(7) Κνζθηληδφκκελν µε θφζθηλν απφ χθαζκα κεηαμσηφ, Γεξκαληθνχ αξηζκνχ 72 ά Διβεηηθνχ
αξηζκνχ 8, δει. απφ βξνγρέδεο 1156/cm2, πξΫπεη λα µε δηΫξρεηαη απφ απηφ ζε πνζνζηφ αλψηεξν
ηνπ 8%.
(8) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ πξΫπεη λα εέλαη πφζηκν.
H Δπεμεξγαζέα Πξψησλ Τιψλ θαη ηα ζηΪδηα ηα νπνέα πξΫπεη λα αθνινπζνχληαη θαηΪ ηελ
παξαγσγηθά δηαδηθαζέα εέλαη ηα αθφινπζα:
Κνζθέληζκα: Σν ζηκηγδΪιη πξΫπεη λα θνζθηλέδεηαη µε θφζθηλα αληέζηνηρα ηεο αιεπξνπνηάζεσο θαη
ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο αιεπξνπνηάζεσο γηα λα απνκαθξπλζνχλ απφ απηφ αλεπηζχκεηα παξΪζηηα
θαη ινηπΫο μΫλεο χιεο.
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ΑλαηΪξαμε: Απηά αθνινπζεέ ην θνζθέληζκα θαη δηελεξγεέηαη µε κερΪλεκα ENTO LETER ά Ϊιιν
παξεκθεξΫο θαη απνζθνπεέ ζηελ πιΫνλ απνηειεζκαηηθά εμφλησζε ησλ εληφκσλ ζε νπνηνδάπνηε
βηνινγηθφ ζηΪδην θαη εΪλ επξέζθνληαη (σΪξηα, πξνλχκθεο, λχκθεο, θιπ.).
Μεραληθά Καηεξγαζέα: Απηά ιακβΪλεη ρψξα µε απηφκαηα κεραλάκαηα ά εκηαπηφκαηα ρσξέο
παξεκβνιά εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ηδέσο θαηΪ ην πξψην ζηΪδην θαη κΫρξη πξεζαξέζκαηνο. ΚαηΪ ηε
δηαδηθαζέα πέεζεο ηεο δχκεο πξΫπεη λα παξεκβΪιιεηαη κερΪλεκα θελνχ αΫξνο γηα ηε κνξθνπνέεζε
ηνπ πξντφληνο.
Ξάξαλζε: ΜεηΪ ηελ Ϋμνδφ ηνπ απφ ηα αληέζηνηρα κεραλάκαηα, ην ζρεκαηνπνηεκΫλν πξντφλ θΫξεηαη
πξνο μάξαλζε ζε θαηΪιιεια μεξαληάξηα ζηα νπνέα πξΫπεη λα παξακεέλεη επέ ηθαλφ ρξφλν θαη ππφ
νξηζκΫλεο ζπλζάθεο ζεξκνθξαζέαο – πγξαζέαο, Ϋηζη ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα απνθηάζεη ηα
επηζπκεηΪ θπζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (πγξαζέα, ρξψκα, θιπ.).
ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΖΣΗΚΑ
Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ησλ βξαζκΫλσλ δπκαξηθψλ πξΫπεη λα εέλαη Ϊκεκπηνη θαη λα κελ
παξΫρνπλ ελδεέμεηο ρξεζηκνπνέεζεο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ά αηεινχο επεμεξγαζέαο.
πγθεθξηκΫλα ηα παξαγφκελα δπκαξηθΪ λα Ϋρνπλ ηα παξαθΪησ ΦπζηθνρεκηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 115 ηνπ Κ.Σ.Π :
1.ΚαηΪ ην βξαζκφ κε λεξφ πξΫπεη:
Να δηνγθψλνληαη ηνπιΪρηζηνλ θαηΪ ην δηπιΪζην ηνπ φγθνπ ηνπο.
Να κε δηαζπψληαη ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5%.
Να κελ εκθαλέδνπλ πνιηψδε κνξθά (ρπιψλνπλ).
2.Σν πγξφ κεηΪ ην βξαζκφ (δσκφο), πξΫπεη λα εέλαη δηαπγΫο, ρσξέο δπζΪξεζηε νζκά ά δπλαηά φμηλε
γεχζε. Ο ζνιφο δσκφο εέλαη Ϋλδεημε θαηψηεξεο πνηφηεηαο δπκαξηθψλ ά πεπαιαησκΫλσλ.
3.Σν ρξψκα θαη γεληθΪ ε εκθΪληζε ησλ δπκαξηθψλ λα εέλαη θπζηθά ρσξέο ηερληθά ρξψζε ε
πξνζζάθε ζπληεξεηηθψλ.
4.Ζ Τγξαζέα θαη πηεηηθΫο νπζέεο ζηνπο 105ν C πξΫπεη λα εέλαη (θαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ πξντφληνο)
φπσο παξαθΪησ: Απφ 16 Ηνπλένπ Ϋσο θαη 15 επηεκβξένπ θΪζε Ϋηνπο, θαη‘ αλψηαην φξην 12,5%.
Απφ 16 επηεκβξένπ κΫρξη θαη 15 Ηνπλένπ θαη‘ αλψηαην φξην 13,5%.
5. Ζ Ομχηεηα φρη πΪλσ ησλ 10 βαζκψλ, ά 0,9% ζε γαιαθηηθφ νμχ.
6. Ζ ΣΫθξα: Αλψηαην φξην 0,9%.
7. Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηά ρξψζε ησλ δπκαξηθψλ, ε πξνζζάθε ζπληεξεηηθψλ κΫζσλ θαη ε
παξνπζέα γεληθΪ θΪζε αλφξγαλεο ά νξγαληθάο νπζέαο.
8.Απαγνξεχεηαη ε πξνζζάθε θΪζε Ϊιιεο ακπιψδνπο νπζέαο, εθηφο απφ ζηκηγδΪιη πξνεξρφκελν απφ
ζθιεξφ ζηηΪξη.
9. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνέεζε ζξπκκΪησλ δπκαξηθψλ.
10. ΠξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ δψληα ά λεθξΪ παξΪζηηα (πξνλχκθεο, λπκθηθΫο κνξθΫο ά
ηΫιεηα Ϋληνκα) θαη γεληθΪ λα µελ θΫξνπλ έρλε πξνζβνιάο απφ απηΪ.
Σα λσπΪ δπκαξηθΪ απφ ζηκηγδΪιη ά ζηκηγδΪιη θαη αιεχξη πξΫπεη λα πιεξνχλ θαηΪ πεξέπησζε, φινπο
ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 115, κε εμαέξεζε ηελ πγξαζέα ε νπνέα νξέδεηαη ην κΫγηζην 50%. Ζ πξνζζάθε
πξνζζΫησλ επηηξΫπεηαη, αθνχ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ
Κ.Σ.Π.
Γηα ηα είδε: Πέλεο , Μαθαξόληα Νν 3, Μαθαξόληα Νν 6, Φηδέο Σξηκκέλνο, Φηδέο Φσιηά ,
Κξηζαξάθη Μέηξην , Μαθαξνλάθη θνθηό κέηξην
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ΤΚΔΤΑΗΑ – ΖΜΑΝΖ
Σα παξαδηδφκελα εέδε, ζα εέλαη ζπζθεπαζκΫλα ζε πξψηε ζπζθεπαζέα ηνπ ½ Kgr ζε θηικ θαη ζε
δεχηεξε ζπζθεπαζέα ζε ραξηνθηβψηηα ησλ 6 ά 12 Kgr.
Σα κΫζα ζπζθεπαζέαο δελ ζα πξΫπεη λα κεηαθΫξνπλ θαξθηλνγφλεο ά ηνμηθΫο νπζέεο (π.ρ. βαξΫα
κΫηαιια, κνλνκεξά θηι.) θαη δελ δχλαηαη λα αιινηψλνπλ ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ησλ
δπκαξηθψλ, πξΫπεη δε λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηνπ Κ.Σ.Π. Ϋθδνζε 2009 θαη λα
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηάζεηο ηνπ ΔΚ 89/109, ηνπ Καλνληζκνχ 1935/2004/ΔΚ, ηνπ Καλνληζκνχ
2023/2006, θαζψο θαη ηελ Οδεγέα 2007/42/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο.
Σα ραξηνθηβψηηα λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ ραξηφλη κε ηα εμάο ραξαθηεξηζηηθΪ:
(1) Υαξηφλη θπκαηνεηδΫο.
(2) ΒΪξνο ραξηνληνχ: 670 gr/m2 ηνπιΪρηζηνλ.
(3) Αληνρά θαηΪ mullen: ΣνπιΪρηζηνλ 190lb/in2
(4) Αληνρά ζε θΪκςε: Υαξηφλη δηαζηΪζεσλ 30 x 30 cm θαµπηφµελν µε ην ρΫξη θαηΪ γσλέα 180ν, δελ
πξΫπεη λα παξνπζηΪδεη ξσγκΫο ά ζξαχζεηο ζηα ζεκεέα θΪκςεο θαη ζηηο δχν επηθΪλεηεο.
Δπέ ησλ ζπζθεπαζηψλ λα ππΪξρνπλ νη απαξαέηεηεο ελδεέμεηο (εξγνζηΪζην παξαγσγάο, πεξηγξαθά
εέδνπο, εκεξνκελέα παξαγσγάο – ιάμεο θ.ι.π.)
πγθεθξηκΫλα ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη:


Ολνκαζέα (πεξηγξαθά) ηνπ πξντφληνο.



Καζαξά πνζφηεηα.



Υξνλνινγέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο.



λνκα ά εκπνξηθά επσλπκέα θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηά ά ηνπ ζπζθεπαζηά.



Υψξα πξνΫιεπζεο.



Αξηζκφο παξηέδαο.

H δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ηξνθέκσλ:


Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα
ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο , ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.(ΔΚ) αξηζκφο 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζκφο 1925/2006 θαη
ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250 ηεο ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ, ηεο επηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο επηηξνπάο 2002/67/ΔΚ
θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπάο.

H εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ δπκαξηθώλ ζα είλαη ην πξώην ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ
ηεο δηαηεξεζηκόηεηάο ησλ.
( Πξντφλ πξφζθαηεο παξαγσγάο θαη δηαρεέξηζεο ηεο απνζάθεο)
Οη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα θαηαζΫηνπλ δεέγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ
πξντφλησλ, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ.
Σελίδα 90

20PROC006815281 2020-06-04
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.(ΤΓ Αηβ/8577/8-9-1983 ΦΔΚ 526/Σ.Β/24.9.83 & Τ1γ/Γ.Π/ νηθ.
96967 ΦΔΚ 2718/Β/4-11-2012. Τγεηνλνκηθνέ φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ιεηηνπξγέαο επηρεηξάζεσλ
ηξνθέκσλ θαη πνηψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο.) Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζεο ηνπο. χκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α Αξηζκ. 15523 /2006φιεο νη
επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο,
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ 852/2004 πεξέ αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ
κΫηξα εθαξκνγάο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ 178/2002 , 852/2004 , 853/ 2004 , 854/ 2004 θαη
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ηξνθέκσλ.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ
ην ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3.Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ.
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφιεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζεο ν κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη βηβιηΪξην πγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ
ηε δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη , γΪληηα κηαο ρξάζεο.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π ΑΡΘΡΟ 21 , 24 , 115 θαη νη παξαπνκπΫο ηνπ.
2. ΑΓΟΡΑΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 14/89.
3. ΟΓΖΓΗΑ 96/5/ΔΚ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 1996.
4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ.

Σελίδα 91

20PROC006815281 2020-06-04
5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ: ΘΫηεη γεληθνχο θαλφλεο πγηεηλάο θαη
αζθΪιεηαο ηξνθέκσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο αιπζέδαο παξαγσγάο ηξνθέκσλ, απφ
ην ρσξΪθη ά ην ζηΪβιν κΫρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηά.
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ.
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 22αο Οθησβξένπ 2007 γηα ηε
ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ
πξντφληα («Δληαένο θαλνληζκφο ΚΟΑ»).
8.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1019/2008 γηα ηελ ηξνπνπνέεζεο ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζκφ. 852/2004.
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΚ 89/109.
10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004/ΔΚ.
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2023/2006 ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη
αληηθεηκΫλσλ
πνπ
πξννξέδνληαη
λα
Ϋιζνπλ
ζε
επαθά
κε
ηα
ηξφθηκα.
12. Οδεγέα 2007/42/ΔΚ.
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ.
14. Κ.Τ.Α Αξηζκ. 15523 /2006 (ΦΔΚ1187/ η. Β‘ 13-8-2006) Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα
εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ . 178/2002 , 852/2004, 853/2004,854/2004 θαη
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/
41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
37. ΑΤΓΑ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΑΤΓΧΝ
Σα ρνξεγνχκελα απγΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ &
ΠΟΣΧΝ θαη ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ (Άξζξν 87) ηνπ 2011, ηηο ηζρχνπζεο
ΤγεηνλνκηθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο ΓηαηΪμεηο.
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 2295/2003
1.Σα παξαδηδφκελα απγΪ ζα πξΫπεη λα Α θαηεγνξέαο, βΪξνπο 53gr – 63 gr (MEDIUM), κε ηηο
απαξαέηεηεο ζεκΪλζεηο βΪζεη ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ.
2.Σα απγΪ δελ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε θακέα επεμεξγαζέα ζπληάξεζεο, νχηε λα Ϋρνπλ
ςπρζεέ θΪησ ησλ 5νC.
3.Γελ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ πιπζεέ νχηε θαζαξηζζεέ κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη δελ ζα πεξηΫρνπλ
πξφζζεηεο ρξσζηηθΫο νπζέεο.
4.Απαγνξεχεηαη ε παξνπζέα ζηα απγΪ ξσγκψλ ά αλσκαιηψλ φπσο εέλαη ηα δέθξνθα, ρσξέο ιΫθηζν
θ.ι.π.
Σα απγΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΪ, Ϊζηθηα, ζπζθεπαζκΫλα απφ σνζθνπηθφ θΫληξν ά θΫληξν
ζπζθεπαζέαο, πνπ ζα πξΫπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP – ζε Α θαη Β ζπζθεπαζέα (Α θαξηΫιεο
ησλ 30 ηεκαρέσλ θαη Β Υαξηνθηβψηην)ζχκθσλα κε ηηο ζπλζάθεο θαη ηηο δηαρεηξηζηηθΫο απαηηάζεηο
ηνπ λνζνθνκεένπ.
Ζ κεγΪιε ζπζθεπαζέα (ραξηνθηβψηην) δελ πξΫπεη λα θΫξεη ρηππάκαηα, ζθηζέκαηα ά δηΪθνξνπ εέδνπο
παξακφξθσζε θαη θαλΫλα έρλνο πγξαζέαο, ε κηθξά ζπζθεπαζέα (ρΪξηηλε ζάθε) πξΫπεη λα εέλαη
θαζαξά, ρσξέο θζνξΫο ά πγξαζέα κε ηηο παξαθΪησ πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζέα ελδεέμεηο
ζεκΪλζεηο:
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα
ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ
θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη
2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπάο.
ΔΗΓΗΚΔ ΖΜΑΝΔΗ επί ηεο ζπζθεπαζίαο
Καλνληζκόο 589/2008
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΧΟΚΟΠΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Ζ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤ
ΜΔΡΗΜΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΚΔΤΑΗΑ.
2. ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΟΚΟΠΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ EL…….
3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΤΓΟΤ Α.
4. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΑΡΟΤ Μ.
5. ΑΡΗΘΜΟ ΑΤΓΧΝ ΣΖΝ ΤΚΔΤΑΗΑ.
1. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΛΑΥΗΣΖ ΓΗΑΣΖΡΗΗΜΟΣΖΣΑ (Ζ παξΪδνζε ζα εέλαη max Ϋσο ηελ
δεχηεξε εξγΪζηκε εκΫξα νσζθνπάζεσο) .
2. ΣΤΠΟ ΔΚΣΡΟΦΖ.
3. ΚΧΓ. ΠΑΡΣΗΓΑ.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΤΓΧΝ
ΥΡΧΜΑ ΚΔΛΤΦΟΤ – θνχξν θαθΫ ά ιεπθφ κε Ϋληνλε θαζαξφηεηα
θαη ζθιεξφηεηα.


ΥΡΧΜΑ ΚΡΟΚΟΤ – θΪια πξνδηαγξαθάο ROCHE No 10-13.



ΛΔΤΚΧΜΑ ΑΤΓΟΤ – Καζαξφ δηαπγΫο απαιιαγκΫλν απφ μΫλα ζψκαηα.



ΚΡΟΚΟ ΑΤΓΟΤ – Οξαηφο ζηελ σνζθφπεζε ρσξέο εκθαλά

πεξέκεηξν.


ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟ -Όςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 4 mm &
ακεηαθέλεηνο.

ΠΡΟΨΟΝ : ΦΡΔΚΑ ΑΤΓΑ
Απαηηάζεηο
ΚαηΪζηαζε ζπζθεπαζέαο
ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΑ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
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ζπζθεπαζέα ζχκθσλα
κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ
Ννζνθνκεένπ
Καηεγνξέα Απγνχ

Α‘ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

· ΚαηΪζηαζε θαζαξφηεηαο πιηθνχ

Υσξέο μΫλα ζψκαηα

· άκαλζε

ΑΧΚ: ΔL…..

· Υψξα παξαγσγάο

EL = ΔιιΪδα

· Κσδ. Παξαγσγνχ

Να αλαγξΪθεηαη
επΪλσ ζην απγφ

· Καηεγνξέα ΒΪξνπο

M (53-63 gr.),

· ζεξκνθξαζέα παξαιαβάο

ΔΧ 18ν C

· ΚΫιπθνο

Φπζηνινγηθφ, θαζαξφ,
Ϊζηθην

· Υξψκα θειχθνπο

θνχξν θαθΫ ά ιεπθφ

· Υξψκα Κξφθνπ

θΪια πξνδηαγξαθάο
Roche N. 10-13

· Λεχθσκα Απγνχ (ΑζπξΪδη)

Καζαξφ, δηαπγΫο
απαιιαγκΫλν απφ μΫλα
ζψκαηα ά θειέδεο
αέκαηνο θαηΪ ηελ
ζξαχζε ηνπ, ην απγφ
θηλνχκελν επέ δαπΫδνπ
επηθΪλεηαο, παξακΫλεη
επέθπξηνλ θαη δελ
εμαπιψλεηαη.

· Κξφθνο απγνχ

Οξαηφο κε κνξθά
ζθηΪο ζηελ
σνζθφπεζε ρσξέο
εκθαλά πεξέκεηξν, κε
απνκαθξπλφκελνο
αηζζεηΪ απφ ην θΫληξν
ηνπ απγνχ ζε
πεξέπησζε
πεξηζηξνθάο

· ΑεξνζΪιακνο

Όςνο φρη κεγαιχηεξν
απφ 4 ρηιηνζηΪ

· Οζκά

Υσξέο μΫλεο νζκΫο

· ΔκθΪληζε ζε αζπξΪδη/θξφθν

πκπαγάο, δηαπγάο κε
επρΪξηζην Ϊξσκα

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ

Salmonellα spp, /25g

AΡΟΥΣΙΑ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ

Κνινβαθηεξίδηα COLI,
ζηαθπιόθνθθνη AUREUS, Μύθεηεο & Δ 1 g. ΑΠΟΤΗΑ
δύκεο, Δ.Coli:
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ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΡΟΦΖ
ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ

0= ΒΗΟ, 1=ΔΛΔΤΘΔΡΑ, 2=ΑΥΤΡΧΝΑ,
3=ΚΛΧΒΟΣΟΗΥΗΑ
28 εκΫξεο κεηΪ ηελ εκΫξα ηεο σνηνθέαο.

ΤΝΘΖΚΔ
ΓΗΑΣΖΡΖΖ

ε δξνζεξφ θιηκαηηδφκελν ρψξν (ζεξκ. απφ: 8 Ϋσο: 18ν C)

ΤΝΘΖΚΔ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ

Θεξκνθξαζέα: απφ:8 Ϋσο: 18ν C, Τγξαζέα: 60-75%
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Γηα ηελ ζθξΪγηζε ησλ θειπθψλ ησλ απγψλ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη ρξσζηηθΫο ηνπ
Παξαξηάκαηνο 1 ηνπ Ϊξζξνπ 35 ηνπ Κ.Σ.Π.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1.Αδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.
2.Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ
ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη:
1νλ Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Πηελνηξνθηθάο ΜνλΪδαο (Παξαγσγνχ) .
2νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά
ησλ πξντφλησλ.
3.Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο
δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ην πξντφλ ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά
παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
εέδνπο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζεο ν κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη βηβιηΪξην πγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ
ηε δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη, γΪληηα κηαο ρξάζεο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο πξηλ ηελ παξΪδνζε.
Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π. Άξζξν 87.
2. Καλνληζκφο 1907/1990/ΔΚ.
3. Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2295/2003 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Γεθεκβξένπ 2003 πεξέ
θαζνξηζκνχ ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1907/90 ηνπ
πκβνπιένπ ζρεηηθΪ µε νξηζκΫλεο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο γηα ηα απγΪ θαη ησλ
ηξνπνπνηάζεσλ απηψλ.
4. Καλνληζκφο 853/2004.
5. Καλνληζκφο 1907/1990 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ πξνδηαγξαθψλ εκπνξέαο απγψλ.
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6. Καλνληζκφο 2073/2005 πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα.
7. Καλνληζκφο 1234/2007.
8. Καλνληζκφο 589/2008 πνπ ζεζπέδνληαη κΫηξα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Καλνληζκνχ 1234/2007.
9. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2052/2003 ηνπ πκβνπιένπ πνπ ηξνπνπνηεέ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ)
αξηζ. 1907/90 ζρεηηθΪ κε νξηζκΫλεο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο γηα ηα απγΪ.
10. Καλνληζκφο 1274/91 πεξέ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Καλνληζκνχ ΔΟΚ
1907/90 ζρεηηθΪ κε νξηζκΫλεο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο γηα ηα απγΪ.
11. Καλνληζκφο 2221/1992 ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο.
12. Καλνληζκφο 2617/1993.
13. Καλνληζκφο 3300/1993.
14. Καλνληζκφο 5050/1998.
15. Οδεγέα ΔΚ/ 2000/13 Δπηζάκαλζε ηξνθέκσλ.
16. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 557/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Μαΐνπ 2007 γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1028/2006 ηνπ
πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηηο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο ησλ απγψλ.
17. Καλνληζκφο 237/90 θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηάζεψλ ηνπ.
18. Καλνληζκφο 1881/06 θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηάζεψλ ηνπ.
19. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 22αο Οθησβξένπ 2007 γηα ηε
ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα
γεσξγηθΪ πξντφληα («Δληαένο θαλνληζκφο ΚΟΑ»).
20. Καλνληζκφο (ΔΔ) 1169/2011.
21. Οδεγέα 2002/4 πεξέ εγγξαθάο ζηα κεηξψα ησλ κνλΪδσλ σνπαξαγσγάο.

38 . ΒΟΤΣΤΡΟ Βνχηπξν αηνκηθά ζπζθεπαζέα ησλ 10 γξ
Σν πξντφλ λα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 78 ηνπ
Κ.Σ.Π θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. θαη ηνλ θαλνληζκφ 1234 /2007 .
ΠαξΪξηεκα XV.
Χο καξγαξέλε ραξαθηεξέδεηαη ην πξντφλ πνπ ιακβΪλεηαη απφ θπηηθΫο θαη δσηθΫο ιηπαξΫο χιεο θαη ην
νπνέν Ϋρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξΫο χιεο, έζε ά κεγαιχηεξε απφ 80% θαη κηθξφηεξε ηνπ 90% .
Ζ καξγαξέλε πξΫπεη λα πιεξνέ ηνπο παξαθΪησ φξνπο:
α) Σν ζεκεέν ηάμεο , πξνζδηνξηδφκελν επέ ηεο ιηπαξάο νπζέαο δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηνπο 40Co
β) Ζ νμχηεηα εθηεινχκελε επέ νπζέαο σο Ϋρεη δελ επηηξΫπεηαη λα εέλαη αλψηεξε απφ 5 βαζκνχο
νμχηεηαο, επέ δε ηεο ιηπαξάο νπζέαο δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηνπο 2 βαζκνχο νμχηεηαο.
γ) Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα εθθξαδφκελε ζε ρισξηνχρν λΪηξην δελ πξΫπεη λα εέλαη αλψηεξε
ηνπ 0,2%.
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δ) Γελ επηηξΫπεηαη ν αξσκαηηζκφο κε αβιαβάο αξσκαηηθΫο χιεο θαζψο θαη ε πξνζζάθε πξντφλησλ
γαιαθηηθάο δχκσζεο.
ε) ΔπηηξΫπεηαη ε πξνζζάθε γηα ηερλνινγηθνχο ιφγνπο γαιαθηηθνχ νμΫνο θαη αιΪησλ ηνπ θηηξηθνχ
νμΫνο θαη αιΪησλ ηνπ ηξπγηθνχ νμΫνο θαη αιΪησλ ηνπ κε κφλε πξνυπφζεζε ε νμχηεηα επέ ηνπ
πξντφληνο σο Ϋρεη, λα κελ ππεξβαέλεη ηνπο 5 βαζκνχο νμχηεηαο.
ζη) ΔπηηξΫπεηαη ε ρξψζε ηεο καξγαξέλεο κε ηηο ρξσζηηθΫο ΚαξνηΫλην (Δ160α) , Κνπξθνπκέλε
(Δ100), ΑλλΪην (Δ160β) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 35 ηνπ ΚΣ ησλ παξαξηεκΪησλ ΗΗΗ θαη
IV.
Ζ πξνζθεξφκελε καξγαξέλε λα εέλαη 100% πξντφλ απφ εθιεθηΪ θπηηθΪ Ϋιαηα, θαηΪιιειε γηα
επΪιεηςε θαη παξαζθεπά θαγεηψλ θαη γιπθψλ θαη λα ζπληεξεέηαη ζην ςπγεέν.
Να πξνζθεξζεέ ζε θεζεδΪθη αηνκηθάο κεξέδαο ησλ 10 gr.ζηε ζπζθεπαζέα λα αλαγξΪθεηαη ε
εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ πξντφληνο.
39 . ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΓΑΚΗΝΟ
40 . ΣΟΜΑΣΟΔΗΓΖ)
ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΣΡΟΦΗΜΑ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ
ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
Σα ρνξεγνχκελα εέδε ζα πξΫπεη λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.&Π Ϊξζξα
122,124,133, ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
ΓΔΝΗΚΑ
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ηξφθηκα θπηηθάο πξνΫιεπζεο απφ ηα νπνέα ζα παξαζθεπΪδνληαη, πξΫπεη λα
εέλαη θξΫζθα λσπΪ πξψηεο θαηεγνξέαο θαη θαηΪ πξνηέκεζε Διιεληθάο παξαγσγάο.
ε θΪζε θνπηέ πξΫπεη λα γξΪθνληαη ζηα ΔιιεληθΪ, Ϋθηππα ά κε αλεμέηειε κειΪλε ζε ρΪξηηλε ηαηλέα
πνπ πεξηβΪιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ, νη παξαθΪησ ελδεέμεηο αλΪινγα κε ην πεξηερφκελν θαη
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΑγνξαλνκηθΫο
ΓηαηΪμεηο ηα εμάο:
(1) Ζ εκεξνκελέα θαη ην Ϋηνο παξαζθεπάο.
(2) Ζ θαηεγνξέα θαη ην εέδνο ηνπ Σξνθέκνπ.
(3) Σν θαζαξφ βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ζε Kgr.
(4) Σν πνζνζηφ ησλ πεξηερνκΫλσλ ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πγξνχ πιεξψζεσο.
(5) Σν φλνκα θαη ε εκπνξηθά επσλπκέα θαη ε δηεχζπλζε ά ε Ϋδξα ηεο επηρεηξάζεσο.
(6) «ΑλΪισζε θαηΪ πξνηέκεζε πξηλ απφ ην ηΫινο ………..», ε νπνέα λα αλαγξΪθεηαη κε
αλεμέηεινπο ραξαθηάξεο, πΪλσ ζην κΫηαιιν θαη λα ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα µε ηελ παξΪγξαθν 8
ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΑγνξαλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
(7) Κσδηθφο παξηέδαο (Οδεγέα 89/396).
(8) Ζ ρψξα παξαζθεπάο.
Οη ρΪξηηλεο ηαηλέεο πξΫπεη λα θαηαζθεπΪδνληαη απφ αλζεθηηθφ θαη θαιάο πνηφηεηαο ραξηέ. Ζ θφιια
πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ ηαηληψλ, πξΫπεη λα εέλαη αξέζηεο πνηφηεηαο θαη
ε
εξγαζέα επηθνιιάζεσο επηκειεκΫλε, γηα λα εμαζθαιέδεηαη ε καθξνρξφληα δηαηάξεζε ησλ ηαηληψλ
ζηα θνπηηΪ.
ηα ραξηνθηβψηηα πξΫπεη λα γξΪθνληαη Ϋθηππα θαη ζηηο δχν θαηαθφξπθεο κεγαιχηεξεο πιεπξΫο,
ζηελ Διιεληθά, νη παξαθΪησ ελδεέμεηο:
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1. Ζ πεξηγξαθά ηνπ πξντφληνο.
2. Σν θαζαξφ βΪξνο.
3. Σν φλνκα θαη ε εκπνξηθά επσλπκέα θαη ε δηεχζπλζε ά ε Ϋδξα ηεο επηρεηξάζεσο.
4. Ζ ρψξα πξνΫιεπζεο.
5. Ζ εκεξνκελέα θαη ην Ϋηνο παξαγσγάο.
6. «ΑλΪισζε θαηΪ πξνηέκεζε πξηλ απφ ……………..».
7. Κσδηθφο παξηέδαο.
8. Ο αξηζκφο ησλ θνπηηψλ θαη ην βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ θΪζε θνπηηνχ.
Οη πεξηΫθηεο πξΫπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. ζρεηηθΪ κε ηε ζπζθεπαζέα Άξζξν 9,
ηελ επηζάκαλζε Άξζξν 21 ηε ζπληάξεζε θαη ηελ κεηαθνξΪ ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ηνπ νδεγνχ Τγηεηλάο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9 θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο
ηξνθέκσλ.
• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα
ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο
87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ
νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο
Δπηηξνπάο.
Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλα ζε θπιηλδξηθΪ ιεπθνζηδεξΪ θνπηηΪ ρσξεηηθφηεηαο
αλΪινγα µε ην δεηνχκελν πξντφλ.
Σα ιεπθνζηδεξΪ θνπηηΪ πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα µελ
παξνπζηΪδνπλ δηαξξνΫο, δηαηξάζεηο, δηαβξψζεηο, νμεηδψζεηο θαη γεληθΪ αλσκαιέεο νη νπνέεο
κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηελ πγηεηλά θαηΪζηαζε θαη ζπληάξεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ.
ΠξΫπεη λα κελ παξνπζηΪδνπλ αλαδηπιψζεηο Ϊθξσλ , κπηέαζκα ζηηο ξαθΫο, ζθνχξηαζκα, δηφγθσζε ηα
δε θνπηηΪ λα ζπζθεπΪδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα. ΓεληθΪ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θνπηηΪ λα
εμαζθαιέδνπλ, απφιπηε ζηεγαλφηεηα, δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο ζπληάξεζεο θαη νπδΫηεξε
ζπκπεξηθνξΪ Ϋλαληη ηνπ πεξηερνκΫλνπ. ΠξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ
Κψδηθα Σξνθέκσλ, Άξζξα 9, 22 θαη 28.
Οη θνξκνέ ησλ θνπηηψλ θαη ηα πψκαηα λα Ϋρνπλ θαηαζθεπαζηεέ απφ θαηλνχξγην ιεπθνζέδεξν,
πΪρνπο ηνπιΪρηζηνλ 0,19mm θαη 0,20mm αληέζηνηρα, ειεθηξνιπηηθΪ επηθαζζηηεξσκΫλν (βΪξνο
ειεθηξνιπηηθνχ επηζηξψκαηνο 2,8 gr/m2 ηνπιΪρηζηνλ εζσηεξηθΪ θαη 5,6 gr/m2 εμσηεξηθΪ).
Σα ιεπθνζηδεξΪ θνπηηΪ ζπζθεπαζέαο εέλαη δπλαηφλ λα εέλαη «stackable» (γηα εχθνιε ηνπνζΫηεζε
ηνπ ελφο πΪλσ ζην Ϊιιν), ρσξέο νπνηαδάπνηε Ϊιιε ηξνπνπνέεζε ηερληθψλ παξακΫηξσλ. ράκα
θπιηλδξηθφ ΜΫγεζνο – δηαζηΪζεηο αλΪινγα ηνπ βΪξνπο ηνπ πεξηερνκΫλνπ.
Οη ζπζθεπαζέεο ηνπ ελφο (1) Kgr λα Ϋρνπλ πψκαηα ηνπ ηχπνπ easy open γηα εχθνιν θαη ιεηηνπξγηθφ
Ϊλνηγκα.
Σα ραξηνθηβψηηα πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξηα, θαηαζθεπαζκΫλα απφ θαιάο πνηφηεηαο ραξηέ. ΠξΫπεη λα
εέλαη απφ θπκαηνεηδΫο ραξηφλη αληνράο θαηΪ MULLEN ηνπιΪρηζηνλ 190 lb/in2. Οη δηαζηΪζεηο ησλ
ραξηνθηβσηέσλ πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηεο, ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε ζπζθεπαζέα ηνπ πξντφληνο ρσξέο λα
ππΪξρεη θελφο ρψξνο κεηαμχ θνπηηψλ θαη ηνηρσκΪησλ ραξηνθηβσηέσλ.
Γηα φια ηα παξαθΪησ εέδε ε πξνζθνξΪ δεέγκαηνο εέλαη απαξαέηεηε, κε πνηλά απνθιεηζκνχ, βΪζεη
ηνπ νπνένπ ζα γέλεη θαη ε παξαιαβά ηνπ εέδνπο κεηΪ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ
ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ:
Α] ΚΟΜΠΟΣΑ ξνδΪθηλν κηζφ (ζπκπχξελν ξνδΪθηλν, Prunus persika) ά κεέγκα (θνθηΫηι)
θξνχησλ θαη θνκπφζηα ξνδΪθηλν (ζπκπχξελν ξνδΪθηλν, Prunus persika) κηζφ, ζε ειαθξχ ζηξφπη.
Σα θξνχηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπά ησλ θνκπνζηψλ πξΫπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο
φξνπο γηα ηα λσπΪ ηξφθηκα θπηηθάο πξνΫιεπζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζην ΚεθΪιαην «ΓηΪθνξα ηξφθηκα
θπηηθάο πξνΫιεπζεο» ηνπ Κ.Σ.Π Ϊξζξα 118,119 122, 133.
Σα θξνχηα γηα ηελ παξαζθεπά ησλ ζα πξΫπεη λα εέλαη απνιχησο πγηά, ψξηκα, µε θαλνληθνχο
καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ
119 ηνπ Κ.Σ.Π. Να εέλαη πξφζθαηεο ζπιινγάο (θξΫζθνη). Να επξέζθνληαη ζην θαηΪιιειν ζηΪδην
σξέκαλζεο. Να εέλαη απαιιαγκΫλνη πξαθηηθψο απφ ρψκαηα, ιΪζπε, ξχπαλζε θαη γεληθΪ απφ θΪζε
μΫλε αλφξγαλε ά νξγαληθά χιε. ΓεληθΪ πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο. Να πξνΫξρνληαη απφ
θξνχηα (ηα ξνδΪθηλα) πνπ ε δηΪκεηξνο ηεο ηζεκεξηλάο γξακκάο πξΫπεη λα θπκαέλεηαη απφ 67 Ϋσο 73
mm (ηεκΪρηα άκηζπ αλΪ ζπζθεπαζέα 20-24). Σα ζπζηαηηθΪ λα εέλαη θξνχην, λεξφ, δΪραξε, κΫζν
φμπλζεο (ξπζκηζηάο νμχηεηαο). Ζ ζηεξεά θΪζε πξΫπεη λα Ϋρεη ζπλεθηηθά θαη ηξπθεξά πθά, ρσξέο
ειαηηψκαηα θαη θειέδεο. Σν πγξφ πιεξψζεσο λα εέλαη δηαπγΫο θαη απαιιαγκΫλν απφ αησξνχκελεο
μΫλεο χιεο.
ΔπηηξΫπεηαη ε ρξάζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηάκαηνο Η ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ Κ.Σ.: ΑζθνξβηθΪ Δ300,
Δ301, Δ302, ΚηηξηθΪ Δ330, Δ331, Δ332, Δ333, πεθηέλε Δ440 (εθηφο απφ θνκπφζηεο κάινπ) θαη
ρισξηνχρν αζβΫζηην Δ509.
Σα θξνχηα πνπ ζα πεξηΫρνληαη ζην κεέγκα (θνθηΫηι) γηα ηελ παξαζθεπά ησλ ζα πξΫπεη λα εέλαη
απνιχησο πγηά, ψξηκα, µε θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο θαη λα
πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 119 ηνπ Κ.Σ.Π.. Να εέλαη πξφζθαηεο ζπιινγάο (θξΫζθνη). Ζ
ζχλζεζε λα πεξηΫρεη πΫληε ηνπιΪρηζηνλ θξνχηα θαηΪ πξνηέκεζε ξνδΪθηλν, αλαλΪ, κάιν, θεξΪζη,
ζηαθχιη.
Δπηηξεπφκελα φξηα δηαιπηψλ ζηεξεψλ brix 14% Ϋσο 16%.
Κνκπφζηα ξνδΪθηλν κε κεησκΫλεο ζεξκέδεο ά ρσξέο πξφζζεηα ζΪθραξα, επηηξΫπεηαη λα πεξηΫρνπλ
γιπθαληηθΪ (Δ950, Δ951, Δ952, Δ954, Δ955, Δ959, Δ961, Δ962), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
παξαξηάκαηνο ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ Κ.Σ.Π.
H εκεξνκελέα δηαηεξεζηκφηεηΪο λα αλαγξΪθεηαη ζηε ζπζθεπαζέα θαη φρη ζηελ επηθνιιεκΫλε
εηηθΫηα. Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζέεο λα εέλαη ησλ ηξηψλ (3) θαη ηνπ ελφο (1) Kgr κηθηνχ βΪξνπο,
θαζαξνχ βΪξνπο ησλ 2,600 θαη 0,820 πεξέπνπ Kgr αληέζηνηρα θαη ην νπνένλ ζα αλαγξΪθεηαη καδέ κε
ην ζηξαγγηζκΫλν 1,500 gr θαη 470 gr πεξέπνπ.
• Β] ΣΟΜΑΣΟΔΗΓΖ
1.Σνκαηνπνιηφο κ.β 5 Kgr. Καζαξφ βΪξνο 4,500 Kgr . ά Ϊιιε αλΪινγε ζπζθεπαζέα.
Γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ ηνκαηνπνιηνχ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ρξεζηκνπνηεζεέ λσπνέ θαξπνέ ηνκΪηαο, νη
νπνένη πξΫπεη λα εέλαη απνιχησο πγηεέο, ψξηκνη, µε θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη
νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 119 ηνπ Κ.Σ.Π δειαδά:
1.Να εέλαη πξφζθαηεο ζπιινγάο (θξΫζθνη).
2.Να επξέζθνληαη ζην θαηΪιιειν ζηΪδην σξέκαλζεο.
3.Να εέλαη απαιιαγκΫλνη πξαθηηθψο απφ ρψκαηα, ιΪζπε, ξχπαλζε θαη γεληθΪ απφ θΪζε μΫλε
αλφξγαλε ά νξγαληθά χιε.
4.Να κελ εέλαη ρξσκαηηζκΫλνη ηερλεηΪ κε νπνηαδάπνηε αλφξγαλε ά νξγαληθά νπζέα ά µε ηελ
εθαξκνγά νπνηαζδάπνηε κεζφδνπ.
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5.Να κελ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ παξΪζηηα ά λα εκθαλέδνπλ αιινηψζεηο ζηε ζχζηαζε θαη ηνπο
νξγαλνιεπηηθνχο ηνπο ραξαθηάξεο.
6.Να κελ πξνΫξρνληαη απφ θπηΪ πνπ Ϋρνπλ ξαληηζζεέ κε θπηνθΪξκαθα φπσο παξαζεέν, καιαζεέν,
αξζεληθνχρα ά κνιπβδνχρα ζθεπΪζκαηα θιπ, θαη πνπ λα Ϋρνπλ ζπιιεγεέ πξηλ απφ ηνλ θαζνξηδφκελν
ρξφλν πνπ νξέδεηαη απφ ην Τπνπξγεέν Γεσξγέαο ά λα παξνπζηΪδνπλ θαηΪινηπα ηΫηνησλ νπζηψλ, πνπ
εέλαη επηθέλδπλεο γηα ηε δεκφζηα πγεέα.
Ο ηνκαηνπνιηφο, (Άξζξν 124 ηνπ Κ.Σ.Π) καθξνζθνπηθΪ εμεηαδφκελνο, πξΫπεη :
1.Να Ϋρεη πνιηψδε θαη νκνηνγελά ζχζηαζε, ρξψκα αλνηθηφ εξπζξφ κΫρξη εξπζξφθαην ρσξέο θειέδεο
βαζχηεξνπ ρξψκαηνο, κε πθά αηζζεηΪ ζπλεθηηθά , νζκά θαη γεχζε επρΪξηζηε, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
εέδνπο.
2. Να εέλαη απαιιαγκΫλν απφ ζπφξνπο, ηεκΪρηα ηνκΪηαο θαη γεληθφηεξα μΫλεο πξνο ην πξντφλ χιεο.
3. Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ηνπ ηνκαηνπνιηνχ πξΫπεη λα εέλαη Ϊςνγνη, ρσξέο λα παξΫρνπλ
ελδεέμεηο γηα αηειά επεμεξγαζέα ά ρξεζηκνπνέεζε αθαηΪιιεισλ πξψησλ πιψλ. Γελ ζα πξΫπεη λα
Ϋρεη γέλεη ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδάπνηε κΫζνδν ά νπζέα.
4.Να εέλαη πξφζθαηεο παξαγσγάο απφ ηνκΪηεο ηειεπηαέαο εζνδεέαο.
5. Να εέλαη δηπιάο ά ηξηπιάο ζπκπχθλσζεο κε ζηεξεΪ ζπζηαηηθΪ πξνεξρφκελα απνθιεηζηηθΪ απφ ην
ρπκφ ηνκΪηαο, ηνπιΪρηζηνλ 28% ά 36% αληέζηνηρα. ΔπηηξΫπεηαη ε πξνζζάθε καγεηξηθνχ Ϊιαηνο. Ζ
πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα, εθθξαζκΫλα ζε ρισξηνχρν λΪηξην, κπνξεέ λα αλΫξρεηαη ζε αλψηαην
πνζνζηφ 3%.
Ο ηνκαηνπνιηφο λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλνο (Α) ζπζθεπαζέα θαη λα παξαδέδεηαη ζε ιεπθνζηδεξΪ
θνπηηΪ, ζράκαηνο θπιηλδξηθνχ 5 Kgr, θαζαξνχ βΪξνπο 4,500 Kgr πεξέπνπ. Σα θνπηηΪ ζα
ζπζθεπΪδνληαη (Β ζπζθεπαζέα) ζε ραξηνθηβψηηα ησλ ηεζζΪξσλ (4) θνπηηψλ θαηΪ ραξηνθηβψηην.
ΓεληθΪ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθΪ ζπζθεπαζέαο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπάο ησλ θνπηηψλ πξΫπεη λα
εέλαη ζχκθσλα µε ηα δηεζλψο παξαδεθηΪ γηα ηελ επέηεπμε Ϊξηησλ θνπηηψλ δειαδά πξΫπεη λα
εμαζθαιέδνπλ ζηεγαλφηεηα, δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο ζπληάξεζεο θαη νπδΫηεξε ζπκπεξηθνξΪ σο
πξνο ην πεξηερφκελν.
Δπέ ηεο ζπζθεπαζέαο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζηα ΔιιεληθΪ Ϋθηππα ά κε αλεμέηειε κειΪλε ζηελ
ρΪξηηλε ηαηλέα πνπ πεξηβΪιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ηα εμάο:
1) Ζ εκεξνκελέα θαη ην Ϋηνο παξαζθεπάο.
(2) Ζ θαηεγνξέα θαη ην εέδνο ηνπ Σξνθέκνπ.
(3) Σν θαζαξφ βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ζε Kgr.
(4) Σν πνζνζηφ ησλ πεξηερνκΫλσλ ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ απφ ην ρπκφ ηεο ηνκΪηαο µε ηε θξΪζε
«Πεξηερφκελα ζπζηαηηθΪ απφ ην ρπκφ ηεο ηνκΪηαο …………………….%».
(5) Βελδντθφ λΪηξην…………….%.
(6) Σν φλνκα θαη ε εκπνξηθά επσλπκέα θαη ε δηεχζπλζε ά ε Ϋδξα ηεο επηρεηξάζεσο.
(7) «ΑλΪισζε θαηΪ πξνηέκεζε πξηλ απφ ην ηΫινο ………..», ε νπνέα λα αλαγξΪθεηαη κε
αλεμέηεινπο ραξαθηάξεο , πΪλσ ζην κΫηαιιν θαη λα ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα µε ηελ παξΪγξαθν 8
ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΑγνξαλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
(8) Κσδηθφο παξηέδαο.
(9) Ζ ρψξα παξαζθεπάο .
(10) Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα.

2. Νηνκαηάθηα απνθινησκέλα νιόθιεξα ή ηεκαρίσλ 3 Kgr (θαζαξό βάξνο 2,500 gr) ή ηνπ
ελόο(1) Kgr
Tα παξαπΪλσ πξντφληα λα πξνΫξρνληαη απφ θαξπνχο ηνκΪηαο κε νκνηφκνξθν εξπζξσπφ ρξψκα ηεο
ψξηκεο ληνκΪηαο κε πγξά θΪζε, απαιιαγκΫλε απφ μΫλεο χιεο, ρσξέο θαξπθεχκαηα.
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Να εέλαη πξφζθαηεο εζνδεέαο, θαζαξΪ θαη ηξπθεξΪ, θπζηνινγηθνχ ρψκαηνο, θαλνληθΪ αλεπηπγκΫλα.
– Να κελ Ϋρνπλ αλψκαιε νζκά, λα µελ πεξηΫρνπλ μΫλεο χιεο θαη λα µελ παξνπζηΪδνπλ θαηλφκελα
ζάςεσο ά επξσηέαζεο.
– Να εέλαη απαιιαγκΫλα απφ παξΪζηηα θαη Ϋληνκα.
– Να κελ πεξηΫρνπλ ππνιεέκκαηα θπηνθαξκΪθσλ.
– Γελ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη γέλεη ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδάπνηε κΫζνδν ά νπζέα.
Δπέ ηεο ζπζθεπαζέαο λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ην επέ ηνηο % πεξηερφκελν ζε ληνκαηΪθηα (60%)
πεξέπνπ, ην πγξφ πιεξψζεσο (ρπκφο ληνκΪηαο 40%) πεξέπνπ θαζψο θαη ν ξπζκηζηάο νμχηεηαο.
Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλα ζε θπιηλδξηθΪ ιεπθνζηδεξΪ θνπηηΪ ρσξεηηθφηεηαο 3
Kgr, θαζαξνχ βΪξνπο 2550gr πεξέπνπ θαη ζηξαγγηζκΫλνπ 1500 gr πεξέπνπ ά ηνπ ελφο Kgr, θαζαξνχ
βΪξνπο 800 gr πεξέπνπ θαη ζηξαγγηζκΫλνπ 480 gr πεξέπνπ. Σα θνπηηΪ λα εέλαη ζθεπαδφκελα ζε
ραξηνθηβψηηα ησλ 6 ηεκαρέσλ θαη 24 ά 12 ηεκΪρηα αληέζηνηρα. ΓεληθΪ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θνπηηΪ
λα εμαζθαιέδνπλ ζηεγαλφηεηα, δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο ζπληάξεζεο θαη νπδΫηεξε ζπκπεξηθνξΪ
Ϋλαληη ηνπ πεξηερνκΫλνπ.
ΖΜ: Σα αλσηΫξσ πξνζδηνξηδφκελα βΪξε θαη κεγΫζε Ϋρνπλ ππνινγηζζεέ ζχκθσλα κε ηα
κεξηδνιφγηα-πνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Ννζνθνκεέα γηα ηηο αλΪγθεο ησλ ζηηηδνκΫλσλ.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1.Αδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζεο ηνπο. χκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α Αξηζκ. 15523 /2006φιεο νη
επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο,
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ 852/2004 πεξέ αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ
κΫηξα εθαξκνγάο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ 178/2002 , 852/2004 , 853/ 2004 , 854/ 2004 θαη
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ηξνθέκσλ.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000 )] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ
ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά
ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3 Ζ κεηαθνξΪ(Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β) ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα
κεηαθνξηθΪ
κΫζα
θαη
κΫρξη
ηνπο
ρψξνπο
απνζάθεπζεο
ηνπ
Ννζνθνκεένπ.
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα, πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ
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Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζεο ν κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη βηβιηΪξην πγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ
ηε δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη , γΪληηα κηαο ρξάζεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο
θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο, αλΪινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ&Π Ϊξζξν 11 παξΪγ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο
92/59
Δ.Ο.Κ
ηνπ
πκβνπιένπ
γηα
ηελ
γεληθά
αζθΪιεηα
ησλ
ηξνθέκσλ.
2. Κ.Σ.&Π Ϊξζξα 122,124,133.
3.Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμε 14/89.
4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/202 ΓεληθΫο ΑξρΫο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ.
5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 Ϊξζξν 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ.
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ.
7.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηξνθέκσλ.
8. Κ.Τ.Α.155523/31.8.2006 Πεξέ αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ
Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, θαη 882/2004 θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/Δ.Κ.
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
22αο επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξΪγνληαη απφ
γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/18/ΔΚ.
10. ΟΓΖΓΗΑ 2000/13/ΔΚ γηα πξνζΫγγηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ
παξνπζέαζε θαη ηελ δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ.
11. ΟΓΖΓΗΑ 2003/89/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2003/13/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά
ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ.
12. Σελ 37227/87 Ϊξζξν 1 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο (γαηψδεηο πξνζκέμεηο, ραιέθηα,
ζηειΫρε θπηψλ).
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 20άο Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ δηαηξνθάο
θαη πγεέαο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηα ηξφθηκα.
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2023/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 22αο Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ
µε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά
µε ηξφθηκα.
15. ΟΓΖΓΗΑ 2011/91 / ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηεο 13εο Γεθεκβξένπ 2011ζρεηηθΪ κε ηηο ελδεέμεηο ά ηα ζάκαηα πνπ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηέδαο
ζηελ νπνέα αλάθεη Ϋλα ηξφθηκα.
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2074/2005 γηα ηελ ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη
ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Κ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004, γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ
852/2004 θαη γηα ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004.
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17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (Δ.Κ.) 853/2004, 882/2004, θαη γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004.
18. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ
αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα(εληαένο θαλνληζκφο ΚΟΑ).
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ
ηξνθέκσλ.
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ
νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ.
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1898/2006/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο ηεο 14εο Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 510/2006 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ
πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
θαη ησλ ηξνθέκσλ.
22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο
φπνηεο ηξνπνπνηάζεηο απηνχ.
23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1331/2008 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑÏΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 16εο Γεθεκβξένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε εληαέαο δηαδηθαζέαο Ϋγθξηζεο γηα ηα
πξφζζεηα ηξνθέκσλ, ηα Ϋλδπκα ηξνθέκσλ θαη ηηο αξσκαηηθΫο χιεο ηξνθέκσλ.
24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ.
25. ΟΓΖΓΗΑ 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πνπ αθνξΪ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηΪησλ
πεξηεθηηθνηάησλ γηα ηα θαηΪινηπα ησλ θπηνθαξκΪθσλ επΪλσ ά κΫζα ζε νξηζκΫλα πξντφληα θπηηθάο
πξνΫιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηάζεηο απηάο.
26. ΟΓΖΓΗΑ 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ.
27. Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη Φ.Δ.Κ Β΄ 630/2007.
28. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 7εο Ηνπλένπ 2011 γηα ηε ζΫζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ φζνλ
αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
29. ΚΤΑ Αξηζκ. 15523 /2006 (ΦΔΚ 1187/ η. Β‘/ 31-8-2006 Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα
εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ.178/2002, 852/2004, 853/20004, 854/2004 θαη
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004
/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
41 . ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ
ΜΑΓΔΗΡΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ
Σν ειαηφιαδν ζα πξΫπεη λα εέλαη αξέζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π (Ϊξζξα 70,
71, 73, 75) θαη ηα παξαξηάκαηα Η θαη ΗΗ, θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο
ΓηαηΪμεηο.
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ
ΓΔΝΗΚΑ
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Σν ειαηφιαδν ζα πξΫπεη λα εέλαη extra παξζΫλν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ(1) θαη λα Ϋρεη
παξαρζεέ απεπζεέαο απφ ειηΫο θαη κφλν κε κεραληθΫο κεζφδνπο.
Να κελ εκθαλέδεη νζκά ά γεχζε ηΪγγηζεο, ζάςεο ά επξσηέαζεο θαη λα κελ παξΫρεη απφ ηηο
νξγαλνιεπηηθΫο ηνπ ηδηφηεηεο γεληθΪ ελδεέμεηο ρξεζηκνπνέεζεο θαηΪ ηελ παξαγσγά ηνπ,
αθαηΪιιεισλ πξψησλ πιψλ ά αηεινχο επεμεξγαζέαο ηνπ.
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ: Χο «ΠαξζΫλν Διαηφιαδν Δμαηξεηηθφ» ζεσξεέηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
2568/91 ηεο ΔΟΚ θαη ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007, ην ειαηφιαδν πνπ παξΪγεηαη απφ
θαξπνχο ειηΪο θαη πνπ εέλαη:
1. Τγηεέο, απαιιαγκΫλνη απφ μΫλεο χιεο, εληνκνθηφλα, ζθνπιάθηα, Ϋληνκα θιπ. θαιΪ πιπκΫλνη θαη
θαζαξνέ.
2. Ζ παξαγσγά ηνπ ειαηφιαδνπ απφ ηνπο θαξπνχο ηεο ειηΪο λα γέλεηαη ζε ειαηνηξηβεέα πνπ
ιεηηνπξγνχλ µε Ϊδεηα ηεο αξκφδηαο θξαηηθάο αξράο.
3. Γηα ηελ παξαγσγά ηνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθΪ θαη µφλν κεραληθΪ κΫζα ρσξέο
νπνηαδάπνηε Ϊιιε επεμεξγαζέα εθηφο απφ ηελ πιχζε κε λεξφ, ηελ θαζέδεζε, ηε θπγνθΫληξηζε θαη ηε
δηάζεζε.
4. Να κελ εκθαλέδεη νζκά ά γεχζε ηΪγγηζεο, ζάςεο, επξσηέαζεο θαη λα µελ παξΫρεη απφ ηηο
νξγαλνιεπηηθΫο ηνπ ηδηφηεηεο γεληθΪ, ελδεέμεηο ρξεζηκνπνέεζεο θαηΪ ηελ παξαζθεπά ηνπ
αθαηΪιιεισλ πξψησλ πιψλ ά αηεινχο επεμεξγαζέαο θαη ζπληάξεζεο. Δπέζεο λα κελ εκθαλέδεη
γεχζε φμηλε, πηθξά, κπαγηΪηηθε, επξσηηψδε ά µε νπνηνδάπνηε ηξφπν πξνθαινχζα απΫρζεηα. Να εέλαη
ζηελ πξΪμε απαιιαγκΫλν απφ ζΪπσλα, λα µελ πεξηΫρεη μΫλεο πξνο απηφ νπζέεο γεληθΪ, νχηε κνχξγα.
5. Να κελ πεξηΫρεη βαξΫα δειεηεξηψδε κΫηαιια, σο θαη ππνιεέκκαηα δηαιπηηθψλ κΫζσλ. Να µελ
πεξηΫρεη νπνηαδάπνηε ζπληεξεηηθΪ κΫζα. Να κελ πεξηΫρεη ηνμηθΫο νπζέεο (εληνκνθηφλα, θιπ) ησλ
νπνέσλ ε πεξηεθηηθφηεηα λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,001%.
6. Να εέλαη απηνχζην θαη φρη απφ αλΪκημά ηνπ, κε Ϊιια ιΪδηα πνπ πξνΫξρνληαη απφ Ϊιινπο θαξπνχο
ά µε ιΪδηα δσηθάο πξνΫιεπζεο, ζπνξΫιαηα θαη ειαηφιαδα αθαηΪιιεια γηα βξψζε, ά ειαηφιαδα πνπ
Ϋρνπλ παξαρζεέ απφ ηελ αλαζχλζεζε ιηπαξψλ νμΫσλ ππξελΫιαηνπ κε γιπθεξέλε.
7. .ΠξΫπεη λα εέλαη δηαπγΫο ζηε ζεξκνθξαζέα ησλ 20ν C θαη λα Ϋρεη ηε θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηδηΪδνπζα νζκά θαη γεχζε ηνπ παξζΫλνπ ειαηφιαδνπ.
Απαγνξεχεηαη ν ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδάπνηε ρξσζηηθά ά Ϊιιε νπζέα πνπ κπνξεέ λα
πξνθαιΫζεη Ϋκκεζα ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ. Σν ρξψκα ηνπ λα εέλαη αξγπξφρξνπλ Ϋσο αρπξνθέηξηλν,
ελένηε θαη πξαζηλνθέηξηλν.
Σν παξαδηδφκελν Ϋμηξα παξζΫλν ειαηφιαδν ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηα παξαθΪησ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ζχκθσλα κε ην παξΪξηεκα ΗΗ ηνπ Άξζξνπ 7 (1) ηνπ Κ.Σ.Π θαη ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ‘ αξηζκφ 2568/91


ΟΞΤΣΗΣΑ 0,2-0,8%



Κ270 ≤ 0,20



Κ232 ≤ 2,5



ΓΚ ≤ 0,001



ΓΔΙΚΣΗ ΤΠΔΡΟΞΔΙΓΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20



ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΡΟΤΣΩΓΔ > 0 θαη ελδηάκεζε ηηκή
ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΟ=0
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ΑΛΟΓΟΝΟΜΔΝΟΙ ΓΙΑΛΤΣΔ (ΜG/KG) < 0.2



ΚΗΡΟΙ ≤ 250



ΤΝΟΛΟ ΣΔΡΟΛΩΝ ≥1000



ΓΔΙΚΣΗ ΓΙΑΘΛΑΗ no 20 14677 -14705



ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΩΝΟΠΟΙΗΗ (mg KOH/g ειαηνιάδνπ 184-196)



ΑΡΙΘΜΟ ΙΩΓΙΟΤ (Wijs) 75-94.



ΙΓΗΡΟ 5 mg/Kg



ΜΟΛΤΒΓΟ 0,1 mg/Kg



ΑΡΔΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg



ΣΡΙΓΛΤΚΔΡΙΓΙΑ %: 1,3 µΫγηζην



ΓΙΟΞΙΝΔ 0,75 pg WHO – PCDD/F–TEQ/gr ιίπνπο



∆ηαθνξά ECN42-HPLC θαη ECN42 ζεωξεηηθόο ππνινγηζκόο: 0,2 µΫγηζην.



Πεξηεθηηθόηεηα ζε νμέα:

(α) Μπξηζηηθό %: 0,05 κέγηζην. (β) Ληλνιεληθό %: 0,9 κέγηζην.
(γ) Αξαρηδηθό %: 0,6 κέγηζην. (δ) Δηθνζαληθό %: 0,4 κέγηζην.
(ε) Βερεληθό %: 0,2 κέγηζην. (ζη) Ληγλνθεξηθό %: 0,2 κέγηζην.
(δ) ύλνιν ηωλ trans ηζνκεξώλ ηνπ ειαϊθνύ νμένο %: 0,05

κέγηζην.

(ε) ύλνιν ηωλ trans ηζνµεξώλ ηνπ ιηλειαϊθνύ νμένο + ηωλ trans ηζνµεξώλ ηνπ ιηλνιεληθνύ
νμένο %: 0,05 κέγηζην


Τγξαζέα θαη πηεηηθΫο νπζέεο ζηνπο 105νC (µε ηε κΫζνδν ηεο μπιφιεο): < 0,1%.



ΑδηΪιπηεο ζε πεηξειατθφ αηζΫξα νπζέεο: < 0,1%.

Σα παξαπΪλσ θπζηθνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ππφθεηληαη ζε απηφκαηε ηξνπνπνέεζε, αλΪινγα µε ηηο
εθΪζηνηε λΫεο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ ζρεηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ‘αξηζ. 2568/91 θαη ηνπ Κψδηθα
Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ.
ΤΚΔΤΑΗΑ
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 2 ηνπ Καλ. 29/2012 ην ειαηφιαδν ζα πξΫπεη vα παξαδέδεηαη ζπζθεπαζκΫλν ζε
δνρεέα ησλ 5 ιέηξσλ ησλ (4,460 πεξέπνπ Kgr), απφιπηα θαηλνχξγηα θαη εληειψο ακεηαρεέξηζηα,
αεξνζηεγψο θιεηζκΫλα θαη ηνπ απηνχ θαζαξνχ βΪξνπο. Ζ ζπζθεπαζέα ζα πξΫπεη λα δηαζθαιέδεη ην
ακεηΪβιεην ηεο ζχζηαζεο απφ ηελ επέδξαζε ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηε γλεζηφηεηα ηνπ πξντφληνο,
θαζψο θαη ην ακεηΪβιεην ησλ επηγξαθψλ ηνπ φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη
Πνηψλ θαη νη ζπζθεπαζέεο απηΫο ζα εέλαη εθνδηαζκΫλεο κε ζχζηεκα αλνέγκαηνο πνπ ζα
θαηαζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ πξψηε ρξάζε ηνπ.
Σν παξαδηδφκελν πξντφλ ζα εέλαη ζπζθεπαζκΫλν ζε ιεπθνζηδεξΪ ά πιαζηηθΪ HDP Ή HDPE ησλ 5
lit ά Ϊιιεο αλΪινγεο ζπζθεπαζέαο , ζχκθσλα κε ηηο ζπλζάθεο θαη δηαρεηξηζηηθΫο απαηηάζεηο ηνπ
Ννζνθνκεένπ.
ηελ ζπζθεπαζέα ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζηελ Διιεληθά γιψζζα κε ραξαθηάξεο
επαλΪγλσζηνπο, αλεμέηεινπο ηεο απηάο γξακκαηνζεηξΪο ηδένπ κεγΫζνπο θαη ρξψκαηνο κεηαμχ ηνπο
Σελίδα 106

20PROC006815281 2020-06-04
θαη επδηΪθξηηνπο ζε ζρΫζε κε ην κΫγεζνο ηεο εηηθΫηαο, ψζηε λα μερσξέδνπλ απφ ην ππφβαζξν ζην
νπνέν εέλαη ηππσκΫλεο θαη λα δηαθξέλνληαη ζαθψο απφ ην ζχλνιν ησλ Ϊιισλ γξαπηψλ ελδεέμεσλ θαη
ζρεδέσλ πνπ κπνξεέ λα ππΪξρνπλ ζηε ζάκαλζε, νη εμάο πιεξνθνξέεο:
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΔ
1. ε νλνκαζέα πψιεζεο- εμαηξεηηθΪ παξζΫλν ειαηφιαδν,
2. ε πνηνηηθά θαηεγνξέα «Διαηφιαδν αλσηΫξαο θαηεγνξέαο πνπ παξΪγεηαη απεπζεέαο απφ ειηΫο
θαη κφλν κε κεραληθΫο κεζφδνπο»,
3. ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαγσγάο,
4. ε θαζαξά πνζφηεηα ηνπ φγθνπ (5 lit),
5. ην λνκα ά ε Δκπνξηθά Δπσλπκέα θαη Γηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ ά ζπζθεπαζηά,
6. ε εκεξνκελέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηΪο ηνπ,
7. ν αξηζκφο παξηέδαο ηππνπνέεζεο,
8. νη ζπλζάθεο δηαηάξεζεο,
9. ν αιθαξηζκεηηθφο θψδηθαο Ϋγθξηζεο.
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ
Μεηαμχ ησλ πξναηξεηηθψλ ελδεέμεσλ πνπ δχλαληαη λα αλαγξΪθνληαη ζηε ζάκαλζε ελφο ειαένπ
πξΫπεη, φπνπ εθαξκφδνληαη, λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
α) ε Ϋλδεημε «πξψηε πέεζε ελ ςπρξψ» κπνξεέ λα αλαγξΪθεηαη κφλν γηα ηα παξζΫλα ειαηφιαδα ά ηα
εμαηξεηηθΪ παξζΫλα ειαηφιαδα πνπ ιακβΪλνληαη ζε ιηγφηεξν απφ 27°C θαηΪ ηελ πξψηε κεραληθά
πέεζε ηνπ ειαηνπνιηνχ, κε παξαδνζηαθφ ζχζηεκα εμαγσγάο κε πδξαπιηθΪ πηεζηάξηα·
β) ε Ϋλδεημε «εμαγσγά ελ ςπρξψ» κπνξεέ λα αλαγξΪθεηαη κφλν γηα ηα παξζΫλα ειαηφιαδα ά γηα ηα
εμαηξεηηθΪ παξζΫλα ειαηφιαδα πνπ ιακβΪλνληαη ζε ιηγφηεξνπο απφ 27°C κε δηάζεζε ά κε
θπγνθΫληξηζε ηνπ ειαηνπνιηνχ,
γ) νη ελδεέμεηο ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηε γεχζε/ά ζηελ νζκά λα
αλαγξΪθνληαη (γηα ην εμαηξεηηθφ παξζΫλν θαη παξζΫλν ειαηφιαδν) κφλνλ αλ βαζέδνληαη ζηα
απνηειΫζκαηα αλαιπηηθάο κεζφδνπ, ε νπνέα πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ.2568/91,
δ) ε Ϋλδεημε ηεο νμχηεηαο ά ηεο αλψηαηεο νμχηεηαο κπνξεέ λα αλαγξΪθεηαη κφλνλ αλ ζπλνδεχεηαη
απφ ηελ Ϋλδεημε, κε ραξαθηάξεο ηνπ ηδένπ κεγΫζνπο θαη ζην έδην νπηηθφ πεδέν, ηνπ δεέθηε
ππεξνμεηδέσλ, ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θεξνχο θαη ηεο απνξξφθεζεο ζην ππεξηψδεο θσο, πνπ
θαζνξέδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91.
Οη ππνρξεσηηθΫο ελδεέμεηο πνπ αθνξνχλ:


Σελ νλνκαζέα πψιεζεο.



Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαγσγάο.



Σνλ αιθαξηζκεηηθφ θσδηθφ Ϋγθξηζεο (κφλν γηα ηα παξζΫλα ειαηφιαδα).



Σελ θαζαξά πνζφηεηα.



Σελ εκεξνκελέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ε νπνέα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ζηελ θχξηα
εηηθΫηα. Χο θχξηα εηηθΫηα λνεέηαη απηά πνπ ζπζρεηέδεηαη κε ην θχξην νπηηθφ πεδέν. «Κχξην
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νπηηθφ πεδέν» ζεσξεέηαη ην νπηηθφ πεδέν ηεο ζπζθεπαζέαο ην νπνέν εέλαη ην πην πηζαλφ λα δεη
ν θαηαλαισηάο κε ηελ πξψηε καηηΪ, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αγνξΪο, θαη ην νπνέν δέλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηά λα αλαγλσξέδεη ακΫζσο Ϋλα πξντφλ φζνλ αθνξΪ ην ραξαθηάξα
ά ηε θχζε ηνπ θαη θαηΪ πεξέπησζε, ηελ εκπνξηθά ηνπ νλνκαζέα.
Σα δνρεέα ησλ 5 ιέηξσλ ζα παξαδέδνληαη ζπζθεπαζκΫλα αλΪ ηΫζζεξα (4) κΫζα ζε αλζεθηηθΪ
ραξηνθηβψηηα θαηΪιιεια θιεηζκΫλα θαη αζθαιηζκΫλα.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΛΔΤΚΟΗΓΖΡΧΝ ΓΟΥΔΗΧΝ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ πΫληε
(5) ιέηξσλ
ΒΑΣΗ: ΓηαζηΪζεηο 115Υ147mm
ΥΨΟΣ: 332
ΠΑΧΟΣ: 0,25 ΜΜ
ΚΑΗΣΔΡΩΖ: GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Αλνρά + 0,35)
ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ: Σ3
ΒΑΡΟ ΔΣΟΗΜΟΤ ΓΟΥΔΗΟΤ: 400+ 4%
ΠΛΑΓΗΑ ΡΑΦΖ: ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΖ (SOUDRONIC)
ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΛΑΓΗΑ ΡΑΦΖ: ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΜΔ ΔΗ∆ΗΚΟ ΒΔΡΝΗΚΗ
ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΚΟΡΜΟΤ ΑΚΡΩΝ: ΛΔΤΚΖ (Φπζηθφ ρξψκα επηθαζζηηΫξσζεο,
ΥΗ ΥξπζνβεξληθσµΫλε ά ΛηζνγξακκΫλε ά ΥΡΤΟΒΔΡΝΗΚΩΜΔΝΖ ά ΛΗΘΟΒΔΡΝΗΚΩΜΔΝΖ)
ΠΩΜΑ: ΜΔ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ
ΑΓΔΗΑΜΑ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑ∆ΟΤ
1.Σν πιηθφ θαη ε θαηαζθεπά ησλ δνρεέσλ λα εέλαη αξέζηεο πνηφηεηαο ψζηε:
α. Να εμαζθαιέδεηαη ε ζπληάξεζε ηνπ ειαηφιαδνπ γηα ηνλ ρξφλν δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπιΪρηζηνλ.
β. Σν πεξηερφκελν ειαηφιαδν λα µε πξνζβΪιιεη ην δνρεέν νχηε λα πξνζβΪιιεηαη απ‘ απηφ.
2.ΠιεπξηθΫο ζπγθνιιάζεηο – πξνζαξκνγά πσκΪησλ ζχκθσλα µε ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ (γηα ηα
ιεπθνζηδεξΪ).
3.Σα πψκαηα λα εέλαη αλΪινγσλ δηαζηΪζεσλ, ψζηε λα µελ δπζρεξαέλεηαη ε ζηνέβαμε.
Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ραξηνθηβσηέσλ ζπζθεπαζέαο ησλ δνρεέσλ ησλ πΫληε (5) ιέηξσλ ά Ϊιιεο
αλΪινγεο ζπζθεπαζέαο ηα εέλαη ηα εμάο:
Σα ραξηνθηβψηηα πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξγηα απφ θαιά πνηφηεηα ραξηνληνχ. ΒΪξνο ραξηνληνχ
ηνπιΪρηζηνλ 670 g/m2.
Αληνρά ραξηνληνχ θαηΪ mullen 190 lb/in2.
Οη δηαζηΪζεηο ησλ ραξηνθηβσηέσλ πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηεο ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε ζπζθεπαζέα
ηεζζΪξσλ (4) δνρεέσλ πΫληε ιέηξσλ, ρσξέο λα παξακΫλεη θελφο ρψξνο κεηαμχ ησλ δνρεέσλ θαη ησλ
ηνηρσκΪησλ ησλ ραξηνθηβσηέσλ.
Σα ραξηνθηβψηηα πξΫπεη λα αζθαιέδνληαη θαη λα πξνζδΫλνληαη θαιΪ, ψζηε λα αληΫρνπλ ζηηο
κεηαθνξΫο θαη ζηηο ελαπνζεθεχζεηο ζε ζηάιεο ζηνέβαζκα. Γηα ηελ αζθΪιηζε – πεξέζθημε ησλ
ραξηνθηβσηέσλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απηνθφιιεηεο ηαηλέεο γηα ηελ ζπγθφιιεζε ηνπο.
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H εκεξνκελέα παξΪδνζεο ησλ ειαηφιαδσλ λα εέλαη ην πξψην ηΫηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο
δηαηεξεζηκφηεηΪο ηνπ .
Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα θαηαζέηνπλ δείγκαηα ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ, επί
πνηλή απνθιεηζκνύ.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.
2.Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο
Πηζηνπνέεζεο ηνπ ΔΤΓγηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα
πξΫπεη λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ην ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα εθφζνλ ηνπ
αλαηεζεέ ε ζρεηηθά πξνκάζεηα.
3.Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ.
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα, πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζε ν κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΒηβιηΪξην πγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ ηε
δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη, γΪληηα κηαο ρξάζεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά
παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
εέδνπο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά
48 ψξεο, αλΪινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Κ.Σ.&Π. Άξζξα (70, 71, 73,75) θαη παξαξηάκαηα Η θαη ΗΗ.
1. Καλνληζκφο 29/2012 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 29/2012 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 13εο
Ηαλνπαξένπ 2012 γηα ηα πξφηππα εκπνξέαο ηνπ ειαηφιαδνπ.
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2 Καλνληζκφο 1335/2013 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1335/2013 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 13εο
Γεθεκβξένπ 2013 ζρεηηθΪ κε ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 29/2012 γηα
ηα πξφηππα εκπνξέαο ηνπ ειαηφιαδνπ.
3 Καλνληζκφο 1019/2002 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1019/2002 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002
γηα ηηο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο ηνπ ειαηφιαδνπ (αληηθαηαζηΪζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ 29/2012) &
ΚΤΑ 255610 /2003.
4 Καλνληζκφο (ΔE) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 27εο
Γεθεκβξένπ 2013 γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ησλ
θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ.92/72, (ΔΟΚ) αξηζ.234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007
ηνπ πκβνπιένπ ΚΤΑ 323902/2009 πκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
1019/2002 ηεο Δπηηξνπάο γηα ηηο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο ηνπ ειαηφιαδνπ (ΦΔΚ 026/Β΄-18.09.2009)
Απφθαζε αξηζ. Α2-718 (ΦΔΚ 2090/Β΄/31.07. 2014) Κσδηθνπνέεζε Καλφλσλ Γηαθέλεζεο θαη
Δκπνξέαο Πξντφλησλ θαη Παξνράο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.). ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ.
5 Καλνληζκφο 2568/91 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 11εο Ηνπιένπ 1991
ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηφιαδσλ θαη ησλ ππξελΫιαησλ θαζψο
θαη κε ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ σο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ (Έρεη ηξνπνπνηεζεέ απφ ηνπο Καλνληζκνχο.
3682/91/ΔΟΚ, 1429/92/ΔΟΚ, 1683/92/ΔΟΚ, 1996/92/ΔΟΚ, 3288/92/ΔΟΚ, 183/93/ΔΟΚ,
620/93/ΔΟΚ, 177/94/ΔΟΚ, 2632/94/ΔΟΚ, 656/95/ΔΟΚ, 2527/95/ΔΟΚ, 2472/97/ΔΟΚ. 282/98/ΔΟΚ,
2248/98/ΔΚ, 379/1999/ΔΚ, 455/2001/ΔΚ, 2042/2001/ΔΚ, 796/2002/ΔΚ, 1989/2003/ΔΚ,
702/2007/ΔΚ, 640/2008/ΔΚ).
6 Καλνληζκφο 299/2013 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 299/2013 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 26εο
Μαξηένπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/1991 ζρεηηθΪ κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηφιαδσλ θαη ησλ ππξελΫιαησλ θαζψο θαη κε ηηο
κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ.
7 Καλνληζκφο 1348/2013 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1348/2013 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 16εο
Γεθεκβξένπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/1991 ζρεηηθΪ κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηφιαδσλ θαη ησλ ππξελΫιαησλ θαζψο θαη κε ηηο
κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ
1 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 25εο
Οθησβξένπ 2011 , ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο.
2 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 20άο
Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ δηαηξνθάο θαη πγεέαο πνπ δηαηππψλνληαη
γηα ηα ηξφθηκα.
2.α.ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 22αο Οθησβξένπ 2007 γηα ηε
ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ
πξντφληα.
3 Οδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα πξνζΫγγηζε ησλ
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε θαη ηε δηαθάκηζε ησλ
ηξνθέκσλ Οδεγέα 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο.
4 Οδεγέα 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/101/ΔΚ φζνλ αθνξΪ
ηελ εκεξνκελέα, απφ ηελ πΪξνδν ηεο νπνέαο θαη κεηΪ απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
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5 Οδεγέα 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ννεκβξένπ
2003, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ
ηξνθέκσλ.
6 Οδεγέα 2008/5/ΔΚ ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγξαθά, ζηελ επηζάκαλζε νξηζκΫλσλ ηξνθέκσλ,
ππνρξεσηηθψλ ελδεέμεσλ πΫξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
7 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα
ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο
87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ
νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο
Δπηηξνπάο.

42 . ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ
Σα ρνξεγνχκελα εέδε λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ (Άξζξα 61, 62, 62α), παξαγσγάο θαηΪ
πξνηέκεζε ρψξαο Δ.Δ..
•Να Ϋρνπλ δσεξφ θπζηνινγηθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εέδνπο.
• Να κελ πεξηΫρνπλ ηερλεηά ρξψζε, Ϊξσκα ά πξνζζάθε νξγαληθάο ά αλφξγαλεο νπζέαο.
• Να εέλαη θαζαξηζκΫλα θαη λα εέλαη απαιιαγκΫλα μΫλσλ ζσκΪησλ.
• Να Ϋρνπλ ππνζηεέ βαζηΪ θαηΪςπμε ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη λα κελ Ϋρνπλ ππνζηεέ
επαλαθαηΪςπμε.
• Να εκθαλέδνπλ κεηΪ ηελ απφςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ησλ λσπψλ ιαραληθψλ απφ
ηα νπνέα πξνΫξρνληαη.
• Σα θαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ λα κελ παξνπζηΪδνπλ ζπζζσκαηψκαηα (ηα ηεκΪρηα δειαδά λα κελ εέλαη
θνιιεκΫλα κεηαμχ ηνπο) ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεκαέλεη ηε δηαθνπά ηεο ςπθηηθάο αιπζέδαο.
• Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ εθΪζηνηε ηζρπνπζψλ πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νδεγηψλ πεξέ
εκπνξέαο θαηεςπγκΫλσλ ιαραληθψλ.
• Ζ απνζάθεπζε θαη ε κεηαθνξΪ λα Ϋρεη γέλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π.
Ϊξζξα 61,62,62α 92 & 93 θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλάο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9.
• Ζ ζπζθεπαζέα θαη ε επηζάκαλζε λα Ϋρεη γέλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π.
Ϊξζξα 9,11 & 62α θαη ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο ΓηαηΪμεηο, ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο
ΓηαηΪμεηο ζάκαλζεο ηξνθέκσλ:
• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο
θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο
87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ
νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο
Δπηηξνπάο.
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• Οδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα πξνζΫγγηζε ησλ
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε θαη ηε δηαθάκηζε ησλ
ηξνθέκσλ Οδεγέα 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο.
• Οδεγέα 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/101/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ
εκεξνκελέα, απφ ηελ πΪξνδν ηεο νπνέαο θαη κεηΪ απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
• Οδεγέα 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ννεκβξένπ
2003, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ
ηξνθέκσλ.
• Oδεγέα 2008/5/ΔΚ ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγξαθά, ζηελ επηζάκαλζε νξηζκΫλσλ ηξνθέκσλ,
ππνρξεσηηθψλ ελδεέμεσλ πΫξαλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη Καλνληζκφ (ΔΔ) 1169/2011.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σα εέδε ζα παξαδέδνληαη ζε θαηεςπγκΫλε κνξθά, ζπζθεπαζκΫλα ζε δχν ζπζθεπαζέεο. Ζ (Α) πξψηε
ζπζθεπαζέα ζα εέλαη απφ πιαζηηθφ θχιιν, θαηΪιιειε γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 26 , 26α
& 27 ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη εληφο ραξηνθηβσηένπ (Β) ζπζθεπαζέα (εμσηεξηθά ζπζθεπαζέα) ησλ 10 Kgr.
Δπέ ηεο ζπζθεπαζέαο λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ζηελ Διιεληθά Γιψζζα νη απαξαέηεηεο ελδεέμεηο,
φπσο:
• ε πεξηγξαθά ηνπ εέδνπο (νλνκαζέα πξντφληνο θαη πνηθηιέα),
• ην ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ,
• ε εηαηξεέα ηππνπνέεζεο (ΚΧΓ.),
• ε εηαηξεέα δηαθέλεζεο,
• ε εκεξνκελέα ζπζθεπαζέαο θαη ιάμεο, θαη
• νη ζπλζάθεο ζπληάξεζεο.
Tα εξγαζηάξηα ηππνπνέεζεο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο
δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο
θνξεέο γηα ηελ παξαζθεπά, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ.
Οη ζπκκεηΫρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζΫηνπλ δεέγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, επέ πνηλά
απνθιεηζκνχ.
H εκεξνκελία παξάδνζεο ζα είλαη ην πξώην ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ ηεο
δηαηεξεζηκόηεηάο ηνπο.
Γηα ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά:
1) ΑΡΑΚΑ
2) ΦΑΟΛΑΚΗΑ ζηξνγγπιά, πιαηηά,
3) ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ
4) ΠΑΝΑΚΗ .
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
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1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.
Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο
ηνπο. χκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ
ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ. 852/2004 Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ
γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη :
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3 Ζ κεηαθνξΪ(Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β) ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα
ηζνζεξκηθΪ νράκαηα-ςπγεέα ηα νπνέα ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα -18ν C κΫρξη ηνπο ρψξνπο
απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο 89/108/ΔΟΚ 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ,
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 37/2005 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 12εο Ηαλνπαξένπ 2005 ζρεηηθΪ κε ηνλ Ϋιεγρν
ηεο ζεξκνθξαζέαο ζηα κΫζα κεηαθνξΪο θαη ζηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο θαη θχιαμεο ηξνθέκσλ
βαζηΪο θαηΪςπμεο θαη ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζέα. Σα νράκαηα κεηαθνξΪο ζα θΫξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ κεηαθνξΪο θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ.
(ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν 9).
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζεο ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα πξνζθνκέδεη θαη παξαδέδεη ζηελ επηηξνπά
παξαιαβάο αληέγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ νράκαηνο κεηαθνξΪο, ν δε
κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΒηβιηΪξην Τγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ
παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη γΪληηα ρξάζεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο
θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
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1. ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ (Άξζξα 61 , 62, 62α).
2. Καλνληζκφο 178/2002 (πεξέ θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ ηεο Ννκνζεζέαο γηα
ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη ηελ έδξπζε ηεο
Δπξσπατθάο Αξράο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ.
3. Καλνληζκφο 852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο
(ΔΟΚ).
4. Καλνληζκφο 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ ηξνθέκσλ.
5.Κ.Τ.Α 15523/31-08-2006 Πεξέ Αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
6. Καλνληζκφο 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ.
7. Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμε 14/89, ηελ Οδεγέα 2000/13/Δ.Κ. θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα πξνζΫγγηζε ησλ
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε θαη ηελ δηαθάκηζε ησλ
ηξνθέκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηάζεηο απηάο απφ ηηο Οδεγέεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 2005/26
E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπάο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ
Δπξσπαïθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/Δ.Κ
φζνλ
αθνξΪ
ηελ
αλαγξαθά
ησλ
ζπζηαηηθψλ
ησλ
ηξνθέκσλ.
8. Καλνληζκφο 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Γηαηξνθάο θαη Τγεέαο πνπ
δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα.
9. Καλνληζκφο 1935/2004 ηνπ Δπξσπαïθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηα πιηθΪ
θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε ησλ
νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.
10. Καλνληζκφο 2023/2006 ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη
αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα.
11. Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 37/2005 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 12εο Ηαλνπαξένπ 2005.
12. Οδεγέα 89/107/ΔΟΚ. γηα ηελ πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηα
πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνέα πξννξέδνληαη γηα αλζξψπηλε
δηαηξνθά θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ(94/34/ΔΚ, 292/97).
13. Καλνληζκφο 1829/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα.
14. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο
επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλσλ
νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξΪγνληαη απφ γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/18/ΔΚ.
15. Καλνληζκφο 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηνχ.
16. Καλνληζκφο 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα αλψηαηα
φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 91/414/ΔΟΚ
ηνπ πκβνπιένπ.
17. Οδεγέα 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πνπ αθνξΪ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηΪησλ πεξηεθηηθνηάησλ
γηα ηα θαηΪινηπα ησλ θπηνθαξκΪθσλ επΪλσ ά κΫζα ζε νξηζκΫλα πξντφληα θπηηθάο πξνΫιεπζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηάζεηο απηάο.
18. Οδεγέα 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ.
19. Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη Φ.ΔΚ Β΄ 630/2007.
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20. Καλνληζκφο 178/2002 (εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 18 ) γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ φπσο
θαη ε εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξΪγξ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο
πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ.
21. ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο
93/43/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ.
22. Καλνληζκφο 852/2004, θαη ΚΤΑ 15523/8-2006 Κσδηθφο Αξηζκφο Έγθξηζεο ησλ Φπθηηθψλ
ΔγθαηαζηΪζεψλ.
23. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Ϊξζξν 4 θαη 5 , θαη Ϊξζξνπ 6 ηνπ Καλ. 852/2004 πεξέ αδεηνδφηεζεο ησλ
επηρεηξάζεσλ θαη Ϋγθξηζεο απηψλ.
24. ΚΤΑ 257543/2006 πκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ΚΑΝ (ΔΚ) ηνπ 1148/2001 ηεο
Δπηηξνπάο ησλ Δ.Κ. ζρεηηθΪ κε ηνπο ειΫγρνπο ηάξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ εκπνξέαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
25. Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 7εο Ηνπλένπ 2011 γηα ηε ζΫζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ φζνλ
αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
26. Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 17εο
Γεθεκβξένπ 2013 γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ
θαηΪξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη
(ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ.
27. Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 499/2014 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 11εο Μαξηένπ 2014 γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ κε ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ηεο Δπηηξνπάο φζνλ αθνξΪ ηνπο
ηνκεέο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
43 . ΣΤΡΗΑ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ

ΚΑΗ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ

ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ

ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ

ια ηα ηπξνθνκηθΪ πξντφληα λα εέλαη πξψηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα, αλΪ εέδνο, ζηνλ
Κ.Σ.& Π. Άξζξν 83 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.
πλζήθεο σξίκαλζεο – Υξόλνο σξίκαλζεο
Α. H σξέκαλζε ησλ ηπξηψλ πξΫπεη λα γέλεηαη ζε ρψξνπο φπνπ ε ζεξκνθξαζέα δελ ζα εέλαη
θαηψηεξε ησλ +10 C Κειζένπ θαη ζα ππΪξρεη θαηΪιιειε γηα θΪζε ηχπν ηπξηνχ πγξνκεηξηθά
θαηΪζηαζε. O ρξφλνο σξέκαλζεο εμαξηΪηαη απφ ηελ θαηεγνξέα ηαπ ηπξηνχ:
α) ηα πνιχ ζθιεξΪ, ηα ζθιεξΪ θαη ηα εκέζθιεξα ηπξηΪ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ σξέκαλζά ηνπο
πξΫπεη λα παξακεέλνπλ γηα ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο (3) κάλεο ζηηο παξαπΪλσ ζπλζάθεο,
β) ηα καιαθΪ ηπξηΪ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ σξέκαλζά ηνπο πξΫπεη λα παξακεέλνπλ ηoπιΪxηζηoλ
δχν (2) κάλεο. Δμαηξνχληαη ηα «ΛεπθΪ ηπξηΪ Ϊικεο», ηα νπνέα εέλαη παξαζθεπαζκΫλα απφ
παζηεξησκΫλν γΪια θαη επηηξΫπεηαη λα δηαηέζεληαη δεθαπΫληε εκΫξεο (15) κεηΪ ηελ παξαζθεπά ηνπο
(ε εμαέξεζε απηά δελ αθνξΪ ηα ΔιιεληθΪ ΠαξαδνζηαθΪ ηπξηΪ).
Β. πλζάθεο απνζάθεπζεο ησλ ψξηκσλ ηπξηψλ κΫρξη ηε δηΪζεζά ηνπο ζηελ θαηαλΪισζε:
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α) πνιχ ζθιεξΪ, ζθιεξΪ, εκέζθιεξα ηπξηΪ: ζε θιηκαηηδφκελνπο ζαιΪκνπο κε αλαθπθιoχκελo
Ϋληoλo ξεχκα αΫξα, ζεξκνθξαζέαο απφ 0 C Ϋσο +10 C θειζένπ θαη πγξνκεηξηθάο θαηΪζηαζεο απφ
75 Ϋσο 85,
β) καιαθΪ ηπξηΪ: ζε θιηκαηηδφκελνπο ζαιΪκνπο κε αλαθπθισκΫλν κΫηξην ξεχκα αΫξα,
ζεξκνθξαζέαο 0C Ϋσο +2C θειζένπ θαη πγξνκεηξηθάο θαηΪζηαζεο απφ 85 Ϋσο 95 %. Δμαηξνχληαη ηα
ζπζθεπαζκΫλα ζε ζπζθεπαζέεο αδηαπΫξαζηεο απφ πγξαζέα π.ρ. κεηαιιηθΪ δνρεέα, ηα νπνέα
απνζεθεχνληαη ζε ςπθηηθνχο ζαιΪκνπο ζεξκνθξαζέαο 0 C Ϋσο +2 C θειζένπ.
Γ. ηα κΫζα ζπζθεπαζέαο πνπ ζα πεξηΫρνληαη ηα πξντφληα, ζα αλαγξΪθνληαη ζηελ Διιεληθά γιψζζα
νη ελδεέμεηο φπσο απηΫο θαζνξέδνληαη ζην Ϊξζξν 11 ηνπ Κ.T.Π. θαη ζηηο επηκΫξνπο παξαγξΪθνπο ηνπ
Ϊξζξνπ 83 Γ (γεληθΫο δηαηΪμεηο γηα ηα ηπξηΪ απφ γΪια, κε σξέκαλζε) θαη επηπιΫνλ:
– θαηεγνξέα ηπξηνχ,
– εέδνο ά εέδε γΪιαθηνο (πνζνζηΪ) πνπ παξαζθεπΪζζεθε ην ηπξέ,
– ειΪρηζην ιέπνο (ππνινγηζκΫλν ζε μεξά νπζέα),
– κΫγηζηε πγξαζέα,
– εκεξνκελέα παξαγσγάο,
– εκεξνκελέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο,
– xψξα πξνΫιεπζεο – παξαγσγάο ηνπ ηπξηνχ,
– Ϋδξα ηπξνθνκεένπ παξαζθεπάο ηπξηνχ (κφλν γηα ηα ΠαξαδνζηαθΪ ηπξηΪ),
– πνζνζηφ Ϊιαηνο,
– πξφζζεηα, εέηε Ϋρνπλ πξνζηεζεέ ζηε κΪδα ηνπ ηπξηνχ εέηε ππΪξxoπλ ζηελ επηδεξκέδα ηνπ ηπξηνχ
θαη κε ηηο πξνυπνζΫζεηο φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 11 ηαπ Κ.T. θαη επέζεο κε νδεγέεο, φπνπ
ρξεηΪδνληαη, π.ρ. φηαλ ε επηδεξκέδα Ϋρεη λαηακπθέλε ζα δέλνληαη νδεγέεο ζηνλ θαηαλαισηά κΫρξη
πνην βΪζνο ζα θαζαξέδεη ην ηπξέ.
Ήηνη:
α) Σν πξντφλ.
β) Σελ ΠξνΫιεπζε.
γ) Σελ επσλπκέα θαη ηελ Ϋδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηά.
δ) Σν θαζαξφ βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ.
ε) Σελ εκεξνκελέα παξαγσγάο θαη ιάμεσο.
ζη) Σα δχν πξψηα γξΪκκαηα ηεο νλνκαζέαο πξνΫιεπζεο, ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ κΫζνπ
ζπζθεπαζέαο.
Οη ινηπΫο ππνρξεσηηθΫο ελδεέμεηο ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ.7 ηνπ Ϊξζξνπ 4
ηνπ Π.Γ. 81/93, ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ησλ ηξνθέκσλ:
• Οδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα πξνζΫγγηζε ησλ
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε θαη ηε δηαθάκηζε ησλ
ηξνθέκσλ Οδεγέα 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο.
• Οδεγέα 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/101/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ
εκεξνκελέα, απφ ηελ πΪξνδν ηεο νπνέαο θαη κεηΪ απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
• Οδεγέα 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ννεκβξένπ
2003, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ
ηξνθέκσλ.
• Οδεγέα 2008/5/ΔΚ ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγξαθά, ζηελ επηζάκαλζε νξηζκΫλσλ ηξνθέκσλ,
ππνρξεσηηθψλ ελδεέμεσλ πΫξαλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα
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ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο
87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ
νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο
Δπηηξνπάο.
Ζ επηθΪιπςε ησλ ηπξηψλ κπνξεέ λα εέλαη απφ θεξέ κειηζζψλ, ζθιεξά παξαθέλε ά Ϊιιεο χιεο πνπ γηα
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξΫπεη λα ηχρνπλ Ϋγθξηζεο ηνπ ΑΥ θαη θαηΪ πεξέπησζε, ηνπ ΔΟΦ ά ηνπ
ΚΔΤ.
Ζ επηθΪιπςε κπνξεέ λα εέλαη ρξσκαηηζκΫλε κε ηηο ρξσζηηθΫο ηνπ παξαξηάκαηνο V, κΫξε 1 θαη 2 ηνπ
Ϊξζξνπ 35 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαζψο θαη κε ηηο ρξσζηηθΫο Δ180, Ληζνξνπκπέλε ΒΚ θαη Δ160β
ΑλΪηην, φπσο αλαθΫξεηαη ζην παξΪξηεκα IV, ηνπ ελ ιφγσ Ϊξζξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ
παξαξηεκΪησλ απηψλ. ΔπηηξΫπεηαη ε επΪιεηςε, ε εκβΪπηηζε ά ν ςεθαζκφο κφλν ηεο επηθΪλεηαο ησλ
ζθιεξψλ, ησλ εκέζθιεξσλ θαη εκηκαιαθψλ ηπξηψλ κε λαηακπθέλε ά πηκαξηζέλε θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζην ηπξέ πνπ δηαηέζεηαη ζηελ θαηαλΪισζε:
1. Θα δηαπηζηψλεηαη απνπζέα λαηακπθέλεο ζε βΪζνο 5 mm.
2. Σν θαηΪινηπν ηεο λαηακπθέλεο δελ ζα ππεξβαέλεη ην 1mg/dm2 επηθαλεέαο.
Ζ ζπζθεπαζέα λα εέλαη πιαζηηθά αεξνζηεγάο κε ην εζσηεξηθφ θχιιν ά θηικ πνπ Ϋξρεηαη ζε επαθά
κε ην ηξφθηκν απφ χιε πνπ επηηξΫπεηαη απφ ηνλ Κ.T.Π..
Οη πξνζθνξέο ησλ παξαθάησ πξντόλησλ ζα είλαη επώλπκεο σο πξνο ηα πξνζθεξόκελα είδε κε
παξάιιειε πξνζθόκηζε ζρεηηθώλ δεηγκάησλ. Ζ πξνζθόκηζε δεηγκάησλ είλαη απαξαίηεηε, κε
πνηλή απνθιεηζκνύ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη θαη ε παξαιαβή ηνπ είδνπο κεηά ηελ
θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.
Γηα ηα είδε
1) ΦΔΣΑ,
2) ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ
3) ΚΑΔΡΗ
4)ΣΡΗΓΧΝΑ ΣΤΡΗ ΜΑΛΑΚΟ
5) ΣΤΡΗ ΣΟΣ
1. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔΣΤΡΗΟΤ ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π)
Σν ηπξέ ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π), λα εέλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
H νλνκαζέα «ΦΔΣΑ» (FETA) αλαγλσξέδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζέα πξνΫιεπζεο (ΠΟΠ)
ΦΔΣΑ (FETA) Απφθαζε 313025/ 11.1.94 ΦΔΚ 8Β/11.1.94 ,101/Β/ 16.2.94 γηα ην ιεπθφ ηπξέ Ϊικεο
πνπ παξΪγεηαη παξαδνζηαθΪ ζηελ ΔιιΪδα θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο πεξηνρΫο πνπ αλαθΫξνληαη
παξαθΪησ, απφ γΪια πξφβεην ά κέγκα απηνχ κε γέδηλν. Σν γΪια πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ
παξαζθεπά ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηηο πεξηνρΫο
Μαθεδνλέαο, ΘξΪθεο, Ζπεέξνπ, Θεζζαιέαο, ηεξεΪο ΔιιΪδαο, Πεινπνλλάζνπ θαη ηνπ Ννκνχ
ΛΫζβνπ, φπσο απηφ νξέδεηαη ζηελ ππ.΄ αξηζκφ Τπνπξγηθά Απφθαζε 313025, ΦΔΚ 8, Σεχρνο Β΄.
Σν γΪια πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ παξαζθεπά «ΦΔΣΑ» (FETA) ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 83
ΚεθΪιαην Γ 2α πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο εμάο πξνυπνζΫζεηο:
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α) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γέδηλν γΪια δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην 30% θαηΪ βΪξνο.
β) Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 6% θαηΪ βΪξνο.
γ) Σν pΖ ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 6,5.
δ) Ζ πάμε ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα γέλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ Ϊκειμε. Σν γΪια κΫρξη ηελ πάμε
δηαηεξεέηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζάθεο ζεξκνθξαζέαο.
ε) Σν γΪια πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ θπιΫο πξνβΪησλ θαη αηγψλ παξαδνζηαθΪ εθηξεθφκελεο θαη
πξνζαξκνζκΫλεο ζηελ πεξηνρά παξαζθεπάο ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) θαη ε δηαηξνθά ηνπο πξΫπεη λα
βαζέδεηαη ζηε ρισξέδα ηεο ελ ιφγσ πεξηνράο.
ζη) Σν γΪια πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ ακΫιμεηο, πνπ γέλνληαη 10 εκΫξεο ηνπιΪρηζηνλ κεηΪ ηνλ
ηνθεηφ.
δ) Σν γΪια πξΫπεη λα εέλαη θαζαξφ, αγλφ, πγηεηλφ, πιάξεο.
ε) Σν γΪια πξΫπεη λα εέλαη λσπφ ά παζηεξησκΫλν.
ζ) Σν γΪια λα ραξαθηεξέδεηαη απφ απνπζέα αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθΪ ηξνπνπνηεκΫλσλ πιηθψλ.
Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπά «ΦΔΣΑ» (FETA) απφ Ϊιιν εέδνο γΪιαθηνο, πιελ ησλ αλσηΫξσ
θαζνξηδνκΫλσλ.
ην πξνο ηπξνθφκηζε γηα παξαζθεπά «ΦΔΣΑ» (FETA) γΪια απαγνξεχεηαη ε ζπκπχθλσζε, ε
πξνζζάθε ζθφλεο ά ζπκππθλψκαηνο γΪιαθηνο, πξσηετλψλ γΪιαθηνο, θαδετληθψλ αιΪησλ θαζψο θαη
ε πξνζζάθε ρξσζηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ.
ην πξνο ηπξνθφκηζε γΪια γηα παξαζθεπά «ΦΔΣΑ» (FETA) πξνζηέζεληαη παξαδνζηαθά ππηηΪ ά
Ϊιια Ϋλδπκα κε αλΪινγε δξΪζε. ηαλ ην γΪια παζηεξηψλεηαη πξνζηέζεληαη αβιαβεέο νμπγαιαθηηθΫο
θαιιηΫξγεηεο βαθηεξέσλ, θαζψο θαη ρισξηνχρν αζβΫζηην, κΫρξη 20gr/ 100 Kgr γΪιαθηνο.
ΜεηΪ ηελ πάμε ηνπ γΪιαθηνο, ην ηπξφπεγκα ηνπνζεηεέηαη ζε εηδηθνχο ππνδνρεέο (θαινχπηα) γηα
θπζηθά ζηξΪγγηζε, ρσξέο πέεζε.
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θπζηθάο ζηξΪγγηζεο θαη φηαλ ζηεξενπνηεζεέ ην ηπξφπεγκα, ππνβΪιιεηαη ζε
μεξφ επηθαλεηαθφ αιΪηηζκα κε ρνλδξφθνθθν αιΪηη (βξψζηκν ρισξηνχρν λΪηξην). ΚαηΪ ην ζηΪδην
απηφ αλαπηχζζεηαη ζηελ επηθΪλεηα ηνπ ηπξνπάγκαηνο Ϊθζνλε κηθξνρισξέδα, ε νπνέα ζα ζπκβΪιεη
ζεκαληηθΪ ζηελ σξέκαλζε θαη ζηελ αλΪπηπμε εηδηθψλ νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηάησλ ηεο «ΦΔΣΑ»
(FETA). ΜεηΪ ην μεξφ αιΪηηζκα θαη ηελ ηνπνζΫηεζε ηνπ ηπξνπάγκαηνο ζε μχιηλνπο ά κεηαιιηθνχο
ππνδνρεέο, πξνζηέζεηαη Ϊικε πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρισξηνχρν λΪηξην 7% θαηΪ βΪξνο. Οη ππνδνρεέο
ηνπνζεηνχληαη ζε ζαιΪκνπο σξέκαλζεο κε ειεγρφκελεο ζπλζάθεο ζεξκνθξαζέαο κΫρξη 18C Κειζένπ
θαη ζρεηηθάο πγξαζέαο ηνπιΪρηζηνλ 85%. Ζ σξέκαλζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) λα γέλεηαη ζε δχν
ζηΪδηα:
Σν πξψην ζηΪδην σξέκαλζεο πξαγκαηνπνηεέηαη θαη δηαξθεέ κΫρξη 15 εκΫξεο. Σν δεχηεξν ζηΪδην
σξέκαλζεο πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ςπθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ εμαζθαιέδνπλ ζηαζεξά ζεξκνθξαζέα
2-40C θαη ζρεηηθά πγξαζέα 85% ηνπιΪρηζηνλ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο σξέκαλζεο ηεο «ΦΔΣΑ»
(FETA) θαηΪ ηα αλσηΫξσ δπν ζηΪδηα δηαξθεέ ηνπιΪρηζηνλ δπν κάλεο. Ζ σξέκαλζε ηεο «ΦΔΣΑ»
(FETA) γέλεηαη ζε μχιηλα βαξΫιηα ά κεηαιιηθΪ δνρεέα ζε εγθαηαζηΪζεηο, πνπ βξέζθνληαη εληφο ησλ
πεξηνρψλ πνπ αλαθΫξζεθαλ.
Ζ «ΦΔΣΑ» (FETA) λα δηαηέζεηαη ζπζθεπαζκΫλε ζε θαηΪιιεια κεηαιιηθΪ δνρεέα ησλ 15 Kgr θαη
εληφο Ϊικεο φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 4 θαη 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 313025
ΦΔΚ 8 Σεύρνο Β.
Ζ παξαδηδφκελε ΦΔΣΑ λα Ϋρεη :
Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
1. Λέπνο επέ μεξνχ 43% θαη΄ειΪρηζηνλ.
2. Τγξαζέα 56% κΫγηζηνλ.
3. Υισξηνχρν ΝΪηξην 3% κΫγηζηνλ.
4. Δλεξγφ νμχηεηα 4.25-4.5% ph.
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5. Υξψκα θαζαξφ ιεπθφ.
6. Τθά ζπκπαγάο κε ιέγεο κεραληθΫο ζρηζκΫο.
7. ΔκθΪληζε καιαθφ ηπξέ κε ιέγεο ά θαζφινπ νπΫο θαηαλεκεκΫλεο ζε φιε ηελ κΪδα.
8. Γεχζε επρΪξηζηε, ιηπφιπζεο ειαθξΪ φμηλε θαη πινχζην Ϊξσκα.
9. ράκα νξζνγψληα παξαιιειεπέπεδα.
10. πλεθηηθφηεηα καιαθφ ηπξέ πνπ λα θφβεηαη ζε ιεέεο θΫηεο.
11. ΟπΫο: Καζφινπ ά ιέγεο – Καηαλνκά: ε φιε ηε κΪδα ράκα νπάο: Αθαλφληζην.
Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
1. Κνινβαθηεξνεηδά < 100
2. Escherichia coli< 10
3. Salmonella spp 0
4. Listeria monocytogenes 0
5. Staphylococcusaureus<100
Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ
ην κΫζν ζπζθεπαζέαο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ Διιεληθά γιψζζα κε
επαλΪγλσζηα γξΪκκαηα, απφ ρξψκα ά κειΪλη, πνπ δελ κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο νπζέεο,
νη αθφινπζεο ελδεέμεηο:
α) «ΦΔΣΑ» (FETA).
β) Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζέα πξνΫιεπζεο (ΠΟΠ).
γ) Σπξέ.
δ) Ζ επσλπκέα θαη ε Ϋδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηά.
ε) Σν βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ.
ζη) Ζ εκεξνκελέα παξαγσγάο.
δ) ηνηρεέα ειΫγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμάο:
1.Σα δπν πξψηα γξΪκκαηα ηεο νλνκαζέαο πξνΫιεπζεο: ΦΔ
2. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κΫζνπ ζπζθεπαζέαο.
3.Ζ εκεξνκελέα παξαγσγάο. ΠαξΪδεηγκα (ΦΔ-1650-20/12/94). Σα ζηνηρεέα ειΫγρνπ αλαγξΪθνληαη
κε επζχλε ηνπ ζπζθεπαζηά θαηφπηλ Ϋγγξαθεο Ϊδεηαο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγέαο, ε νπνέα
ηεξεέ εηδηθφ βηβιέν παξαθνινχζεζεο θαη ειΫγρνπ αλΪ παξαγσγφ «ΦΔΣΑ» (FETA). Οη ελδεέμεηο α,
β, γ, δ, ε θαη ζη‘ αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζε θΪζε ζπλνδεπηηθφ Ϋγγξαθν θαηΪ ηε δηαθέλεζε ηεο
«ΦΔΣΑ» (FETA).
2 . ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ
ΣΟ ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ λα εέλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
Κεθαινηχξη εέλαη ην ζθιεξφ ηπξέ πνπ παξΪγεηαη παξαδνζηαθΪ ζηελ ΔιιΪδα, απφ γΪια πξφβεην, ά
κέγκα απηνχ κε γέδηλν. ΑλΪινγα κε ηνλ ηξφπν πξνειεχζεσο ηνπο Ϋρεη δηαθνξεηηθφ ζράκα, κΫγεζνο,
ηερλνινγέα θαη πνηφηεηα γη‘ απηφ δηαηέζεηαη ζαλ θεθαινηχξη Ζπεέξνπ, θεθαινηχξη Θεζζαιέαο,
θεθαινηχξη Μαθεδνλέαο, Κξάηεο, Κεθαιιελέαο, Δπβνέαο, ΝΪμνπ θιπ.
Σν γΪια ην νπνέν ρξεζηκνπνηεέηαη γηα παξαζθεπά ηπξηνχ πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο εμάο πξνυπνζΫζεηο:
α) Να πξνΫξρεηαη απφ θπιΫο πξνβΪησλ θαη αηγψλ παξαδνζηαθΪ εθηξεθφκελσλ θαη πξνζαξκνζκΫλσλ
ζηελ πεξηνρά παξαζθεπάο ηνπ ηπξηνχ θαη ε δηαηξνθά ηνπο πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζηε ρισξέδα ηεο
πεξηνράο απηάο.
β) ε πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο γέδηλνπ γΪιαθηνο, απηφ δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ην 10%.
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γ) Να πξνΫξρεηαη απφ ακΫιμεηο πνπ γέλνληαη 10 εκΫξεο ηνπιΪρηζηνλ κεηΪ ηνλ ηνθεηφ.
δ) Ζ πάμε λα γέλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ Ϊκειμε θαη κΫρξη ηελ πάμε λα δηαηεξεέηαη ζε
ειεγρφκελεο ζπλζάθεο ζεξκνθξαζέαο, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο.
ε) Να εέλαη θαιάο πνηφηεηαο θαη πιάξεο, λσπφ ά παζηεξησκΫλν.
Απαγνξεχεηαη ε ζπκπχθλσζε, ε πξνζζάθε ζθφλεο ά ζπκππθλψκαηνο γΪιαθηνο, πξσηετλψλ
γΪιαθηνο, θαδετληθψλ αιΪησλ, ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ νπζηψλ.
ην πξνο ηπξνθφκηζε γΪια γηα παξαζθεπά ηνπ παξαδνζηαθνχ θεθαινηπξηνχ πξνζηέζεηαη
παξαδνζηαθά ππηηΪ ά Ϊιια Ϋλδπκα κε αλΪινγε δξΪζε. ηαλ ην γΪια παζηεξηψλεηαη πξνζηέζεληαη
αβιαβεέο νμπγαιαθηηθΫο θαιιηΫξγεηεο βαθηεξέσλ, θαζψο θαη ρισξηνχρν αζβΫζηην κΫρξη 20gr/100Kgr
γΪιαθηνο.
Ζ πάμε ηνπ γΪιαθηνο γέλεηαη ζηνπο 32-34 C Κειζένπ. Σν δεκηνπξγνχκελν ηπξφπεγκα δηαηξεέηαη
κεηΪ 35 ιεπηΪ πεξέπνπ. Αλαζεξκαέλεηαη ππφ ζπλερά αλΪδεπζε ζηνπο 480νC πεξέπνπ, ηνπνζεηεέηαη
ζε θαινχπηα θαη ππνβΪιιεηαη ζε πέεζε. Αθνινχζσο ην ηπξέ κεηαθΫξεηαη ζε ρψξν ζεξκνθξαζέαο 14160C θαη ζρεηηθά πγξαζέα 85% πεξέπνπ. ΜεηΪ κηα εκΫξα ηνπνζεηεέηαη ζε Ϊικε 18-20 Be γηα δπν
εκΫξεο πεξέπνπ
3. Ζ σξέκαλζε ηνπ ηπξηνχ γέλεηαη αξρηθΪ ζε ζαιΪκνπο κε ζεξκνθξαζέα 14-16 C θειζένπ θαη ζρεηηθά
πγξαζέα 85-90%. ην ζηΪδην απηφ δηελεξγνχληαη πεξέπνπ 10 επηθαλεηαθΪ μεξΪ αιαηέζκαηα κε
ηαπηφρξνλε αλαζηξνθά. ηαλ νινθιεξσζεέ ην αιΪηηζκα ην ηπξέ κεηαθΫξεηαη ζε ζαιΪκνπο κε
ζεξκνθξαζέα κηθξφηεξε ησλ 6Co γηα λα νινθιεξσζεέ ε σξέκαλζε. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο σξέκαλζεο
δηαξθεέ ηνπιΪρηζηνλ 3 κάλεο.
Σν παξαδνζηαθφ θεθαινηχξη λα Ϋρεη :
Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
1. Λέπνο επέ μεξνχ 40% θαη΄ειΪρηζην.
2. Τγξαζέα 38% κΫγηζηνλ.
3. Υισξηνχρν ΝΪηξην 2% κΫγηζηνλ.
4. Δλεξγφ νμχηεηα 5.3.5.5% PΖ.
5. πλεθηηθφηεηα: θιεξφ ηπξέ.
5. Υξψκα ππνθέηξηλν Ϋσο αλνηθηφ θαζηαλφ.
6. Τθά ζθιεξά ζπκπαγάο ειαζηηθά, κε πνιιΫο νπΫο ζηε κΪδα ηνπ.
7. ΔκθΪληζε ζπλεθηηθά ιεπηά.
8. Γεχζε αικπξά πηθΪληηθε.
9. ράκα θπιηλδξηθφ.
10. ΓηαζηΪζεηο: ΓηΪθνξεο – ΒΪξε: Μηθξφ 4-6θηιΪ ΜεγΪιν 10-12 θηιΪ.
11. Άιια ραξαθηεξηζηηθΪ: ΔπρΪξηζηε, ειαθξΪ αικπξά γεχζε θαη πινχζην Ϊξσκα. Απαγνξεχεηαη ε
ρξάζε ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ νπζηψλ ζην ηπξέ.
Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
7. Κνινβαθηεξνεηδά 8. Escherichia coli
9. Salmonella spp Απνπζέα
10. Listeria monocytogenes Απνπζέα
11. Staphylococcusaureus Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ
ην κΫζν ζπζθεπαζέαο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ Διιεληθά γιψζζα κε
επαλΪγλσζηα γξΪκκαηα, απφ ρξψκα ά κειΪλη πνπ δελ κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο νπζέεο, νη
αθφινπζεο ελδεέμεηο:
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α) «ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ».
β) Ζ επσλπκέα θαη ε Ϋδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηά.
γ) Σν βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ.
δ) Ζ εκεξνκελέα παξαγσγάο θαη ε εκεξνκελέα ιάμεο
ε) Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κΫζνπ ζπζθεπαζέαο.
ζη) Σα πνζνζηΪ ιέπνπο & πγξαζέαο, νη δε ινηπΫο ππνρξεσηηθΫο ελδεέμεηο ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ § 7 αξζξ.4 ηνπ Π.Γ. 81/93.
3. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔΓΗΑ ΣΟ ΚΑΔΡΗ (ΠΟΠ)
Σν ΚΑΔΡΗ λα εέλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο.
ΚΑΔΡΗ αλαγλσξέδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζέα πξνΫιεπζεο (Π.Ο.Π. ΚΑΔΡΗ (KASSERI)
Απφθαζε 313027/11.1.1994 ηνπ Τθππνπξγνχ Γεσξγέαο (ΦΔΚ 8/Β/17.1.94, 101/Β/16.2.1994) φπσο
ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπ. Γεσξγέαο 379116/19-7-2000 (Φ.Δ.Κ. 949/Β/31-7-2000),
Άξζξν 1.
ΚΑΔΡΗ εέλαη ην εκέζθιεξν ηπξέ πνπ παξΪγεηαη παξαδνζηαθΪ ζηελ ΔιιΪδα απφ γΪια πξφβεην ά
κέγκα κε γέδηλν θαη πξνΫξρεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηηο γεσγξαθηθΫο πεξηνρΫο Μαθεδνλέαο, Θεζζαιέαο
θαη Ννκψλ ΛΫζβνπ θαη ΞΪλζεο.
Σν γΪια ην νπνέν ρξεζηκνπνηεέηαη γηα παξαζθεπά ηπξηνχ «ΚΑΔΡΗ» (KASSERI) πξΫπεη λα πιεξνέ
ηηο εμάο πξνυπνζΫζεηο:
α) Σν «ΚΑΔΡΗ» (KASSERI) παξΪγεηαη θαηΪ θαλφλα απφ πξφβεην γΪια. ε πεξέπησζε αλΪκεημάο
ηνπ κε γέδηλν γΪια, ην ηειεπηαέν δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην 20% θαηΪ βΪξνο.
β) Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ζε 6% θαηΪ βΪξνο.
γ) Ζ πάμε ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα γέλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ Ϊκειμε. Σν γΪια κΫρξη ηελ πάμε
δηαηεξεέηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζάθεο ζεξκνθξαζέαο, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα.
δ) Σν γΪια πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ θπιΫο πξνβΪησλ θαη αηγψλ παξαδνζηαθΪ εθηξεθφκελσλ θαη
πξνζαξκνζκΫλσλ ζηελ πεξηνρά παξαζθεπάο ηνπ ηπξηνχ «ΚΑΔΡΗ» (KASSERI) θαη ε δηαηξνθά ηνπο
πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζηε ρισξέδα ηεο πεξηνράο απηάο.
ε) Σν γΪια πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ ακΫιμεηο, πνπ γέλνληαη 10 εκΫξεο ηνπιΪρηζηνλ κεηΪ ηνλ
ηνθεηφ.
ζη) Σν γΪια πξΫπεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο, λσπφ ά παζηεξησκΫλν. Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπά
ηπξηνχ «ΚΑΔΡΗ» (KASSERI) απφ Ϊιιν εέδνο γΪιαθηνο, πιελ ησλ θαζνξηδνκΫλσλ ζην Ϊξζξν 83 1,
1ζ ηνπ Κ.Σ.Π..
ην πξνο ηπξνθφκηζε γηα παξαζθεπά ηπξηνχ «ΚΑΔΡΗ» (KASSERI) γΪια, απαγνξεχεηαη ε
ζπκπχθλσζε, ε πξνζζάθε ζθφλεο γΪιαθηνο, πξσηετλψλ γΪιαθηνο, θαδετληθψλ αιΪησλ θαζψο ε
πξνζζάθε ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ νπζηψλ.
ην πξνο ηπξνθφκηζε γΪια γηα παξαζθεπά ηπξηνχ «ΚΑΔΡΗ» (KASSERI) πξνζηέζεηαη παξαδνζηαθά
ππηηΪ ά Ϊιια Ϋλδπκα κε αλΪινγε δξΪζε. ηαλ ην γΪια παζηεξηψλεηαη πξνζηέζεληαη αβιαβεέο
νμπγαιαθηηθΫο θαιιηΫξγεηεο βαθηεξέσλ, θαζψο θαη ρισξηνχρν αζβΫζηην κΫρξη 20gr/100 Kgr
γΪιαθηνο.
Ζ σξέκαλζε ηνπ ηπξηνχ δηαξθεέ 3 ηνπιΪρηζηνλ κάλεο ζε ζεξκνθξαζέα πνπ δελ μεπεξλΪ ηνπο 180C,
ζε εγθαηαζηΪζεηο ησλ παξαπΪλσ νξηδφκελσλ πεξηνρψλ.
Σν παξαδηδφκελν Ζκέζθιεξν ηπξέ ΚΑΔΡΗ λα Ϋρεη:
Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
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1. Λέπνο επέ μεξνχ 40% θαη΄ειΪρηζην.
2. Τγξαζέα 45% κΫγηζηνλ.
3. Υισξηνχρν ΝΪηξην 2% κΫγηζηνλ.
4. Δλεξγφ νμχηεηα 5,1% – 5,4% pΖ.
5. ΥΖΜΑ:
α) Κπιηλδξηθφ: ΓηαζηΪζεσλ ΓηΪκεηξνο 25-30 cm, χςνο 7-10cm.
β) παξαιιειεπέπεδν ηξηψλ (3) Kgr.
6. Τθά: ζπλεθηηθά, Ϊλεπ νπψλ, επηθαιπκκΫλε εέηε κε παξαθέλε, εέηε κε Ϊιιεο επηηξεπφκελεο χιεο
γηα ηξφθηκα.
7. ΔκθΪληζε: Λεπηά.
8. Υξψκα: Λεπθνθέηξηλν.
9. ΟπΫο: ΔιΪρηζηεο Ϋσο θαζφινπ (ζπλάζσο ρσξέο νπΫο).
10. Γεχζε: ΔπρΪξηζηε, κε πινχζην Ϊξσκα. Απαγνξεχεηαη ε ρξάζε ρξσζηηθψλ, αληηβηνηηθψλ θαη
ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ ζην ηπξέ.
Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
6. Κνινβαθηεξνεηδά < 100
7. Escherichia coli< 10
8. Salmonella spp 0
9. Listeria monocytogenes 0
10. Staphylococcusaureus<100
Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ
ην κΫζν ζπζθεπαζέαο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ Διιεληθά γιψζζα κε
επαλΪγλσζηα γξΪκκαηα, απφ ρξψκα ά κειΪλη πνπ δελ κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο νπζέεο, νη
αθφινπζεο ελδεέμεηο:
ηα κΫζα ζπζθεπαζέαο πνπ πεξηΫρνπλ «ΚΑΔΡΗ» (KASSERI) αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ νη
αθφινπζεο ελδεέμεηο:
α) «ΚΑΔΡΗ» (KASSERI).
β) Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζέα πξνΫιεπζεο (Π.Ο.Π.).
γ) Σπξέ.
δ) Ζ επσλπκέα θαη ε Ϋδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηά.
ε) Σν βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ.
ζη) Ζ εκεξνκελέα παξαγσγάο.
δ) ηνηρεέα ειΫγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμάο:
1. Σα δπν πξψηα γξΪκκαηα ηεο νλνκαζέαο πξνΫιεπζεο: ΚΑ
2. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κΫζνπ ζπζθεπαζέαο.
3. Ζ εκεξνκελέα παξαγσγάο. ΠαξΪδεηγκα (ΚΑ -1650-20.12.94) Οη ελδεέμεηο α, β, γ, δ, ε θαη ζη
αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζε θΪζε ζπλνδεπηηθφ Ϋγγξαθν θαηΪ ηε δηαθέλεζε ηνπ «ΚΑΔΡΗΟΤ»
(KASSERI).
4. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖΓΜΔΝΟ ΣΤΡΗ ΜΔ ΑΛΟΗΦΧΓΖ
ΤΦΖ Δ ΣΡΗΓΧΝΑ.
πζθεπαζέα: 15 – 20g (αηνκηθά κεξέδα)
Σν πξνζθεξφκελν εέδνο λα εέλαη Α πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 83 Β παξ.2 ηνπ Κψδηθα
Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΫο θαη αγνξαλνκηθΫο
δηαηΪμεηο.
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ΣεγκΫλα ηπξηΪ κε αινηθψδε πθά ραξαθηεξέδνληαη ηα πξντφληα πνπ παξαζθεπΪδνληαη κε Ϊιεζε,
αλΪκημε, ηάμε θαη γαιαθηνκαηνπνέεζε δηαθφξσλ εηδψλ ηπξηψλ κε ζΫξκαλζε θαη πξνζζάθε
γαιαθηνκαηνπνηεηψλ θαη κε ά ρσξέο ηελ πξνζζάθε πξντφλησλ γΪιαθηνο θαη /ά Ϊιισλ ηξνθέκσλ.
ΔιΪρηζην ιέπνο επέ μεξνχ: 45%
θαη ειΪρηζην μεξφ ππφιεηκκα: 40%.
Σα κΫζα ζπζθεπαζέαο δελ πξΫπεη λα πεξηΫρνπλ θαξθηλνγφλεο ά θαη ηνμηθΫο αλφξγαλεο ά νξγαληθΫο
ελψζεηο (βαξΫα κΫηαιια, κνλνκεξά θ.α.) ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηα ηπρφλ επηηξεπφκελα φξηα
θαη Ϋηζη λα κεηαθΫξνληαη θαη ζην ηπξέ. Οη ελδεέμεηο λα αλαγξΪθνληαη θαζαξΪ, επαλΪγλσζηα θαη
αλεμέηεια κε νπνηνδάπνηε ηξφπν ζε θΪζε κνλΪδα παξαγσγάο.
5. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΤΡΗ ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΔΓΥΧΡΗΟ
ΦΡΑΣΕΟΛΑ ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ΦΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΣ ΑΡΗΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Σν εκέζθιεξν λα εέλαη Α‘ πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ
ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ Άξζξν 83 παξαγξ 1.8 θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο. Οη ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο
εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζάθεπζε θαη κεηαθνξΪ ησλ πξντφλησλ κΫρξη θαη ηελ παξΪδνζά ηνπο
ζηελ Τπεξεζέα ζηα ζεκεέα πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηά.
Σν Σπξέ ζε θΫηεο γηα ηνζη πξΫπεη :
Να εέλαη Α΄ πνηφηεηαο.
Να Ϋρεη ηελ πιάξε θαη επηηπρεκΫλε σξέκαλζε,
Να εέλαη απαιιαγκΫλα απφ αληηθαλνληθψλ νζκψλ θαη γεχζεσλ.
Να µελ παξνπζηΪδνπλ αιινηψζεηο πθάο θαη ρξψκαηνο.
Να εέλαη ειιεληθάο πξνΫιεπζεο
ηελ ζπζθεπαζέα λα αλαγξΪθεηαη α) Ζ εηαηξέα παξαγσγάο . β) Ζ ζχζηαζε ζε ιηπαξΪ.
γ) Ο θσδηθφο παξηέδαο δ) Ζ εκεξνκελέα παξαγσγάο. Δ) Ζ εκεξνκελέα ιάμεο.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.
Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο
ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ
ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ. 852/2004 Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
2 Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ην ΔΤΓ γηα
ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
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ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη :
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ην ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε πνπ
θαηαθπξσζεέ ζε απηφλ ν δηαγσληζκφο.
3 Ζ κεηαθνξΪ [Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β)] ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα
κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ζα θΫξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ κεηαθνξΪο θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ.
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζε ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα πξνζθνκέδεη θαη παξαδέδεη ζηελ επηηξνπά
παξαιαβάο αληέγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ νράκαηνο κεηαθνξΪο , ν δε
κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΒηβιηΪξην πγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ
παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη, γΪληηα κέαο ρξάζεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο
θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο, αλΪινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π. Άξζξν 83.
2. ΔΚ 2377/1990 θαη ηξνπνπνηάζεηο.
3. Π.Γ. 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο Οδεγέεο 92/46/ΔΟΚ θαη
92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη
εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΔΚ 45/27-2-95 η. Α‘.
4. ΚΑΝΟΝΗΜ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΌ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 28εο Ηαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ
ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο Δπξσπατθάο Αξράο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ησλ
Σξνθέκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζΫκαηα αζθαιεέαο ησλ ηξνθέκσλ.
5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο.
6. ΚΑΝΟΝΗΜ (ΔΚ) ΑΡΗΘ. 1935/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 27εο Οθησβξένπ 2004 ζρεηηθΪ κε ηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη
λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43
νδεγέαο (ΔΟΚ).
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο.
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9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ
πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν.
10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηε δηελΫξγεηα επηζάκσλ ειΫγρσλ ηεο ζπκκφξθσζεο
πξνο ηε λνκνζεζέα πεξέ δσνηξνθψλ θαη ηξνθέκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγεέα θαη ηελ θαιά
δηαβέσζε ησλ δψσλ.
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2074/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 2005 γηα
ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη
γηα ηελ νξγΪλσζε επέζεκσλ ειΫγρσλ βΪζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ.
882/ 2004, γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνέεζε ησλ
θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 854/2004.
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 15εο Ννεκβξένπ 2005 πεξέ
κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα.
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 23εο Φεβξνπαξένπ 2005 γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ
κΫζα ε πΪλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθΫο θπηηθάο θαη δσηθάο πξνΫιεπζεο θαη γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ.
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 510/20.03.2006 Γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη
ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ.
15. Κ.Τ.Α Αξηζκ.15523/2006 (ΦΔΚ 1187/η..Β‘/31-8-2006) Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα
εθαξκνγάο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) ππ΄αξηζ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004
ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
16. Τπ΄αξηζκ. 261611/07.03.2007 (ΦΔΚ 406/Β/22.03.2007) Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε
«Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 510/2006
ηνπ πκβνπιένπ ηεο 20εο Μαξηένπ 2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ
νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1898/2006
ηεο Δπηηξνπάο ηεο 23εο Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο
ηνπ θαλνληζκνχ ππ΄αξηζκ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ
νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσγξαθηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ
ηελ ππ΄αξηζκ. 290398/11.04.2008 (ΦΔΚ 694/Β/21.04.2008) Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε θαη ηζρχεη.
17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1881/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 19εο Γεθεκβξένπ 2006 γηα
θαζνξηζκφ κΫγηζησλ επηηξεπηψλ επηπΫδσλ γηα νξηζκΫλεο νπζέεο νη νπνέεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα.
18. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1662/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 6εο Ννεκβξένπ 2006 γηα
ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο.
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 2007 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ
γηα ηα ηξφθηκα.
20. ΟΓΖΓΗΑ 2007/68/ΔΚ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 27εο Ννεκβξένπ 2007 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ
παξαξηάκαηνο ΗΗΗα ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
φζνλ αθνξΪ νξηζκΫλα ζπζηαηηθΪ ηξνθέκσλ .
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 17εο Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
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22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα
αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα.
23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 149/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 29εο Ηαλνπαξένπ 2008 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ κε ηε ζΫζπηζε ησλ παξαξηεκΪησλ ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξέσλ
θαηαινέπσλ ζηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξΪξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ.
24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 5εο Μαξηένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1255/1999 ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ
αθνξΪ ηηο κεζφδνπο αλΪιπζεο θαη πνηνηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ γΪιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ
πξντφλησλ.
25. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30άο Ννεκβξένπ 2009 ζρεηηθΪ κε
ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004, (ΔΚ) αξηζ.
854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
26. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 10/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 14εο Ηαλνπαξένπ 2011 γηα ηα
πιαζηηθΪ πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα.
44 . ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ (πκππθλσκέλν γάια)
Πιάξεο γΪια ζπκππθλσκΫλν ά ΓΪια ζπκππθλσκΫλν ά ΓΪια ζπκππθλσκΫλν κε δαραξνχρν,
ραξαθηεξέδεηαη ην κεξηθΪ αθπδαησκΫλν γΪια ην νπνέν πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. Άξζξν 80 θαη
αληαπνθξέλεηαη ζηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Π.∆ 56/95, δειαδά:
1.Να Ϋρεη παξαζθεπαζζεέ ζε εγθαηΪζηαζε κεηαπνέεζεο πνπ αληαπνθξέλεηαη ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο
πξνδηαγξαθΫο ησλ Κεθαιαέσλ Η, ΗΗ V θαη VI ηνπ Παξαξηάκαηνο ΄΄Β΄΄. Π.∆ 56/95.
2.Να Ϋρεη ππνζηεέ ζεξκηθά επεμεξγαζέα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο παξαζθεπάο ά λα παξαζθεπΪδεηαη απφ
πξντφληα πνπ Ϋρνπλ ππνζηεέ ζεξκηθά επεμεξγαζέα.
3.∆ελ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ππνβιεζεέ ζε επεμεξγαζέα κε ηνλέδνπζεο αθηηλνβνιέεο.
4.Να κελ πεξηΫρεη πξφζζεηα πΫξαλ απηψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ϊξζξν 80, παξ. 14 ηνπ ΚΣΠ θαη
ην Ϊξζξν 3 ηνπ Π∆ 518/83, φπσο απηφ ηξνπνπνηάζεθε µε ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε 145/96.
5. Να κελ πεξηΫρεη έρλε θαηαινέπσλ νπζηψλ ηα νπνέα ππεξβαέλνπλ ηα επηηξεπφκελα φξηα αλνράο,
ζχκθσλα µε ην Κεθ ΗΗΗ, Ϊξζξν 20 ηνπ Π∆ 259/98 (Α 191) ΄΄Πεξέ Απαγφξεπζεο ρξάζεο νπζηψλ µε
νξκνληθά ά ζξενζηαηηθά δξΪζε.
ΔΪλ ην πξντφλ πξνΫξρεηαη απφ ηξέηε ρψξα πξΫπεη ηνπιΪρηζηνλ λα πιεξνέ ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ
πξνβιΫπνληαη ζην ΚΔΦ. ΗΗ ηνπ Π∆ 56/95, θαη ηα Ϊξζξα 21, 22 θαη 23 ηνπ Π∆ 56/95.Σν πξντφλ
πξΫπεη λα Ϋρεη ηα εμάο θπζηθνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ:
6. Να Ϋρεη επρΪξηζηε ππφγιπθε γεχζε, ηε ραξαθηεξηζηηθά νζκά ηνπ αθπδαησκΫλνπ γΪιαθηνο θαη ην
ρξψκα ηνπ λα εέλαη ιεπθφ ά ππφιεπθν.
7. Να Ϋρεη ειαθξψο θξεκψδε ζχζηαζε, λα εέλαη νκνηνγελΫο (ρσξέο θνθθψδεηο ά Ϊιιεο απνζΫζεηο)
θαη ην ιέπνο ηνπ λα µελ δηαρσξέδεηαη ζε ηδηαέηεξν ζηξψκα κΫζα ζηα θνπηηΪ. Να εέλαη απαιιαγκΫλν
απφ μΫλεο χιεο.
8. Να µελ παξνπζηΪδεη πάμε ηνπ πεξηερνκΫλνπ (νιηθά ά κεξηθά), ηδάκαηα ζηνλ ππζκΫλα ησλ
ζπζθεπαζηψλ, απνρσξηζκφ ηνπ ιέπνπο ά ελδεέμεηο ζάςεο.
Πεξηεθηηθόηεηα ζε ιίπνο 7,5% (ηνηο εθαηό) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ.
Οιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γΪιαθηνο 25% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βΪξνπο ηνπιΪρηζηνλ.
Οιηθά νμχηεηα κεηαμχ 6 θαη 8 βαζκψλ SOXHLETHENCKEL, κεηΪ απφ αξαέσζε γηα παξαζθεπά
πξντφληνο πνπ αληηζηνηρεέ µε ην λσπφ θπζηθφ γΪια.
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Σν PH λα εέλαη κεηαμχ 6,3 θαη 6,8, κεηΪ απφ αξαέσζε γηα παξαζθεπά πξντφληνο, πνπ αληηζηνηρεέ
ζην λσπφ γΪια.
ΜεηΪ ηελ αξαέσζε λα πξνθχπηεη γΪια ελφο lit θαη εηδηθνχ βΪξνπο 1,028 g/lit ζχκθσλα κε ηνλ
Κ.Σ.Π. Ϊξζξν 80 παξ.3 θαη νιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γΪιαθηνο 25% ηνπ βΪξνπο ηνπιΪρηζηνλ.
Να εέλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεέ ζηηο απνζάθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ εθηφο ςπθηηθψλ ζαιΪκσλ ρσξέο λα
παξνπζηΪζεη νπνηαδάπνηε αηζζεηά ά νξγαλνιεπηηθά αιινέσζε, γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα
ηνπιΪρηζηνλ πνπ αλαγξΪθεηαη επέ ηεο ζπζθεπαζέαο.
Σν ζπκππθλσκΫλν γΪια λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλν ζε θπιηλδξηθΪ ιεπθνζηδεξΪ θνπηηΪ ά ζε ζπζθεπαζέα
Tetra Pak ά Ϊιιε αλΪινγε (Α) πξψηε ζπζθεπαζέα κε πεξηερφκελν βΪξνο 410 gr πξντφληνο θαη ζε
ραξηνθηβψηηα, (Β) δεχηεξε ζπζθεπαζέα.
Οη ζπζθεπαζέεο ηνπ γΪιαθηνο ζεξκηθάο επεμεξγαζέαο πξΫπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλάο.
Γελ πξΫπεη ηδέσο λα απειεπζεξψλνπλ κΫζα ζην γΪια πνζφηεηα ζηνηρεέσλ πνπ ζα άηαλ δπλαηφ λα
ζΫζεη ζε θέλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεέα, λα αιινηψλνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ γΪιαθηνο ά λα αζθνχλ
επηβιαβά επέδξαζε ζηηο νξγαλνιεπηηθΫο ηνπ ηδηφηεηεο.
Οη ζπζθεπαζέεο πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα µελ
παξνπζηΪδνπλ δηαξξνΫο, δηαηξάζεηο, δηαβξψζεηο, θαη γεληθΪ αλσκαιέεο νη νπνέεο κπνξνχλ λα
επεξεΪζνπλ ηελ πγηεηλά θαηΪζηαζε θαη ζπληάξεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ.
ΓεληθΪ νη ζπζθεπαζέεο πξΫπεη λα εμαζθαιέδνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Ϊξζξσλ 9, 23 θαη 28 ηνπ Κ.Σ.Π..
Σα θπιηλδξηθΪ κεηαιιηθΪ θνπηηΪ (Α) ζπζθεπαζέα (θνξκνέ θαη πψκαηα) λα Ϋρνπλ θαηαζθεπαζηεέ
απφ θαηλνχξγην ιεπθνζέδεξν, πΪρνπο ηνπιΪρηζηνλ 0,19 mm θαη 0,20 mm αληέζηνηρα, ειεθηξνιπηηθΪ
επηθαζζηηεξσκΫλν (βΪξνο ειεθηξνιπηηθνχ επηζηξψκαηνο 2,8 gr/m2 ηνπιΪρηζηνλ εζσηεξηθΪ θαη 5,6
gr/m2 εμσηεξηθΪ).
ηελ ζπζθεπαζέα ζηε ρΪξηηλε ηαηλέα πνπ πεξηβΪιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ά ζε εηηθΫηα ά µε
αλεμέηειν κειΪλη πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη νη εμάο ελδεέμεηο:
(1) Ζ νλνκαζέα ηνπ πξντφληνο.
(2) Σν πνζνζηφ ησλ ιηπαξψλ θαη ην ηεξεφ Τπφιεηκκα Άλεπ Λέπνπο (ΤΑΛ) ηνπ γΪιαθηνο.
(3) ΄Έλδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξάζεο.
(4) Σν θαζαξφ βΪξνο ζε γξακκΪξηα.
(5) Σν φλνκα, ε εκπνξηθά επσλπκέα θαη ε δηεχζπλζε ά ε Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο.
(6) ΚαηΪινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ.
(7) Ζκεξνκελέα θαη Ϋηνο παξαζθεπάο.
(8) Κσδηθφο παξηέδαο.
Σα ραξηνθηβψηηα [(Β) ζπζθεπαζέα] πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξγηα, απφ ραξηέ θαιάο πνηφηεηαο απφ
θπκαηνεηδΫο ραξηφλη αληνράο ζε δηΪξξεμε θαηΪ MULLEN ηνπιΪρηζηνλ 190 lb/in2. Οη δηαζηΪζεηο
ησλ ραξηνθηβσηέσλ πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηεο, Ϋηζη ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε ζπζθεπαζέα ηνπ πξντφληνο,
ρσξέο λα ππΪξρεη θελφο ρψξνο κεηαμχ ησλ θνπηηψλ θαη ησλ ηνηρσκΪησλ ησλ ραξηνθηβσηέσλ.
ΔμσηεξηθΪ ηεο ζπζθεπαζέαο ζα γξΪθεηαη ε εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ γΪιαθηνο θαη λα εέλαη ζχκθσλα
κε ηηο νδεγέεο ηηο Δ.Δ. θαη ηηο ηξνπνπνηάζεηο απηψλ θαζψο λα θΫξεη ηε ζάκαλζε C.E. ζχκθσλα κε
ηηο Οδεγέεο 2007/68, 2001/89, 2000/13 Δ.Κ. ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ)
1169/2011.
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Ζ Ζκεξνκελέα παξΪδνζεο ηνπ πξντφληνο ζα εέλαη ην πξψην ηΫηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπλνιηθάο
δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη. Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006. ιεο
νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο,
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ. 852/2004. Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ
κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο
θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο, ζα
πξΫπεη λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ην ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3 Ζ κεηαθνξΪ [Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β)] ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα
κεηαθνξηθΪ κΫζα-ςπγεέα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηα νπνέα ζα
εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα 2-40 C, ζχκθσλα κε ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζέα θαη ζα θΫξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ κεηαθνξΪο θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ.
(ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9)
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα, πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφιεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζε ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα πξνζθνκέδεη θαη παξαδέδεη ζηελ επηηξνπά
παξαιαβάο αληέγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ νράκαηνο κεηαθνξΪο , ν δε
κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΒηβιηΪξην πγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ
παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη, γΪληηα κέαο ρξάζεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά
παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
εέδνπο.
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Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο, αλΪινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π. Άξζξα 79,80.
2. Π.∆. 518/83 ΄΄ρεηηθΪ κε δηαηεξεκΫλα γΪιαηα κεξηθΪ ά νιηθΪ αθπδαησκΫλα, πνπ
πξννξέδνληαη γηα αλζξψπηλε δηαηξνθά ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγέεο 76/118/ΔΟΚ,
78/630/ΔΟΚ θαη 79/1067/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ.
3. Π.Γ. 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο Οδεγέεο 92/46/ΔΟΚ
θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά
θαη εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΔΚ 45/27-2-95 η. Α).
4. ΚΑΝΟΝΗΜ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΌ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 28εο Ηαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη
απαηηάζεσλ ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο Δπξσπατθάο Αξράο γηα ηελ
ΑζθΪιεηα ησλ Σξνθέκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζΫκαηα αζθαιεέαο ησλ
ηξνθέκσλ (HACCP).
5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο.
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43
νδεγέαο (ΔΟΚ).
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο.
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ
πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν.
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηε δηελΫξγεηα επηζάκσλ ειΫγρσλ ηεο
ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζέα πεξέ δσνηξνθψλ θαη ηξνθέκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα
ηελ πγεέα θαη ηελ θαιά δηαβέσζε ησλ δψσλ.
10. ΚΑΝΟΝΗΜ (ΔΚ) ΑΡΗΘ. 1935/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΗ
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 27εο Οθησβξένπ 2004 ζρεηηθΪ κε ηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ
πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ
80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 15εο Ννεκβξένπ 2005 πεξέ
κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα.
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2074/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 2005 γηα
ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
853/2004 θαη γηα ηελ νξγΪλσζε επέζεκσλ ειΫγρσλ βΪζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.
854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 882/ 2004, γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.
852/2004 θαη γηα ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ.
854/2004.
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13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 23εο Φεβξνπαξένπ 2005 γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ
θπηνθαξκΪθσλ κΫζα ά πΪλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθΫο θπηηθάο θαη δσηθάο πξνΫιεπζεο
θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ.
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1881/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 19εο Γεθεκβξένπ 2006 γηα
θαζνξηζκφ κΫγηζησλ επηηξεπηψλ επηπΫδσλ γηα νξηζκΫλεο νπζέεο νη νπνέεο επηκνιχλνπλ ηα
ηξφθηκα.
15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1662/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 6εο Ννεκβξένπ 2006 γηα
ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο.
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 2007 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ
θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα.
17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 5εο Μαξηένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1255/1999 ηνπ πκβνπιένπ,
φζνλ αθνξΪ ηηο κεζφδνπο αλΪιπζεο θαη πνηνηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ γΪιαθηνο θαη ησλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.
18. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 17εο Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα
αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα.
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30άο Ννεκβξένπ 2009
ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.
853/2004, (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη
ηνπ πκβνπιένπ.
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 10/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 14εο Ηαλνπαξένπ 2011 γηα ηα
πιαζηηθΪ πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα.
22. Ν4254/7.4.14 (ΤπνπαξΪγξαθνο Σ ηεο παξαγξΪθνπ 8) ζηα πιαέζηα εθαξκνγάο ηνπ
Ν4046/2012 ΑΡΖ ΔΜΠΟΓΗΧΝ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ − ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ.
23. ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9.
45 . ΥΣΑΠΟΓΗ – ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ
Σα ρνξεγνχκελα εέδε λα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο θαηεςπγκΫλα θαηΪ κνλΪδα (ΗQF) θαη λα πιεξνχλ ηνπο
φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ
(Άξζξα 92, 93).Σα θαηεςπγκΫλα πξντφληα ζα εέλαη ηππνπνηεκΫλα νκνηφκνξθα θαηΪ κΫγεζνο,
αλΪινγα κε ην δεηνχκελν εέδνο.
• Να Ϋρνπλ ακΫκπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο.
• Να κε πεξηΫρνπλ πξνζζάθε νξγαληθάο ά αλφξγαλεο νπζέαο.
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• Να κελ παξνπζηΪδνπλ αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηΪιιεια ε επηθέλδπλα γηα θαηαλΪισζε.
• Να Ϋρνπλ ππνζηεέ βαζηΪ θαηΪςπμε, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη δελ Ϋρνπλ ππνζηεέ
επαλαθαηΪςπμε.
• Να εκθαλέδνπλ κεηΪ ηελ απφςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ησλ λσπψλ.
• Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο
πγεηνλνκηθΫο θαη θνηλνηηθΫο νδεγέεο πεξέ εκπνξέαο θαηεςπγκΫλσλ αιηεπκΪησλ, Π.Γ.786/1978
Π.Γ.290/92 Π.Γ.42/94 πεξέ πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο καιαθέσλ θαη αιηεπκΪησλ.
• Ζ απνζάθεπζε θαη ε κεηαθνξΪ λα πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.&
Π. Ϊξζξα 61, 62, 62α, 92 & 93 θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλάο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9.
• Ζ ζπζθεπαζέα λα εέλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. Ϊξζξα 9, 11 & 62α θαη ηηο
εθΪζηνηε ηζρχνπζεο ΓηαηΪμεηο.
Σα εέδε ζα παξαδέδνληαη ζπζθεπαζκΫλα ζε πξψηε (Α) ζπζθεπαζέα, ζε πιαζηηθφ θχιιν, θαηΪιιειε
γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζ. 26, 26α & 27 ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη εληφο ραξηνθηβσηένπ (Β)
ζπζθεπαζέα (εμσηεξηθά ζπζθεπαζέα) επηκειψο ζπζθεπαζκΫλα θαηπνιχ θαιΪ θιεηζκΫλα. Οη
εμσηεξηθΫο ζπζθεπαζέεο πξΫπεη λα θΫξνπλ ηαηλέαο αζθαιεέαο πνπ ζα θαηαζηξΫθεηαη κε ηελ
απνζθξΪγηζά ηνπο θαηΪ ηελ παξΪδνζά ηνπο. ηε ζπζθεπαζέα ζα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ, ζε εκθαλΫο
θαη θαιΪ ηνπνζεηεκΫλν ζεκεέν, κε επθξηλά θαη αλεμέηεια γξΪκκαηα ζηελ Διιεληθά Γιψζζα,
νη εμάο ελδεέμεηο:
Α) Σν νλνκαηεπψλπκν ά ν εκπνξηθφο ηέηινο ά ε Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο θαη ν αξηζκφο ηεο Ϊδεηαο
ιεηηνπξγέαο ηεο.
Β) Σν νλνκαηεπψλπκν ά ν ηέηινο ηεο επηρεέξεζεο, φπνπ Ϋιαβε ρψξα ε θαηΪςπμε.
Γ) Ζ εκπνξηθά νλνκαζέα ηνπ εέδνπο.
Γ) Ζ δψλε αιέεπζεο (FAO).
Δ) Ζ εκεξνκελέα αιηεέαο (εκΫξα-κάλαο-Ϋηνο).
η) Ζ εκεξνκελέα θαηΪςπμεο (εκΫξα-κάλαο-Ϋηνο).
Ε) Ζ αλΪισζε θαηΪ πξνηέκεζε πξηλ απφ (εκΫξα-κάλαο-Ϋηνο).
Οη ελδεέμεηο απηΫο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη, ηφζν επέ ηεο ζπζθεπαζέαο ησλ θαηεςπγκΫλσλ
αιηεπκΪησλ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηβσηένπ, ζην νπνέν απηΪ επαλαζπζθεπΪδνληαη.
Σα πξντφληα αιηεέαο εγρψξηα, θνηλνηηθΪ, ηξέηεο ρψξαο, θαηΪ ηελ πψιεζά ηνπο, θΫξνπλ πιεξνθνξέεο
γηα ηελ ελεκΫξσζε ηνπ θαηαλαισηά, νη νπνέεο αλαγξΪθνληαη ζηελ εηηθΫηα ά ζηε ζάκαλζε ηνπ
πξντφληνο, κε επαλΪγλσζηα θεθαιαέα γξΪκκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Καλ(ΔΚ)104/2000
ηνπ πκβνπιένπ, Καλ (ΔΚ) 2065/2001 ηεο Δπηηξνπάο, «γηα θαζνξηζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ αθνξΪ ηελ ελεκΫξσζε ηνπ θαηαλαισηά
ζηνλ ηνκΫα ησλ πξντφλησλ ηεο αιηεέαο, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
Καλ(ΔΚ)1224/2009 «πεξέ ζεζπέζεσο θνηλνηηθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ ηεο ηάξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο
θνηλάο αιηεπηηθάο πνιηηηθάο, ηξνπνπνηάζεσο ησλ θαλνληζκψλ … θαη θαηαξγάζεσο ησλ
θαλνληζκψλ…» ηνπ πκβνπιένπ θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ(ΔΚ)404/2011 ηεο Δπηηξνπάο «γηα ηε
ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 πεξέ
ηεο ζΫζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο ηάξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο
θνηλάο αιηεπηηθάο πνιηηηθάο».
Σν πνζνζηφ ηνπ επέπαγνπ ζε φια ηα θαηεςπγκΫλα επεμεξγαζζΫληα αιηεχκαηα, δειαδά καιΪθηα
θαζαξηζκΫλα θαη ηεκαρηζκΫλα ζε θΫηεο ά κε, δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο
βΪξνπο.
Σα θαηεςπγκΫλα πξντφληα ζα ηεκαρέδνληαη ά ζα ζπζθεπΪδνληαη ζε εξγαζηάξηα πνπ ζα δηαζΫηνπλ
εγθεθξηκΫλν θσδηθφ ιεηηνπξγέαο, ν νπνένο θαη ζα αλαγξΪθεηαη ζηελ ζπζθεπαζέα ηνπ πξντφληνο. Σα
ζπζθεπαζηάξηα – ηεκαρηζηάξηα θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ Ϊδεηα
ιεηηνπξγέαο θαη αξηζκφ Ϋγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Π.Γ.79/2007.
Σα ελ ιφγσ εξγαζηάξηα ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηάξεζεο ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ θξέζηκσλ
ζεκεέσλ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην Π.Γ 56/1995 ά Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο
δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
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22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο
θνξεέο
γηα
ηελ
παξαγσγά
–απνζάθεπζε
θαη
κεηαθνξΪ
ησλ
πξντφλησλ.
Ζ παξαιαβά ησλ πξντφλησλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ επέπαγνπ ζα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθά
δηΪηαμε 4/2006/ΦΔΚ851/7-7-6 (θαη ηελ ΤΑ Α2-1162/2004 ΦΔΚ 874/Β/14.6.2004).
ΒειηησκΫλεο ξπζκέζεηο ζην Ϊξζξν 107α ηεο Α.Γ. 14/89 ζρεηηθΪ κε ηελ εκπνξέα θαη δηΪζεζε
θαηεςπγκΫλσλ αιηεπκΪησλ ζε ζρΫζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επέπαγνπ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 290/1992
πνπ ΔΥΔΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ Α2-718/2014 (ΦΔΚ 2090/Β‘/31-07-2014).
ηα θαηεςπγκΫλα αιηεχκαηα, ην πνζνζηφ ηνπ θεξφκελνπ επέπαγνπ (πγξνχ θΪιπςεο) δελ ζα
ππεξβαέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, ην 15%,
Μαιαθφζηξαθα ΜΫγηζην πνζνζηφ επέπαγνπ 15%. Μαιαθφζηξαθα (Υηαπφδη – ΚαιακΪξηα)
απνθινησκΫλα ά κε, πξν βξαζκΫλα ά κε, καιΪθηα θαζαξηζκΫλα, ηεκαρηζκΫλα ά κε.
Να κεηαθΫξνληαη κε ςπγεέν ην νπνέν δηαζΫηεη ηηο θαηΪιιειεο Ϊδεηεο θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο
ηζρχνπζεο
δηαηΪμεηο
πεξέ
δηαθέλεζεο
ηξνθέκσλ.
Ζ ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ηξνθέκσλ.
• Οδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα πξνζΫγγηζε ησλ
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε θαη ηε δηαθάκηζε ησλ
ηξνθέκσλ Οδεγέα 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο.
• Οδεγέα 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/101/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ
εκεξνκελέα, απφ ηελ πΪξνδν ηεο νπνέαο θαη κεηΪ απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
• Οδεγέα 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ννεκβξένπ
2003, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ
ηξνθέκσλ.
• Οδεγέα 2008/5/ΔΚ ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγξαθά, ζηελ επηζάκαλζε νξηζκΫλσλ ηξνθέκσλ,
ππνρξεσηηθψλ ελδεέμεσλ πΫξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο
θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο
87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ
νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο
Δπηηξνπάο.
Σν Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα λα δεηάζεη ηε ζπλδξνκά ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Κηεληαηξηθάο
Τπεξεζέαο γηα εξγαζηεξηαθφ ά Ϊιιν Ϋιεγρν, θαηΪ ηελ ε παξαιαβά ε θαη κεηΪ απφ απηάλ.
H εκεξνκελέα παξΪδνζεο ζα εέλαη ην πξψην ηΫηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο δηαηεξεζηκφηεηΪο
ηνπο.
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
1. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΑ θαζαξηζκέλα No1 ή No2 (160-250, 100-160 gr/ηεκ).
2. ΥΣΑΠΟΓΗ ΟΛΟΚΛΖΡΟ παξαγνπιηαζκέλν 1000- 1200 gr/ηεκ.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
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1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Αηηηθάο, εθφζνλ ππΪξρεη.
Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο
ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ
ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ. 852/2004 Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
(ΚΤΑ 487/2000 ΦΔΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο
θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ. Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ
αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζηα πιαέζηα ηνπ απηνειΫγρνπ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ
δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο ζα πξΫπεη
λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ
ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3 Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα ηζνζεξκηθΪ νράκαηα-ςπγεέα θαη ζα
παξαδέδνληαη ζε ζεξκνθξαζέα -18νC κΫρξη ηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηα νπνέα
ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο 89/108/ΔΟΚ 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ,
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 37/2005 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 12εο Ηαλνπαξένπ 2005 ζρεηηθΪ κε ηνλ Ϋιεγρν
ηεο ζεξκνθξαζέαο ζηα κΫζα κεηαθνξΪο θαη ζηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο θαη θχιαμεο ηξνθέκσλ
βαζεηΪο θαηΪςπμεο θαη ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζέα θαη ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθφ
ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ κεηαθνξΪο θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ.
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηελ δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο
θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48
ψξεο, αλΪινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.&Π Άξζξα 92,93.
2. Π.Γ. 786/1978, πεξέ θηεληαηξηθάο επηζεψξεζεο αιηεπκΪησλ θαη Π.Γ. 290/92, ηξνπνπνέεζε ηνπ
Π.Γ. 786/78.
3. Π.Γ. 290/92 «Σξνπνπνέεζε δηαηΪμεσλ ηνπ Π.Γ. 786/78 πεξέ ηεο θηεληαηξηθάο επηζεψξεζεο
λσπψλ, θαηεςπγκΫλσλ θαη ινηπψλ ζπληεξεκΫλσλ εδψδηκσλ αιηεπκΪησλ» θαη ην Ϊξζξν 11 & 7
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εδΪθην δ ηνπ Κσδηθφο Σξνθέκσλ – Πνηψλ ζε ελαξκφληζε κε ηελ νδεγέα 89/395/ΔΟΚ ζχκθσλα κε
ηελ απφθαζε ηνπ ΑΥ 804/90.
4. Καλνληζκφο Π.Γ.412/94 πεξέ πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο καιαθέσλ θαη
αιηεπκΪησλ,
5. Καλνληζκφο 2406/96/Δ.Κ. πεξέ πξνδηαγξαθψλ εκπνξέαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ
6. Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμεο 14/89 αξηζκφο 4, Ϊξζξν 107 ζρεηηθΪ κε ηελ εκπνξέα θαη δηΪζεζε
θαηεςπγκΫλσλ αιηεπκΪησλ ζε ζρΫζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επέπαγνπ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 290/92.
7. Π.Γ. 79/2007 – ΦΔΚ 95/Α‘/3.5.2007 Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα
δσηθάο πξνΫιεπζεο, ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα απηΪ πνπ πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε
απφ ηνλ Ϊλζξσπν θαη ηνπο θαλφλεο πγεέαο θαη θαιάο δηαβέσζεο ησλ δψσλ θαη ελαξκφληζε ηεο
θηεληαηξηθάο λνκνζεζέαο πξνο ηελ ππ‘ αξηζκ. 2004/41/ΔΚ Οδεγέα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ
θαη ηνπ πκβνπιένπ.
8. Καλνληζκφο 178/2002 (πεξέ θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ ηεο Ννκνζεζέαο γηα
ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη ηελ έδξπζε ηεο
Δπξσπατθάο Αξράο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ.
9. Καλνληζκφο 852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο
(ΔΟΚ).
10. Καλνληζκφο 853/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα
δσηθάο πξνΫιεπζεο.
11. Καλνληζκφο 854/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ επέζεκν Ϋιεγρν ηξνθέκσλ δσηθάο πξνΫιεπζεο.
12. Καλνληζκφο 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ ηξνθέκσλ.
13. Κ.Τ.Α 15523/31-08-2006 Πεξέ Αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.
14. Καλνληζκφο 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ.
15. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1662/2006 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 6εο Ννεκβξένπ 2006 γηα ηξνπνπνέεζε ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο.
16. Καλνληζκφο 178/2002 (εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 18 ) γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ φπσο
θαη ε εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξΪγξ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο
πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ.
17. ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο
93/43/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ.
18. Καλνληζκφο 852/2004, θαη ΚΤΑ 15523/8-2006 Κσδηθφο Αξηζκφο Έγθξηζεο ησλ Φπθηηθψλ
ΔγθαηαζηΪζεψλ
19. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Ϊξζξν 4 θαη 5, θαη Ϊξζξνπ 6 ηνπ Καλ. 852/2004 πεξέ αδεηνδφηεζεο ησλ
επηρεηξάζεσλ θαη Ϋγθξηζεο απηψλ.
20. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1020/2008 ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 17εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηξνπνπνέεζε
ησλ παξαξηεκΪησλ II θαη III ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ
θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2076/2005 φζνλ αθνξΪ ηελ επηζάκαλζε αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια
θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα, ηα απγΪ θαη ηα πξντφληα απγψλ θαη νξηζκΫλα πξντφληα αιηεέαο.
21. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1021/2008 ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 17εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηξνπνπνέεζε
ησλ παξαξηεκΪησλ Η, II θαη III ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ
θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ
ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν θαη ηνλ
θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2076/2005 φζνλ αθνξΪ ηα δψληα δέζπξα καιΪθηα, νξηζκΫλα πξντφληα αιηεέαο
θαη ην πξνζσπηθφ πνπ επηθνπξεέ θαηΪ ηνπο επέζεκνπο ειΫγρνπο ζηα ζθαγεέα.
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ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΡΔΑ (ΚΗΛΟΣΟ, ΛΑΠΑ)
ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΡΔΑ-ΟΤΒΛΑΚΗΑ ΥΟΡΗΝΑ-ΠΑΝΔΣΑ ΥΟΗΡΗΝΖ
ΚΑΣΗΚΗ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΟΛΟΚΛΖΡΟ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΠΟΤΣΗ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΔΣΟ
ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
ΒΑΚΑΛΑΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ/ Α/Κ ΑΠΟΛΔΠΗΜΔΝΟ 240-300 ΓΡ /ΣΔΜ
ΓΑΛΔΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΦΔΣΑ 240-300 ΓΡ / ΣΔΜ

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ
(ΜΟΥΑΡΗ, ΥΟΗΡΗΝΟ, ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ)
ΝΧΠΑ ΚΡΔΑΣΑ: Να πξνΫξρνληαη απφ λσπΪ θξΫαηα Α‘ πνηφηεηαο φπσο απηΪ νξέδνληαη θαη
πεξηγξΪθνληαη ζηα Ϊξζξα 88, 88(1) θαη 89 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ ΑληηθεηκΫλσλ
Κνηλάο Υξάζεσο. Σα παξαδηδφκελα λσπΪ θξΫαηα ζα πξνΫξρνληαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ θαη απφ
εγθεθξηκΫλα ζθαγεέα.
Σα πξνζθεξφκελα θξΫαηα πξΫπεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 88(1) ηνπ Κ.Σ.Π:











Να πξνΫξρνληαη απφ θαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε ηκάκαηα θαηνηθέδησλ δψσλ, βννεηδψλ,
ρνέξσλ θαη πξνβΪησλ
Να κελ Ϋρνπλ ππνζηεέ νπνηαδάπνηε επεμεξγαζέα πνπ λα απνζθνπεέ ζηελ εμαζθΪιηζε ηεο
ζπληάξεζάο ηνπο
Να Ϋρνπλ ππνζηεέ θξενζθνπηθφ Ϋιεγρν
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλάο θαη Καηαιιειφηεηαο θαη ηηο ζπζηΪζεηο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο
Να κελ πεξηΫρνπλ επηβιαβεέο νπζέεο πξνεξρφκελεο απφ ηε δηαηξνθά ησλ δψσλ ά Ϊιιεο
νπζέεο εμσγελνχο πξνΫιεπζεο, φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθΪ θαη ζπξενζηαηηθΪ
Να Ϋρνπλ Ϋλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζθαγένπ (πρ θφθθηλν ρσξέο αέκαηα γηα ην
κνζρΪξη)
ΚαηΪ ηνλ ρξφλν παξΪδνζεο ζηηο απνζάθεο δελ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζεξκνθξαζέα αλψηεξε ησλ
4-5νCθαη νμχηεηα (pH) κεηαμχ 4-5,8
Να εέλαη θαιΪ ζπληεξεκΫλα θαη θαζαξΪ θαη λα κελ εέλαη αθπδαησκΫλα, ζΪπηα,
επξσηηαζκΫλα ά ηαγγηζκΫλα
Να κελ αλαδέδνπλ δπζΪξεζηεο νζκΫο
Να κελ Ϋρνπλ ιέπνο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ θπζηθψο κε ην θξΫαο (κΫρξη 10%)

Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο λα εέλαη Ϊςνγνη, ρσξέο λα παξΫρνπλ ελδεέμεηο γηα αηειά επεμεξγαζέα
ά ρξεζηκνπνέεζε αθαηΪιιεισλ πξψησλ πιψλ.
Να κελ Ϋρνπλ ππνζηεέ κεηαβνιά ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηάξσλ, φπσο επέζεο θαη αιινηψζεηο
πνπ κπνξεέ λα επηδξΪζνπλ ζηελ πγεέα ησλ θαηαλαισηψλ ά ζηε ζπληάξεζά ηνπ.
Γηα ηα είδε:
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1) ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΡΔΑ (ΚΗΛΟΣΟ, ΛΑΠΑ),
2) ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΡΔΑ-ΟΤΒΛΑΚΗΑ ΥΟΡΗΝΑ-ΠΑΝΔΣΑ ΥΟΗΡΗΝΖ
3) ΚΑΣΗΚΗ
ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΜΟΥΑΡΗ
Σν λσπφ θξΫαο κνζρΪξη λα εέλαη απαιιαγκΫλν απφ νζηΪ, ιέπνο, ηΫλνληεο θιπ θαη λα παξαδέδεηαη ζε
ζπζθεπαζέα απηνηειψλ αλαηνκηθψλ ηεκαρέσλ θξΫαηνο, φπσο απηΪ αθξηβψο θαζνξέδνληαη ζην ΠΓ
186/1981. Σν λσπφ θξΫαο λα εέλαη απηνηειά ηεκΪρηα πξψηεο θαηεγνξέαο (Α) θηιόην θαη απηνηειά
ηεκΪρηα δεχηεξεο θαηεγνξέαο (Β) ιάπα. Σν λσπφ θξΫαο (κνζρΪξη) λα αλάθεη ζηελ θαηεγνξέα
ηαμηλφκεζεο γξΪκκαηνο Ε (ειηθέαο ην πνιχ 12 κελψλ, λεαξφ κνζρΪξη), φπσο νξέδεηαη ζηνλ
Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ΔΚ 566/2008.
Να αλάθεη απφ Ϊπνςε δηΪπιαζεο ζηηο δηαβαζκέζεηο ησλ θαηεγνξηψλ E, Uθαη σο πξνο ηελ θαηΪζηαζε
πΪρπλζεο λα αλάθεη ζηε δηαβΪζκηζε 1, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 1183/2006 θαη
1234/2007:
Eεμαηξεηηθά: φιεο νη πιΪγηεο φςεηο θακπχιεο Ϋσο πνιχ θακπχιεο, εμαηξεηηθά κπτθά αλΪπηπμε
U πνιχ θαιά: ΠιΪγηεο φςεηο θακπχιεο ζην ζχλνιφ ηνπο, πνιχ θαιά κπτθά αλΪπηπμε
1 πνιχ κηθξά: ζηξψκα ιέπνπο αλχπαξθην Ϋσο πνιχ ιεπηφ
ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΥΟΗΡΗΝΟ
Σν λσπφ ρνηξηλφ θξΫαο λα εέλαη κεξόο (ρνηξηλό κπνύηη) άλεπ νζηώλ θαη θαξέ κπξηδόιεο,θαη λα
πξνΫξρεηαη απφ δψα πνπ Ϋρνπλ εθηξαθεέ θαη αλαπηπρζεέ θαιΪ (αξζεληθΪ πξηλ ην ζηΪδην ηεο
γελλεηηθάο σξηκφηεηαο, ζειπθΪ πνπ δελ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα αλαπαξαγσγά).
Σα δψα απφ ηα νπνέα ζα πξνΫξρεηαη ην θξΫαο λα εέλαη πγηά θαη απαιιαγκΫλα απφ λνζάκαηα θαη λα
Ϋρνπλ ππνζηεέ θηεληαηξηθφ Ϋιεγρν πξηλ θαη κεηΪ ηε ζθαγά θαη Ϋρνπλ θξηζεέ κεηΪ απφ απηά ηελ
εμΫηαζε θαηΪιιεια λα ζθαγνχλ θαη λα δηαηεζνχλ ζηελ θαηαλΪισζε.
Σα ζθΪγηα θαηαλΫκνληαη ζε θαηεγνξέεο βΪζεη ηεο εθηηκψκελεο πεξηεθηηθφηεηΪο ηνπο ζε Ϊπαρν
θξΫαο θαη ηαμηλνκνχληαη αλΪινγα κε ην Ϊπαρν θξΫαο σο πνζνζηφ ηνπ βΪξνπο ηνπ ζθαγένπ. Ζ
δηακφξθσζε πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα Ϋρνπλ αλεπηπγκΫλνπο κχεο, θπξέσο ζηνπο κεξνχο, θαη λα
εέλαη θαηεγνξέαο Eά Uά R, φπσο πξνβιΫπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 1234/2007.
Ζ θαηΪζηαζε ηεο πΪρπλζεο λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε ην ιέπνο λα εέλαη θαηαλεκεκΫλν, ιεπθσπφ, φρη
καιαθφ θαη ειαηψδεο. Να Ϋρεη γέλεη πιάξεο αθαέξεζε ηνπ ιέπνο ηφζν εζσηεξηθΪ φζν θαη εμσηεξηθΪ.
Καηεγνξέεο

Άπαρν θξΫαο σο πνζνζηφ ηνπ βΪξνπο ηνπ ζθαγένπ
55 ά πεξηζζφηεξν

E
U

50 ά πεξηζζφηεξν αιιΪ θαηψηεξν ηνπ 55

R

45 ά πεξηζζφηεξν αιιΪ θαηψηεξν ηνπ 50

ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΧΝ
Σα ακλνεξέθηα λα πξνΫξρνληαη απφ δψα γΪιαθηνο 8-12kg, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο
1183/2006 θαη 1234/2007, θαηΪ πξνηέκεζε Διιεληθάο παξαγσγάο, νιφθιεξα, πξφζθαηεο ζθαγάο,
ρσξέο θεθΪιη, ρσξέο εληφζζηα (εθηφο απφ ηηο εκΫξεο ησλ ενξηψλ ζχκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθά
ΓηΪηαμε 14/89). Να θΫξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε Ννκνζεζέα απαξαέηεηεο ζεκΪλζεηο.
ΣΔΜΑΥΗΜΟ
Ο ηεκαρηζκφο ησλ λσπψλ θξεΪησλ πξΫπεη λα γέλεηαη απαξαέηεηα απφ εγθεθξηκΫλεο εγθαηαζηΪζεηο
ηεκαρηζκνχ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 306/1980- Πεξέ φξσλ ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξΫαηνο θαη ειΫγρνπ ησλ
εξγαζηεξέσλ ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπάο κηηησηνχ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ην ΠΓ
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1115/80, (281/Α/11.12.80) «Πεξέ ηξνπνπνηάζεσο ηεο πεξέπησζεο γ‘ ηνπ ΠΓ 306/80 «Πεξέ φξσλ
ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξΫαηνο θαη ειΫγρνπ ησλ εξγαζηεξέσλ ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη
παξαζθεπάο κηηησηνχ» θαη ηνλ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) ΑΡΗΘ.1337/2013 ΣΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 13εο Γεθεκβξένπ 2013, γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ.1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηελ Ϋλδεημε ηεο
ρψξαο θαηαγσγάο ά ηνπ ηφπνπ πξνΫιεπζεο γηα ηα λσπΪ, δηαηεξεκΫλα κε απιά ςχμε ά θαηεςπγκΫλα
θξΫαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ, θαη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.
Σα ζθαγεέα θαη ηεκαρηζηάξηα θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ Ϊδεηα
ιεηηνπξγέαο θαη αξηζκφ Ϋγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ ΠΓ 79/2007.
(Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζΫζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζέαο ρνξάγεζεο Ϊδεηαο έδξπζεο θαη
εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζθαγεέσλ νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ θαη ζΫζπηζε ησλ
αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.853/2004 θαη
882/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ζρεηηθΪ κε ηελ έδξπζε ζθαγεέσλ).
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σα απηνηειά ηεκΪρηα ησλ ζθαγεέσλ λα εέλαη:
ην κνζρΪξη πξψηεο θαηεγνξέαο (Α) πεξηιακβΪλεηαη ην θηιόην θαη ζηεο δεχηεξεο θαηεγνξέαο (Β)
πεξηιακβΪλεηαη ε ιάπα, φπσο αθξηβψο θαζνξέδνληαη ζην ΠΓ 186/1981. Σν λσπφ κνζρΪξη πξΫπεη λα
παξαδέδεηαη ηεκαρηζκΫλν, ζε νιφθιεξα απηνηειά ηεκΪρηα (θηιφην θαη ιΪπα, Ϊλεπ πεξηηηψλ κεξψλ
θαη Ϊλεπ ιέπνπο), ελψ γηα ην ρνηξηλφ λσπφ θξΫαο, απηφ λα εέλαη κπνύηη θαη κπξηδόιεο θαξέ.
Γελ γέλεηαη δεθηά κΫζα ζηε ζπζθεπαζέα ε χπαξμε:
1. Πξφζζεηνπ ιέπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεκΫλνπ θπζηθψο κε ην θξΫαο (κΫρξη 10%)
2. Μηθξψλ ηεκαρέσλ θξΫαηνο (TRIMMINGS) θαη απνμεζκΪησλ νζηψλ
ΚΪζε απηνηειΫο αλαηνκηθφ ηεκΪρην, ζα ζπζθεπΪδεηαη απφ ηνλ παξαζθεπαζηά ά ηνλ ζπζθεπαζηά, ζε
πξψηε ζπζθεπαζέα ζε θελφ αΫξνο (VACUM) Ϊλεπ ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ ζε δηαθαλά πξν
ζπζθεπαζέα, θαηΪιιειε γηα ηξφθηκα, πνπ ζα ην πξνζηαηεχεη απφ Ϋμσζελ κηθξνβηαθνχο ά Ϊιινπο
παξΪγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζέαο (Οδεγέα 89/108/ΔΟΚ). Γελ επηηξΫπεηαη ε
αθαέξεζε θαλελφο θνκκαηηνχ πνπ αλάθεη ζηελ θαηεγνξέα Α, αιιΪ πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη φια
ηα θνκκΪηηα ζηε θπζηνινγηθά αλαινγέα πνπ απαληνχλ ζηελ θαηεγνξέα απηά.
Δέλαη ζηελ θξέζε ηνπ εθΪζηνηε Ννζνθνκεένπ λα δεηάζεη ηελ πξνκάζεηα ά φρη ησλ θνκκαηηψλ:
θφληξα, θηιΫην θαη κπξηδφιεο.
Σα απηνηειά δηαθνξεηηθΪ αλαηνκηθΪ ζπζθεπαζκΫλα, ηεκΪρηα ηεο έδηαο θαηεγνξέαο πξΫπεη λα
ζπζθεπΪδνληαη ζηε ζπλΫρεηα ζε ραξηνθηβψηηα. Σα ραξηνθηβψηηα ζα εέλαη θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ,
κε Αληνρά ζηε ΓηΪξξεμε θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, BST, κεγαιχηεξε απφ 1300KPa. Καη ζα εέλαη
θαζαξνχ βΪξνπο πεξηερνκΫλνπ, πεξέπνπ 25kg (+/- 10%).
Σα λσπΪ θξΫαηα ζα παξαδέδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθΫο, θηεληαηξηθΫο
θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο, ε δε εκεξνκελέα παξΪδνζεο ζα εέλαη ην πξψην ηΫηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο
ζπλνιηθάο δηαηεξεζηκφηεηΪο ηνπ. ΠΫξαλ ηνπ ρξφλνπ απηνχ δελ ζα γέλεηαη ε παξαιαβά ησλ
πξντφλησλ.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν
πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο (ηεκΪρην) θαη ηεο πνηνηηθάο θαηΪηαμεο
ησλ παξαδηδφκελσλ λσπψλ θξεΪησλ.
ΔζσηεξηθΪ ζηε δηαθαλά πξνζπζθεπαζέα θαη πΪλσ ζε θΪζε απηνηειΫο αλαηνκηθφ ηεκΪρην, αιιΪ θαη
ζηελ εμσηεξηθά ζπζθεπαζέα, πξΫπεη λα ππΪξρεη εηηθΫηα, θαηΪιιειε γηα ηξφθηκα, ζηελ νπνέα λα
αλαγξΪθνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ
(ΔΚ) 1760/2000, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 510/2006, ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ (αξηζ. 1337/2013)
ηεο 13εο Γεθεκβξένπ 2013 ηα εμάο:
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1. Ζ πεξηγξαθά ηνπ ζθΪγεηνπ (Νεαξφ δψν 8-12 κελψλ)
2. Ζ ρψξα θαηαγσγάο
3. Ζ ρψξα εθηξνθάο
4. Ζ ρψξα ζθαγάο
5. Ο θσδηθφο ηνπ ζθΪγεηνπ (πιελ ηνπ ρνηξηλνχ)
6. Ο αξηζκφο Ϋγθξηζεο ηνπ ζθαγεένπ
7. Ο ηέηινο θαη ν αξηζκφο εγθξέζεσο ιεηηνπξγέαο ηνπ εξγαζηεξένπ ηεκαρηζκνχ
8. Ζ εκεξνκελέα ζθαγάο
9. Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ δψνπ (πρ ΑΕ1)
10. Σν θαζαξφ βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ, ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη επέ απηνθφιιεηεο εηηθΫηαο
ειεθηξνληθάο δπγαξηΪο ηνπ εξγνζηαζένπ θαη ζα επηθνιιΪηαη επέ ηεο ζπζθεπαζέαο
11. Ζ εκεξνκελέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηΪο ηνπ
Γηα ηελ ζπληάξεζε θαη ηε δηαθέλεζε ησλ θξεΪησλ πξΫπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ
203/1998- Σξνπνπνέεζε θαη ζπκπιάξσζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηΪγκαηνο 410/94 «Τγεηνλνκηθνέ φξνη
παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο ζηελ αγνξΪ θξΫαηνο (231/Α) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγέα 95/23/ΔΚ
ηνπ πκβνπιένπ θαη ηξνπνπνέεζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκΪησλ 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) θαη
11/95 (5/Α), ν δε δηαθηλεηάο πξΫπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.
ΖΜΑΝΔΗ
Ζ ζάκαλζε επέ ηεο ζπζθεπαζέαο λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ησλ ηξνθέκσλ:
 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα
ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη
ηνπ πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ.1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο
νδεγέαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο
1999/10ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπάο
 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλ.
Αξηζ. 1169/2011 φζνλ αθνξΪ ηελ Ϋλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηνπ ηφπνπ πξνΫιεπζεο
γηα ηα θξΫαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ.

Μηθξνβηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά
Salmonella, απνπζέαζε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO 6579, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002
E. coliΟ157:Ζ7, απνπζέα ζε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002
Λνηπνέ παζνγφλνη νξγαληζκνέ ζχκθσλα κε ηζρχνπζα εζληθά θαη θνηλνηηθά λνκνζεζέα.

Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Υένπ, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ
ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Υένπ, εθφζνλ ππΪξρεη. Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα
πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
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αξηζ.15523/2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά
Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
ππ΄αξηζκφ.852/2004. Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ)
ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000)]ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO
2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ
ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά- επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα
ησλ πξντφλησλ.
Δπέζεο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ
αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζην πιαέζην ησλ απηνειΫγρσλ, θΪζε θνξΪ
πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο,
πξΫπεη λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ
ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη
ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγάπαξαζθεπά ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ- παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ
φξσλ ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ην ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε
πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κΫζα- ςπγεέα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηα νπνέα ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα 0-4 ν C, ζχκθσλα
κε ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαη ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ
ζαιΪκνπ κεηαθνξΪο θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ (ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ
Νν9).
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο
απφ Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο
Τγεέαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη
απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζεο ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα πξνζθνκέδεη θαη λα παξαδέδεη ζηελ
επηηξνπά παξαιαβάο αληέγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ νράκαηνο
κεηαθνξΪο, ν δε κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΒηβιηΪξην Τγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ ηε
δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΪδνζεο ησλ λσπψλ θξεΪησλ φπνπ απαηηεέηαη, γΪληηα κηαο
ρξάζεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα,
ζχκθσλα κε ηε δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ
επηηξνπά παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο. Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε
παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48 ψξεο αλΪινγα κε ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ,
πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
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1. Κ.Σ.Π
2. Αγνξαλνκηθά ΓηΪηαμε 14/89
3. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο
φπνηεο ηξνπνπνηάζεηο απηνχ
4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 (Πεξέ θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ ηεο
Ννκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη ηε
ζΫζπηζε ηεο Δπξσπατθάο Αξράο ΑζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 Ϊξζξνπ 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ φπσο θαη ε
εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξΪγξ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο
πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
22αο επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ
παξΪγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο
νδεγέαο 2001/18/ΔΚ
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
ηεο 22αο επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ
παξΪγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο
νδεγέαο 2001/18/ΔΚ
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43
νδεγέαο (ΔΟΚ)
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 853/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα
ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 854/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ επέζεκν Ϋιεγρν ηξνθέκσλ δσηθάο πξνΫιεπζεο
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ
ηξνθέκσλ
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε
ηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ
θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ
ηξνθέκσλ
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2074/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004 γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ
θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004
15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.2075/2005 γηα ηε ζΫζπηζε εηδηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθΪ κε ηνπο
επέζεκνπο ειΫγρνπο γηα αλέρλεπζε Trichinella ζην θξΫαο
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ
εθαξκνγά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΔΚ) 853/2004, 882/2004 θαη
γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004
17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ
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18. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Πεξέ Αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Γηαηξνθάο θαη Τγεέαο
πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2023/2006 ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ
θαη αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ
θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ
22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1183/2006 πεξέ ηεο θνηλνηηθάο θιέκαθαο θαηΪηαμεο ζθαγέσλ ησλ
ρνλδξψλ βννεηδψλ
23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1898/2006/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο ηεο 14εο Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε
ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.510/2006 ηνπ
πκβνπιένπ γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ
24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ.2073/2005 ηεο Δπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα
25. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ
γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα (εληαένο
θαλνληζκφο ΚΟΑ)
26. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 361/2007/ΔΚ «Δκπνξέα θξΫαηνο βννεηδψλ ειηθέαο ην πνιχ 12 κελψλ»
27. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 566/2008/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ
εθαξκνγάο ηνπ Καλνληζκνχ 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηελ εκπνξέα ηνπ
θξΫαηνο βννεηδψλ ειηθέαο ην πνιχ 12 κελψλ
28. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηελ
Ϋλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηνπ ηφπνπ πξνΫιεπζεο γηα ηα λσπΪ, δηαηεξεκΫλα κε απιά
ςχμε ά θαηεςπγκΫλα θξΫαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη…πνπιεξηθψλ
29. Οδεγέα 89/107/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηα
πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνέα πξννξέδνληαη γηα
αλζξψπηλε δηαηξνθά θαη φπσο απηά Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ (94/34/ΔΚ, 292/97)
30. Οδεγέα 89/107/ΔΟΚ ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ
31. Οδεγέα 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πνπ αθνξΪ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλψηαησλ
πεξηεθηηθνηάησλ γηα ηα θαηΪινηπα ησλ θπηνθαξκΪθσλ επΪλσ ά κΫζα ζε νξηζκΫλα πξντφληα
θπηηθάο πξνΫιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηάο
32. Σελ νδεγέα 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ
θαηΪξγεζε νξηζκΫλσλ νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ θαη ηνπο
πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ παξαγσγά θαη δηΪζεζε ζηελ αγνξΪ νξηζκΫλσλ πξντφλησλ
δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε
ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιένπ 89/662/ΔΟΚ θαη 92/118/ΔΟΚ θαη ηεο απφθαζεο 95/408/ΔΚ
ηνπ πκβνπιένπ
33. Σελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε θαη ηε δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ θαη ηηο φπνηεο
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ηξνπνπνηάζεηο απηάο απφ ηηο Οδεγέεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 ΔΚ, 2005/26 ΔΚ, 2001/101/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπάο, 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/ΔΚ φζνλ
αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ
34. ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ
ια ηα λσπΪ πνπιεξηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη Α πνηφηεηαο θαη λα ηεξνχληαη νη φξνη ησλ Ϊξζξσλ 88,
88(1) θαη 89 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα πιεξνχλ ηηο εθΪζηνηε ΤγεηνλνκηθΫο, ΚηεληαηξηθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο
δηαηΪμεηο.
χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1234/2007 (ΠαξΪξηεκα XIV) λννχληαη σο:
«θξΫαο πνπιεξηθψλ»: ην θξΫαο ησλ πνπιεξηθψλ πνπ εέλαη θαηΪιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε
θαη ην νπνέν δελ Ϋρεη ππνζηεέ Ϊιιε επεμεξγαζέα πιελ ηεο επεμεξγαζέαο κε ςχρνο.
«λσπφ θξΫαο πνπιεξηθψλ»: ην θξΫαο ησλ πνπιεξηθψλ ην νπνέν δελ Ϋρεη νπδΫπνηε ζθιεξπλζεέ κε ηε
δηαδηθαζέα ςχρνπο πξηλ δηαηεξεζεέ ζπλερψο ζε ζεξκνθξαζέα φρη ρακειφηεξε απφ -2 oCθαη φρη
πςειφηεξε απφ +4 oC.
Σα πνπιεξηθΪ λα εέλαη θαηεγνξέαο Α ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΟΚ 1538/91 Άξζξν 6 ν νπνένο
αληηθαηαζηΪζεθε κε ηνλ 543/2008, θαη λα πξνΫξρνληαη απφ πνπιεξηθΪ απφιπηα πγηά, θπιψλ
θξεαηνπαξαγσγάο θαη ησλ δχν γελψλ, θαιΪ αλεπηπγκΫλα ειηθέαο κΫρξη ηξηψλ κελψλ, νιφθιεξα.
Α. Να εέλαη απαιιαγκΫλα απφ θεθΪιηα, ηξαράινπο, Ϊθξα απφ ηνλ ηαξζφ, ρσξέο θηεξΪ, Ϋληεξα,
ηξαρεέα, πλεχκνλεο θαη θεθΪιη. Σν δΫξκα δελ θΫξεη ππνιεέκκαηα θηεξψλ, ακπρΫο, ζθαζέκαηα ά
αηκαηψκαηα. Λέγα κηθξΪ πνχπνπια, ηκάκαηα ζηειερψλ θαη ηξέρεο εέλαη δπλαηφλ λα ππΪξρνπλ πΪλσ
ζην ζηάζνο, ηα πφδηα θαη ηηο Ϊθξεο απφ ηηο θηεξνχγεο (Καλνληζκφο ΔΟΚ 1538/91 ν νπνένο
αληηθαηαζηΪζεθε κε ηνλ 543/2008).
Β. Να Ϋρνπλ εθηξαθεέ κε 100% θπηηθά δηαηξνθά, ε νπνέα λα πηζηνπνηεέηαη απφ θξαηηθφ θνξΫα
(AGROCERT).
Γ. Να εέλαη αλΫπαθα θαη αξηηκειά (Καλνληζκφο 1538/91) ρσξέο θαλΫλα νξαηφ μΫλν ζψκα,
αθαζαξζέα ά αέκα, ρσξέο νπνηαδάπνηε μΫλε νζκά, ρσξέο νξαηΫο θειέδεο αέκαηνο, ρσξέο εμΫρνληα
ζπαζκΫλα θφθαια, ρσξέο ζνβαξνχο κψισπεο θαη ρσξέο έρλε πξνεγνχκελεο θαηΪςπμεο. Θα πξΫπεη
λα ππΪξρεη Ϋλα θαλνληθφ θαη ιεπηφ ζηξψκα ιέπνπο ζην ζηάζνο, ζηελ πιΪηε θαη ζηνπο κεξνχο
(Καλνληζκφο ΔΟΚ 1538/91 ν νπνένο αληηθαηαζηΪζεθε απφ ηνλ 543/2008.
Γ. Να Ϋρνπλ θαιά φςε. Σν θξΫαο πξΫπεη λα εέλαη παρχ, ην ζηάζνο αλεπηπγκΫλν, θαξδχ, καθξχ θαη
ζαξθψδεο, φπσο ζαξθψδε πξΫπεη λα εέλαη θαη ηα πφδηα.
Δ. Να κελ Ϋρνπλ ππνζηεέ νπνηαδάπνηε επεμεξγαζέα, αθηηλνβνιέα ά επεμεξγαζέα κε ηνλέδνπζεο ά
ππεξηψδεηο αθηέλεο ά επέδξαζε ιεπθαληηθψλ νπζηψλ πνπ δέλνπλ ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ά γεχζε. Να
κελ Ϋρνπλ ππνζηεέ επεμεξγαζέα κε ρξσζηηθΫο θπζηθΫο ά ηερλεηΫο, κε αληηβηνηηθΪ, κε ζπληεξεηηθΫο ά
Ϊιιεο νπζέεο πνπ λα απνζθνπεέ ζηελ εμαζθΪιηζε ηεο ζπληάξεζεο.
η. Να Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε πγεηνλνκηθά επηζεψξεζε πξηλ ηε ζθαγά θαη ηα νπνέα θξέζεθαλ
θαηΪιιεια πξνο ζθαγά γηα ηελ εκπνξέα θξΫαηνο πνπιεξηθψλ.
Ε. Να Ϋρνπλ ππνζηεέ θξενζθνπηθφ Ϋιεγρν κεηΪ ηε ζθαγά θαη λα Ϋρνπλ θξηζεέ θαηΪιιεια γηα
αλζξψπηλε θαηαλΪισζε.
Ζ. ΜεηΪ ηε ζθαγά δελ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ κπθεηηΪζεηο θαη αιινηψζεηο, κε θπζηνινγηθά νζκά ά
ρξψκα, θαθνάζεηο ά πνιιαπινχο φγθνπο.
Θ. Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλάο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη ηηο ζπζηΪζεηο κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηΪμεηο ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 1906/90 ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Ηνπλένπ 1990 ζρεηηθΪ κε
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νξηζκΫλνπο θαλφλεο εκπνξέαο γηα ην θξΫαο πνπιεξηθψλ, ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1177/2006 ηεο
Δπηηξνπάο ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.2160/2003 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνέεζε
εηδηθψλ κεζφδσλ ειΫγρνπ ζην πιαέζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκΪησλ γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο ζαικνλΫιαο
ζηα πνπιεξηθΪ.
Η. Να κελ πεξηΫρνπλ επηβιαβεέο νπζέεο πξνεξρφκελεο απφ ηε δηαηξνθά ησλ δψσλ ά Ϊιιεο νπζέεο
εμσγελνχο πξνΫιεπζεο φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθΪ θαη ζπξενζηαηηθΪ θαη γεληθΪ απνπζέα
θηεληαηξηθψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ.
Ηα. ε θΪζε θνηφπνπιν ζα ππΪξρεη ζάκαλζε, φπνπ ζα αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο Ϋγθξηζεο ΔΟΚ ηνπ
ζθαγεένπ, ε ζεξκνθξαζέα ζπληάξεζεο θαη ε εκεξνκελέα αλΪισζεο, ε ρψξα πξνΫιεπζεο ά ν ηφπνο
θαηαγσγάο (Καλνληζκφο 1337/2013 1ε Απξηιένπ 2015).
ε θΪζε ρΪξηηλε εμσηεξηθά δεχηεξε ζπζθεπαζέα ε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο
ζάκαλζεο ηξνθέκσλ:
 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο
θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ.1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ.1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο
87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο
1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ.λ608/2004 ηεο Δπηηξνπάο
 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1337/2013 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ
Καλ. αξηζκ. 1166/2011 φζνλ αθνξΪ ηελ Ϋλδεημε ηεο θΪξηαο θαηαγσγάο ά ηνπ ηφπνπ
πξνΫιεπζεο γηα ηα θξΫαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ.
Ηβ. Ζ εκεξνκελέα παξΪδνζεο ησλ πνπιεξηθψλ ζα εέλαη ε επφκελε ηεο εκεξνκελέαο ζθαγάο απηψλ.
Ηγ. ε πεξέπησζε εηζαγσγάο λσπψλ πνπιεξηθψλ απφ Σξέηε ρψξα πξΫπεη λα ζπλνδεχεηαη κε
Τγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ (ζηελ Διιεληθά γιψζζα) φπσο νξέδεηαη απφ ην ΠΓ 420/1993, ΠΓ
291/1996 θαη ΠΓ 119/1997 (Α108).
Γηα ηα είδε:
1.ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΝΧΠΟ
2.ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΠΟΤΣΗ , ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΔΣΟ
3.ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ

1.Νσπά νιόθιεξα θνηόπνπιαλα εέλαη ηχπνπ Α΄ 65% αεξόςπθηα, βΪξνπο ησλ 1200 – 1300
γξακκαξέσλ Ϊλεπ απνθιέζεσλ ησλ αλσηΫξσ ηηκψλ (αθξηβψο πξνζδηνξηδφκελσλ ) θαη
ζπζθεπαζκΫλα ζε ραξηνθηβψηην ησλ δΫθα (10) ηεκαρέσλ φπνπ ζα αλαγξΪθνληαη ζηελ
Διιεληθά γιψζζα:






Ζ νλνκαζέα θαη ε θαηεγνξέα ηνπ ζθαγεένπ (θαηεγνξέα Α).
Ζ ρψξα πξνΫιεπζεο.
Σν ζάκα ηεο θπηηθάο δηαηξνθάο.
Ζ επσλπκέα θαη ε Έδξα ηεο Δπηρεέξεζεο.
Ο αξηζκφο Ϋγθξηζεο ηνπ ζθαγεένπ, θαη ζάκαλζε θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ
92/116/ΔΟΚ
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 Ζ εκεξνκελέα ζθαγάο.
 Ζ εκεξνκελέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο.
πσο απηΪ αλαθΫξνληαη ζην Π.Γ 291/1996 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΗΗ, ζηνλ θαλνληζκφ
853/2004,854/2004.
2.Κνηόπνπιν κπνύηη θαη θνηόπνπιν ζηήζνο θηιέην: Σα ηεκΪρηα ηνπ λσπνχ θνηφπνπινπ λα
πξνΫξρνληαη απφ νιφθιεξα θνηφπνπια ηχπνπ Α 65% αεξόςπθηα, βΪξνπο ησλ1200gr1300grθαη βΪξνπο ηεκαρέσλ θαη ζα αθνξνχλ ηεκαρηζκΫλα νπέζζηα ηεηαξηεκφξηα (κπνχηηα
λσπΪ) θαη ηεκαρηζκΫλα ζηάζε λσπΪ, βΪξνπο 300-350grγηα ηα κπνχηηα θαη 600-700gr γηα ηα
ζηάζε θαη θηιΫηα θαη ζπζθεπαζκΫλα (πξψηε ζπζθεπαζέα), φρη ζθαθΪθη, θαηΪ πξνηέκεζε
(VACUM) θαη ζε δεχηεξε ζπζθεπαζέα κΫζα ζε ραξηνθηβψηηα. Οη ζπζθεπαζέεο ζα εέλαη
θαηΪιιειεο γηα ηξφθηκα θαη ζα θΫξνπλ εηηθΫηα φπνπ ζα αλαγξΪθεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο
Ϋγθξηζεο ηεο ΔΔ ηνπ ζθαγεένπ ά ηνπ ηππνπνηεηεξένπ, ε ζεξκνθξαζέα ζπληάξεζεο, ε
εκεξνκελέα ζθαγάο, ε εκεξνκελέα ιάμεο θαη ην βΪξνο.
3. Γαινπνύια λα εέλαη ηχπνπ 67%, ζθαγκΫλε, απνπηεξσκΫλε, ρσξέο θεθΪιη θαη πφδηα πνπ
Ϋρνπλ θνπεέ ζηνπο ηαξζνχο ά Ϋλα εθαηνζηφ θΪησ απφ απηνχο θαη ρσξέο ην ζπθψηη, ην
ζηνκΪρη θαη ηελ θαξδηΪ. ΒΪξνο εθΪζηνπ ηεκαρένπ 3-5kgθαη λα Ϋρεη πξνεηνηκαζζεέ κε ηνπο
ελδεδεηγκΫλνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο.
ΖΜ: Σα αλσηΫξσ πξνζδηνξηδφκελα βΪξε Ϋρνπλ ππνινγηζζεέ ζχκθσλα κε ηα κεξηδνιφγηαπνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Ννζνθνκεέα γηα ηηο αλΪγθεο ησλ ζηηηδνκΫλσλ.
Σα ελ ιφγσ ρνξεγνχκελα λσπΪ πνπιεξηθΪ ζα πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ πηελνζθαγεέν πνπ Ϋρεη
αξηζκφ Ϋγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθά Τπεξεζέα (ΠΓ 56/1995), θαη Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ
πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο
ηνπ πξνηχπνπ ENISO22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο
θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ θαη λα θΫξνπλ απαξαέηεηα ηε ζθξαγέδα (θνλθΪξδα) ηνπ
θηεληαηξηθνχ ειΫγρνπ.
Σα ζθαγεέα θαη ηεκαρηζηάξηα θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ Ϊδεηα
ιεηηνπξγέαο θαη αξηζκφ Ϋγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ ΠΓ 79/2007 (Καζνξηζκφο ησλ
φξσλ, ησλ πξνυπνζΫζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζέαο ρνξάγεζεο Ϊδεηαο έδξπζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ
ζθαγεέσλ νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ θαη ζΫζπηζε ησλ αλαγθαέσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 882/2004
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ζρεηηθΪ κε ηελ έδξπζε ζθαγεέσλ).
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1.Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Υένπ, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Υένπ, εθφζνλ ππΪξρεη. Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ αξηζ.15523/2006. ιεο νη
επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο,
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ΄αξηζκφ.852/2004. Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ
κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004,
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
2.Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000)]ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO
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2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα
ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά- επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ.
Δπέζεο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζην πιαέζην ησλ απηνειΫγρσλ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο, πξΫπεη λα
επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ- παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ην ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κΫζα- ςπγεέα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηα νπνέα ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα φρη ρακειφηεξε απφ -2ν C
θαη φρη πςειφηεξε απφ +4 ν C, ζχκθσλα κε ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαη ζα θΫξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ κεηαθνξΪο (ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9).
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζεο ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα πξνζθνκέδεη θαη λα παξαδέδεη ζηελ επηηξνπά
παξαιαβάο αληέγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ νράκαηνο κεηαθνξΪο, ν δε
κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΒηβιηΪξην Τγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ
παξΪδνζεο ησλ πνπιεξηθψλ φπνπ απαηηεέηαη, γΪληηα κηαο ρξάζεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηε δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο
θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο. Σα εέδε
θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48 ψξεο
αλΪινγα κε ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ, πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κσδηθφο Σξνθέκσλ, Πνηψλ θαη ΑληηθεηκΫλσλ Κνηλάο ρξάζεσο
2. Αγνξαλνκηθά δηΪηαμε 14/89
3. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΟΚ 1906/90 ζρεηηθΪ κε νξηζκΫλνπο θαλφλεο εκπνξέαο γηα ην θξΫαο
πνπιεξηθψλ
4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΟΚ 1538/91 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 5εο Ηνπλένπ 1991 γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ελφςεη ηεο εθαξκνγάο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ΄αξηζ.1906/90 ηνπ
πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε νξηζκΫλνπο θαλφλεο εκπνξέαο γηα ην θξΫαο πνπιεξηθψλ
5. ΠΓ 291/96 ΔλδνθνηλνηηθΫο ζπλαιιαγΫο θξΫαηνο πνπιεξηθψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγέα
116/92/ΔΟΚ
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζκ. 466/2001 γηα ηνλ θαζνξηζκφ κΫγηζησλ ηηκψλ αλνράο γηα
νξηζκΫλεο πξνζκεέμεηο ζηα ηξφθηκα θαη (ΔΚ) αξηζ. 2375/2001
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7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 Ϊξζξν 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ φπσο θαη ε
εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξΪγξ.13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο
πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο.
9. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
22αο επηεκβξένπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζάκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθέκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ
παξΪγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο
νδεγέαο 2001/18/ΔΚ
10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ
ηξνθέκσλ
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 853/2004 Καλνληζκφο ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 854/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα
ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα
θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43
νδεγέαο (ΔΟΚ)
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε
ηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ
θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ
15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 ηεο 15εο Ννεκβξένπ 2005 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα
ησλ ηξνθέκσλ
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2074/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004 γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ
θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004
17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ
εθαξκνγά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΔΚ) 853/2004, 882/2004 θαη
γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004
18. Νφκνο 3325 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγέα Βηνκεραληθψλ- Βηνηερληθψλ ΔγθαηαζηΪζεσλ, ΦΔΚ 68,
ΣΑ, 11 Μαξηένπ 2005
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1177/2006 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2006 γηα ηελ
εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2160/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνέεζε εηδηθψλ κεζφδσλ ειΫγρνπ ζην
πιαέζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκΪησλ γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο ζαικνλΫιαο ζηα πνπιεξηθΪ
21. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Πεξέ Αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Γηαηξνθάο θαη Τγεέαο
πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα
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23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2023/2006 ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ
θαη αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα
24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ
θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ
25. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1898/2006/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο ηεο 14εο Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε
ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.510/2006 ηνπ
πκβνπιένπ γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ
26. ΠΓ 79 ηνπ 2007. Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘
αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο
πξνΫιεπζεο, ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα απηΪ πνπ πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε
απφ ηνλ Ϊλζξσπν θαη ηνπο θαλφλεο πγεέαο θαη θαιάο δηαβέσζεο ησλ δψσλ θαη ελαξκφληζε
ηεο θηεληαηξηθάο λνκνζεζέαο πξνο ηελ ππ‘ αξηζκ. 2004/41/ΔΚ Οδεγέα ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
27. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ
γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα (εληαένο
θαλνληζκφο ΚΟΑ)
28. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ.2073/2005 ηεο Δπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα
29. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 543/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηνπο θαλφλεο εκπνξέαο γηα
ην θξΫαο πνπιεξηθψλ
30. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1086/2011 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΗΗ ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.2160/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαζψο
θαη ηνπ παξαξηάκαηνο Η ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπάο φζνλ αθνξΪ ηε
ζαικνλΫια ζην λσπφ θξΫαο πνπιεξηθψλ
31. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηελ
Ϋλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηνπ ηφπνπ πξνΫιεπζεο γηα ηα λσπΪ, δηαηεξεκΫλα κε απιά
ςχμε ά θαηεςπγκΫλα θξΫαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη… πνπιεξηθψλ
32. Οδεγέα 89/107/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηα
πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνέα πξννξέδνληαη γηα
αλζξψπηλε δηαηξνθά θαη φπσο απηά Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ (94/34/ΔΚ, 292/97)
33. Σελ νδεγέα 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ
θαηΪξγεζε νξηζκΫλσλ νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ θαη ηνπο
πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ παξαγσγά θαη δηΪζεζε ζηελ αγνξΪ νξηζκΫλσλ πξντφλησλ
δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε
ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιένπ 89/662/ΔΟΚ θαη 92/118/ΔΟΚ θαη ηεο απφθαζεο 95/408/ΔΚ
ηνπ πκβνπιένπ
34. Σελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε θαη ηε δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηάζεηο απηάο απφ ηηο Οδεγέεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 ΔΚ, 2005/26 ΔΚ, 2001/101/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπάο, 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
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Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/ΔΚ φζνλ
αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ
35. ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9.

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ
Σα ρνξεγνχκελα εέδε λα εέλαη Α‘ πνηφηεηαο θαηεςπγκΫλα θαηΪ κνλΪδα (IQF) θαη λα πιεξνχλ ηνπο
φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ
(Άξζξα 92, 93). Σα θαηεςπγκΫλα πξντφληα ζα εέλαη ηππνπνηεκΫλα νκνηφκνξθα θαηΪ κΫγεζνο,
αλΪινγα κε ην δεηνχκελν εέδνο, ην δε βΪξνο ηνπο δελ ζα εέλαη κηθξφηεξν ησλ 240γξ θαη κεγαιχηεξν
ησλ 300γξ. Σα ηεκαρηζκΫλα ςΪξηα (θΫηα) ζα παξαδέδνληαη κε δΫξκα, ψζηε λα γέλεηαη εχθνια ε
ηαπηνπνέεζε ηνπ εέδνπο, ην δε βΪξνο ηεο εθΪζηνηε θΫηαο λα εέλαη 240-260γξ πεξέπνπ.
Πξντόληα πέξαλ ησλ παξαπάλσ νξηδνκέλσλ βαξώλ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά.










Να Ϋρνπλ Ϊκεκπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο, ρσξέο ππνιεέκκαηα αέκαηνο θαη
ζπιΪρλσλ
Να κελ πεξηΫρνπλ πξνζζάθε νξγαληθάο ά αλφξγαλεο νπζέαο
Να κελ παξνπζηΪδνπλ αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηΪιιεια ά επηθέλδπλα πξνο
θαηαλΪισζε
Να Ϋρνπλ ππνζηεέ βαζηΪ θαηΪςπμε, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη λα κελ Ϋρνπλ
ππνζηεέ επαλαθαηΪςπμε
Να εκθαλέδνπλ, κεηΪ ηελ απφςπμά ηνπο, νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ησλ λσπψλ
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο
πγεηνλνκηθΫο θαη θνηλνηηθΫο νδεγέεο πεξέ εκπνξέαο θαηεςπγκΫλσλ αιηεπκΪησλ, ΠΓ 786/1978,
ΠΓ 290/90, ΠΓ 42/94 πεξέ πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο καιαθέσλ θαη
αιηεπκΪησλ
Ζ απνζάθεπζε θαη ε κεηαθνξΪ λα πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ
Κ.Σ.Π. Ϊξζξα 61, 62, 62α, 92 θαη 93 θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλάο ηνπ ΔΦΔΣ Νν9.
Ζ ζπζθεπαζέα λα εέλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΣΠ Ϊξζξα 9, 11, 62α θαη ηηο
εθΪζηνηε ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.

Σα εέδε ζα παξαδέδνληαη ζπζθεπαζκΫλα ζε πξψηε (Α) ζπζθεπαζέα, ζε πιαζηηθφ θχιιν, θαηΪιιειε
γηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 26, 26α, 27 ηνπ ΚΣΠ θαη εληφο ραξηνθηβσηένπ (Β) ζπζθεπαζέα
(εμσηεξηθά ζπζθεπαζέα) επηκειψο ζπζθεπαζκΫλα θαη πνιχ θαιΪ θιεηζκΫλα. Οη εμσηεξηθΫο
ζπζθεπαζέεο πξΫπεη λα θΫξνπλ ηαηλέα αζθαιεέαο πνπ ζα θαηαζηξΫθεηαη κε ηελ απνζθξΪγηζά ηνπο
θαηΪ ηελ παξΪδνζά ηνπο. ηε ζπζθεπαζέα ζα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ, ζε εκθαλΫο θαη θαιΪ
ηνπνζεηεκΫλν ζεκεέν, κε επθξηλά θαη αλεμέηεια γξΪκκαηα ζηελ Διιεληθά γιψζζα, νη εμάο ελδεέμεηο:
Α. Σν νλνκαηεπψλπκν ά ν εκπνξηθφο ηέηινο ά ε Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο θαη ν αξηζκφο ηεο Ϊδεηαο
ιεηηνπξγέαο ηεο.
Β. Σν νλνκαηεπψλπκν ά ν ηέηινο ηεο επηρεέξεζεο φπνπ Ϋιαβε ρψξα ε θαηΪςπμε
Γ. Ζ εκπνξηθά νλνκαζέα ηνπ εέδνπο
Γ. Ζ δψλε αιέεπζεο (FAO)
Δ. Ζ εκεξνκελέα αιέεπζεο (εκΫξα- κάλαο- Ϋηνο)
Σ. Ζ εκεξνκελέα θαηΪςπμεο (εκΫξα- κάλαο- Ϋηνο)
Ε. Ζ αλΪισζε θαηΪ πξνηέκεζε πξηλ απφ (εκΫξα- κάλαο- Ϋηνο).
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Οη ελδεέμεηο απηΫο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη, ηφζν επέ ηεο ζπζθεπαζέαο ησλ θαηεςπγκΫλσλ
αιηεπκΪησλ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηβσηένπ, ζην νπνέν απηΪ επαλαζπζθεπΪδνληαη.
Σα πξντφληα αιηεέαο εγρψξηα, θνηλνηηθΪ, ηξέηεο ρψξαο, θαηΪ ηελ πψιεζά ηνπο, πξΫπεη λα θΫξνπλ
πιεξνθνξέεο γηα ηελ ελεκΫξσζε ηνπ θαηαλαισηά, νη νπνέεο αλαγξΪθνληαη ζηελ εηηθΫηα ά ζηε
ζάκαλζε ηνπ πξντφληνο, κε επαλΪγλσζηα θεθαιαέα γξΪκκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ
Καλ(ΔΚ)104/2000 ηνπ πκβνπιένπ, Καλ(ΔΚ) 2065/2001 ηεο Δπηηξνπάο «γηα θαζνξηζκφ ησλ
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ αθνξΪ ηελ
ελεκΫξσζε ηνπ θαηαλαισηά ζηνλ ηνκΫα ησλ πξντφλησλ αιηεέαο, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο
δηαηΪμεηο ηνπ Καλ (ΔΚ) 1224/2009 πεξέ ζεζπέζεσο θνηλνηηθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ ηεο ηάξεζεο ησλ
θαλφλσλ ηεο θνηλάο αιηεπηηθάο πνιηηηθάο, ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαλνληζκψλ... θαη θαηαξγάζεσο ησλ
θαλνληζκψλ …» ηνπ πκβνπιένπ θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ (ΔΚ) 404/2011 ηεο Δπηηξνπάο «γηα ηε
ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1224/2009 πεξέ
ηεο ζΫζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο ηάξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο
θνηλάο αιηεπηηθάο πνιηηηθάο».
Σν πνζνζηό ηνπ επίπαγνπ ζηα απνθεθαιηζκέλα θαη εθζπιαρληζκέλα ςάξηα δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο βάξνπο. Σν πνζνζηό ηνπ επίπαγνπ ζε όια ηα
θαηεςπγκέλα επεμεξγαζζέληα αιηεύκαηα, δειαδή θηιέηα θαη θέηεο ςαξηώλ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο βάξνπο.
Σα θαηεςπγκΫλα πξντφληα ζα ηεκαρέδνληαη ά ζα ζπζθεπΪδνληαη ζε εξγαζηάξηα πνπ ζα δηαζΫηνπλ
εγθεθξηκΫλν θσδηθφ ιεηηνπξγέαο, ν νπνένο θαη ζα αλαγξΪθεηαη ζηε ζπζθεπαζέα ηνπ πξντφληνο. Σα
ζπζθεπαζηάξηα- ηεκαρηζηάξηα θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ Ϊδεηα
ιεηηνπξγέαο θαη αξηζκφ Ϋγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ ΠΓ 79/2007.
Σα ελ ιφγσ εξγαζηάξηα ζα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηάξεζεο ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ
θξέζηκσλ ζεκεέσλ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην ΠΓ 56/1995 ά Ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο
ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ
ENISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια
δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – απνζάθεπζε θαη κεηαθνξΪ ησλ πξντφλησλ. Ζ παξαιαβά
ησλ πξντφλησλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ επέπαγνπ ζα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αγνξαλνκηθά δηΪηαμε
4/2006/ΦΔΚ 851/7-7-6 (θαη ηελ ΤΑ Α2-1162/2004 ΦΔΚ 874/Β/14.6.2004). ΒειηησκΫλεο ξπζκέζεηο
ζην Ϊξζξν 107α ηεο ΑΓ 14/89 ζρεηηθΪ κε ηελ εκπνξέα θαη δηΪζεζε θαηεςπγκΫλσλ αιηεπκΪησλ ζε
ζρΫζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επέπαγνπ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 290/ 1992 ΠΟΤ ΔΥΔΗ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ Α2-718-2014 (ΦΔΚ 2090/Β‘/ 31-07-2014).
Οη κνξθΫο ησλ θαηεςπγκΫλσλ αιηεπκΪησλ, πνπ επηηξΫπεηαη λα δηαηέζεληαη ππφ ηνλ φξν φηη ην
πνζνζηφ ηνπ θεξφκελνπ επέπαγνπ (πγξνχ θΪιπςεο) δελ ζα ππεξβαέλεη θαηΪ πεξέπησζε ην 10% ά
15%, Ϋρεη σο εμάο:
Δέδνο αιηεχκαηνο

ΜΫγηζην πνζνζηφ επέπαγνπ

ΦΪξηα νιφθιεξα,
ςΪξηα Α/Κ θαη εθζπιαρληζκΫλα,

10%

ςΪξηα ζε κεγΪια ηεκΪρηα
ΦηιΫην θαη θΫηεο ςαξηψλ,

15%

ςΪξηα Α/Κ θαη εθζπιαρληζκΫλα ρσξέο δΫξκα
Σν Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα λα δεηάζεη ηε ζπλδξνκά ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Κηεληαηξηθάο
ππεξεζέαο γηα εξγαζηεξηαθφ ά Ϊιιν Ϋιεγρν, θαηΪ ηελ παξαιαβά ά θαη κεηΪ απφ απηά.
Ζ εκεξνκελέα παξΪδνζεο ζα εέλαη ην πξψην ηΫηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηΪο ηνπο.
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Γηα ηα είδε:
1) ΒΑΚΑΛΑΟ θαηεςπγκέλνο Α/Κ απνιεπηζκέλνο 240-300γξ/ηεκάρην ,
2) ΓΑΛΔΟ θαηεςπγκέλνο θέηα 240-300γξ/ ηεκάρην
ΖΜ: Σα αλσηΫξσ πξνζδηνξηδφκελα βΪξε Ϋρνπλ ππνινγηζζεέ ζχκθσλα κε ηα κεξηδνιφγηαπνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Ννζνθνκεέα.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1.Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Υένπ, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο
ζην Ννκφ Υένπ, εθφζνλ ππΪξρεη.
Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο
ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ αξηζ.15523/2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε
θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
ππ΄αξηζκφ.852/2004. Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘
αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
2.Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000)]ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ENISO
2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα
ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά- επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ.
Δπέζεο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζην πιαέζην ησλ απηνειΫγρσλ, θΪζε θνξΪ πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο, πξΫπεη λα
επηζπλΪςεη:
1νλΗζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ
δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ- παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο
δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ην ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3.Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα ηζνζεξκηθΪ νράκαηα- ςπγεέα θαη ζα
παξαδέδνληαη ζε ζεξκνθξαζέα -18 ν C κΫρξη ηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηα νπνέα
ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο νδεγέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ Ϋιεγρν ηεο
ζεξκνθξαζέαο ζηα κΫζα κεηαθνξΪο θαη ζηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο θαη θχιαμεο ηξνθέκσλ βαζεηΪο
θαηΪςπμεο θαη ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζέα, θαη ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ
ζαιΪκνπ κεηαθνξΪο θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ.
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζεο ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα πξνζθνκέδεη θαη λα παξαδέδεη ζηελ επηηξνπά
παξαιαβάο αληέγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ νράκαηνο κεηαθνξΪο, ν δε
κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΒηβιηΪξην Τγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ
παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη, γΪληηα κηαο ρξάζεο.
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Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηε δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο
θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π. Άξζξα 92, 93
2. Πδ 786/1978 πεξέ θηεληαηξηθάο επηζεψξεζεο αιηεπκΪησλ θαη ΠΓ 290/92 ηξνπνπνέεζε ηνπ
ΠΓ 786/78
3. ΠΓ 290/92 «Σξνπνπνέεζε δηαηΪμεσλ ηνπ ΠΓ 786/78 πεξέ ηεο θηεληαηξηθάο επηζεψξεζεο
λσπψλ, θαηεςπγκΫλσλ θαη ινηπψλ ζπληεξεκΫλσλ εδψδηκσλ αιηεπκΪησλ» θαη ην Ϊξζξν 11&7
εδΪθην 6 ηνπ ΚΣΠ ζε ελαξκφληζε κε ηελ νδεγέα 89/395/ΔΟΚ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ
ΑΥ 804/90
4. Καλνληζκφο ΠΓ 412/94 πεξέ πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο καιαθέσλ θαη
αιηεπκΪησλ
5. Καλνληζκφο 2406/96/ΔΚ πεξέ πξνδηαγξαθψλ εκπνξέαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ
6. Αγνξαλνκηθά δηΪηαμε 14/89 αξηζκφο 4, Ϊξζξν 107 ζρεηηθΪ κε ηελ εκπνξέα θαη δηΪζεζε
θαηεςπγκΫλσλ αιηεπκΪησλ ζε ζρΫζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επέπαγνπ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ
290/92
7. ΠΓ 79/2007-ΦΔΚ 95/Α‘/3.5.2007 Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο γηα ηα
ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο, ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα απηΪ πνπ πξννξέδνληαη γηα
θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν θαη ηνπο θαλφλεο πγεέαο θαη θαιάο δηαβέσζεο ησλ δψσλ θαη
ελαξκφληζε ηεο θηεληαηξηθάο λνκνζεζέαο πξνο ηελ ππ‘ αξηζκ. 2004/41/ΔΚ Οδεγέα ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
8. Καλνληζκφο 178/2002 (πεξέ θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ ηεο λνκνζεζέαο
γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη ηελ έδξπζε ηεο
Δπξσπατθάο Αξράο γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ
9. Καλνληζκφο 852/2004-Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43
νδεγέαο (ΔΟΚ)
10. Καλνληζκφο 853/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα
ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
11. Καλνληζκφο 854/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ επέζεκν Ϋιεγρν ηξνθέκσλ δσηθάο πξνΫιεπζεο
12. Καλνληζκφο 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ ηξνθέκσλ
13. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Πεξέ αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ
Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
14. Καλνληζκφο 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ
15. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1662/2006 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 6εο Ννεκβξένπ 2006 γηα ηξνπνπνέεζε
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
16. Καλνληζκφο 178/2002 (εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 18) γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ
φπσο θαη ε εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ ΚΣΠ παξΪγξ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο
παξηέδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα
ησλ ηξνθέκσλ
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17. ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο
93/43/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ
18. Καλνληζκφο 852/2004 θαη ΚΤΑ 15523/8-2006 Κσδηθφο Αξηζκφο Έγθξηζεο ησλ Φπθηηθψλ
ΔγθαηαζηΪζεσλ
19. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Ϊξζξν 4 θαη 5, θαη Ϊξζξν 6 ηνπ Καλ. 852/2004 πεξέ αδεηνδφηεζεο
ησλ επηρεηξάζεσλ θαη Ϋγθξηζεο απηψλ
20. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 1020/2008 ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 17εο Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ησλ παξαξηεκΪησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.853/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο
γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.2076/2005 φζνλ αθνξΪ ηελ
επηζάκαλζε αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα, ηα απγΪ θαη ηα
πξντφληα απγψλ θαη νξηζκΫλα πξντφληα αιηεέαο
21. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1021/2008 ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 17ε2 Οθησβξένπ 2008, γηα
ηξνπνπνέεζε ησλ παξαξηεκΪησλ Η,ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.854/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα
ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα
θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2076/2005 φζνλ αθνξΪ ηα
δψληα δέζπξα καιΪθηα, νξηζκΫλα πξντφληα αιηεέαο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ επηθνπξεέ θαηΪ ηνπ
επέζεκνπο ειΫγρνπο ζηα ζθαγεέα.
ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΓΑΛΑΚΣΟ
Σν ρνξεγνχκελν γΪια ζα πξΫπεη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π Ϊξζξα 79 θαη 80, φπσο
απηΪ Ϋρνπλ ηξνπνπνηεζεέ κε ηηο απνθΪζεηο Α.Υ.. 1050/1996 ΦΔΚ 263/Β/7.4.97, Α.Υ.. 187/1998
ΦΔΚ 765/Β/24.7.98, ηελ Οδεγέα 2000/13/Δ.Κ..
Να αληαπνθξέλεηαη πιάξσο ζηνπο ηζρχνληεο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ηηο θηεληαηξηθΫο δηαηΪμεηο
ηνπ Π.Γ. 56/21-2-1995, θαζψο θαη ζηηο δηαηΪμεηο 852/2004, 853/2004 & 854/2004 «πκκφξθσζε
ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο Οδεγέεο 92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ
πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην
γΪια» (ΦΔΚ 45/27-2-95 η. Α‘), θαη ηνλ Ν4254/7.4.14 (ΤπνπαξΪγξαθνο Σ ηεο παξαγξΪθνπ 8) ζηα
πιαέζηα εθαξκνγάο ηνπ Ν4606/2012 «ΑΡΖ ΔΜΠΟΓΗΧΝ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΝ
ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ- ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» θαη ην Νφκν 4336/15 Τπνπ/γξαθνο Α.3
α) ΜεηΪ ηελ ζεξκηθά επεμεξγαζέα, ην γΪια πξΫπεη λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε
ζεξκνθξαζέα πνπ δελ ππεξβαέλεη ηνπο 6 0C. ηε ζεξκνθξαζέα ζηελ νπνέα ζπληεξεέηαη, ε δε δηΪξθεηα
ζπληάξεζάο ηνπ θαζνξέδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηά.
β) Να εέλαη νκνγελνπνηεκΫλν, πνπ ζεκαέλεη φηη, εΪλ κεέλεη ζε αθηλεζέα 48 ψξεο δελ πξΫπεη λα
ζρεκαηέδεηαη θαλεξφο δηαρσξηζκφο ηεο θξΫκαο, ε δε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιέπνο ηεο ππεξθεέκελεο
πνζφηεηαο 100cm3 γΪιαθηνο θηΪιεο ηνπ 1 Lt λα κε δηαθΫξεη πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηεο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιέπνο ηνπ ελαπνκεέλαληνο γΪιαθηνο.
γ) Σν ρνξεγνχκελν αγειαδηλφ γΪια ζα πξΫπεη λα Ϋρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιέπνο 3,5%, 2%. ΔπηπιΫνλ,
λα Ϋρεη εηδηθφ βΪξνο ζηνπο 15 0C 1,028g/l(γηα ην πιάξεο).
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
1. Γάια Μαθξάο Γηάξθεηαο πιήξεο 3,5% ιηπαξά ζε ζπζθεπαζία 1Lt
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2. Γάια Μαθξάο Γηάξθεηαο ειαθξύ 2% ιηπαξά ζε ζπζθεπαζία 1Lt
3. Γηανύξηη αγειάδαο πιήξεο κε ιηπαξά 3,85 Έσο 4%
4. Γηανύξηη αγειάδαο κε ιηπαξά 2%
Γηα ηα δύν πξώηα είδε :
1. Γάια πιήξεο 3,5% Ληπαξά , πςειήο παζηεξίσζεο - πςειήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο µέρξη 45
εκεξώλ.
2. Γάια ειαθξύ 2% Ληπαξά, πςειήο παζηεξίσζεο - πςειήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο µέρξη 45
εκεξώλ.
A) ΓΪια Τςειάο Παζηεξέσζεο εέλαη απηφ πνπ Ϋρεη ππνζηεέ ζεξκηθά επεμεξγαζέα ζηνπο
+ 110νC Ϋσο + 127νC. ηε ζπζθεπαζέα αλαγξΪθνληαη νη ιΫμεηο «ΓΪια» θαη «Τςειάο
Παζηεξέσζεο». Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθά ησλ ιΫμεσλ «θξΫζθν» θαη «παζηεξησκΫλν». ∆ηαηεξεέηαη
ζην ςπγεέν Ϋσο 45 εκΫξεο. Σν πξνο πξνκάζεηα γΪια ζα πξΫπεη λα εέλαη πιάξεο ( ιηπαξΪ 3,5% ) ά
εµηαπνβνπηπξσµΫλν (ιηπαξΪ 2 %), ζε ζπζθεπαζέα εκθηΪισζεο ελφο (1) ιέηξνπ, νπνηαζδάπνηε
αλαγλσξηζκΫλεο µΪξθαο πνπ δηαηέζεηαη ζην Ληαληθφ Δκπφξην ζχκθσλα µε ην Ϊξζξν 80 ηνπ θψδηθα
(ΦΔΚ 788/87 ηεχρνο
B) Σν γΪια ζα εέλαη απφ αγλφ αγειαδηλφ γΪια, ην νπνέν ζα δηαηεξεέ ηα θπζηθΪ ζξεπηηθΪ ζπζηαηηθΪ
ηνπ (αζβΫζηην, πξσηεΐλεο, θψζθνξν, κεηαιιηθΪ ζηνηρεέα, βηηακέλεο, θ.ι.π) ηα νπνέα ζα
αλαγξΪθνληαη ζηελ ηππσκΫλε εηηθΫηα απηνχ.
Σν πξντφλ ζα πξνΫξρεηαη απφ λνκέκσο ζε ιεηηνπξγέα εξγνζηΪζηα, ηα νπνέα ζα Ϋρνπλ εγθεθξηκΫλε
εγθαηΪζηαζε µε θσδηθφ αξηζκφ Ϋγθξηζεο θηεληαηξηθνχ ειΫγρνπ (ζάκα θαηαιιειφηεηαο) γηα ηε
δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο απηνχ.
Θα δηαθηλεέηαη ζε ζπλζάθεο ςχμεο φπσο νξέδεηαη ζηνλ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο θαη
ΚηεληαηξηθΫο ∆ηαηΪμεηο.
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξΫπεη λα δψζνπλ πιάξεηο θαη ζαθεέο πεξηγξαθΫο ησλ πξντφλησλ ηνπο (πρ.
πζθεπαζέα, βΪξνο ζπζθεπαζκΫλσλ πξντφλησλ, πνζφηεηεο , εξγνζηΪζην παξαζθεπάο, θπζηθνρεκηθΪ
θαη κηθξνβηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, ζξεπηηθΪ ζπζηαηηθΪ θ.ι.π.).
Σν γΪια πςειάο ζεξκηθάο επεμεξγαζέαο ζα εέλαη ΠΟΗΟΣΖΣΑ • Καηεγνξέα Α‘
ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ • ΜΫγηζηε 5 ν C
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΔΣΗΚΔΣΑ
ηελ ζπζθεπαζέα ηνπ πξντφληνο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ελδεέμεηο κε εκθαλεέο θαη επδηΪθξηηνπο
ραξαθηάξεο ζηα ΔιιεληθΪ: Οη θσδηθνέ θαη γεληθΪ φια ηα απαξαέηεηα εθεέλα ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ
ζηνλ ηξφπν ζπζθεπαζέαο θαη παξαγσγάο (ηφπνο ρξφλνο, παξηέδα).
πγθεθξηκΫλα:
Ζ Ϋλδεημε « γΪια πςειάο ζεξκηθάο επεμεξγαζέαο»,
Σν ζάκα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο.
Σν εξγνζηΪζην παξαγσγάο (O Σέηινο θαη Ϋδξα επηρεέξεζεο παξαγσγάο).
Tν πηζηνπνηεκΫλν ζχζηεκα πνηφηεηαο.
H ρψξα ΠξνΫιεπζεο
Ζ νλνκαζέα πψιεζεο
Ο Κσδηθφο Παξηέδαο
Ζ Πνηνηηθά θαηεγνξέα
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Ζ Γηαηξνθηθά αλΪιπζε
Ζ Ζκεξνκελέα παξαγσγάο
Ζ ζεξκνθξαζέα ζπληάξεζάο ηνπ
Ο θσδηθφο παξηέδαο
ε εκθαλΫο ζεκεέν ζην έδην νπηηθφ πεδέν κε ην ζάκα ηνπ πξντφληνο ε δηΪξθεηα δσάο ηνπ γΪιαθηνο ζε
εκΫξεο.
Ζ Ζκεξνκελέα- παζηεξέσζεο- πςειάο ζεξκηθάο Δπεμεξγαζέαο
Ζ Ζκεξνκελέα ιάμεο.
Ζ Ζκεξνκελέα Λάμεο :Ο ελαπνκΫλσλ ρξφλνο δσάο ησλ πξντφλησλ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα παξΪδνζεο
ηνπο ζην Ννζνθνκεέν, λα εέλαη ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δσάο ηνπο.
Ζ δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ηξνθέκσλ:


ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζκ.1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΜΤΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα
ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) 1925/2006 θαη ηελ
θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο,
ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ
ηεο επηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.608/2004 ηεο
Δπηηξνπάο.

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΩΝ
χκθσλα µε ηηο απαηηάζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο, tν γΪια ζα πξΫπεη λα πιεξνέ ηα
κηθξνβηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο απηΪ νξέδνληαη ζην Κεθ. ΗΗ ηνπ ΠΓ 56/95, Καλνληζκνχο
(ΔΚ)2073/2005 θαη 1441/2007, κε δηαδηθαζέεο παξαγσγάο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ησλ
ΔΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004.
Entero- Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml.
Παζνγφλαn=5, c=0, Απνπζέαζε 25g.
• Salmonellaspp. Απνπζέα ζε 25 gr.
• E. Coli Απνπζέα ζε 1gr.
• Οιηθά Αεξφβηα Υισξέδα ≤ 10,000 cfu/gr
• Listeria spp Απνπζέα ζε 25 gr.
• Φπρξφθηια ζηειΫρε B. Aureus < 10 cfu/gr
ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΩΝ
• Απνπζέα αληηβηνηηθψλ ππνιεηκκΪησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ παξαγσγηθψλ νξγαλνθσζθνξηθψλ ά
δηδαληνθηφλσλ
• ΛηπαξΪ • Πξσηεΐλε • Λαθηφδε • ΠεξηΫρεη Ca, P, Mg, K, Na, Cl, Βηηακέλεο Α, Βηηακέλεο
πκπιΫγκαηνο B, C, D, E, Παληνζεληθφ νμχ, Νηαζέλε, Φπιιηθφ νμχ • Απνπζέα ζε Αθιαηνμέλεο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σν γάια λα είλαη ζε (Α) θαη (Β) ζπζθεπαζία ησλ 10 ltηνπ 1lt.
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Ζπξψηε ζπζθεπαζέα (Α) λα εέλαη TetraPakά Ϊιιεο αλΪινγεο θαη λα πιεξνέ φινπο ηνπο θαλφλεο
πγηεηλάο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 85 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ησλ ηξνπνπνηάζεσλ απηνχ.
Γελ ζα πξΫπεη λα απειεπζεξψλεη πνζφηεηα ζηνηρεέσλ ζην γΪια πνπ πηζαλφλ λα ζΫζεη ζε θέλδπλν ηελ
αλζξψπηλε πγεέα ά λα αιινηψλεη ηελ ζχζηαζε ά ηα νξγαλνιεπηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ γΪιαθηνο.
Ζ δεχηεξε ζπζθεπαζέα λα θηβψηηα – πιαζηηθΪ κε ρσξέζκαηα πνπ ζα Ϋρνπλ ρεηξνιαβΫο γηα ηελ
εχθνιε κεηαθνξΪ ηνπο. Σα παξαπΪλσ θηβψηηα ζα επηζηξΫθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηά
ΚαηΪ ηελ παξαιαβά, θαη φηαλ ζεσξεζεέ απαξαέηεην απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαιαβάο, ζα
παξαιακβΪλεηαη πνζφηεηα 1000ml ηα νπνέα ζα βξΪδνληαη ελψπηνλ ηνπ πξνκεζεπηά ά ηνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ. ΔΪλ ην γΪια φηαλ βξΪζεη «θφςεη» , απηφ ζεκαέλεη φηη Ϋρεη απμεκΫλε νμχηεηα θαη
ν πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα αληηθαηαζηάζεη φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαδηδφκελνπ
γΪιαθηνο.
Ο πξνζθΫξσλ ζα πξΫπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ην εξγνζηΪζην ην νπνέν παξαζθεπΪδεη ην
πξνζθεξφκελν εέδνο θαη ην νπνέν ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο
ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ησλ ηξνθέκσλ
ENISO 22000:2005.
Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη θΪζε εξγΪζηκε κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα ε νπνέα ζα
δέδεηαη ηελ πξνεγνχκελε ά δχν εκΫξεο πξηλ φηαλ κεζνιαβεέ αξγέα. Ζ παξΪδνζε ηνπ γΪιαθηνο ζα
εέλαη ε επφκελε κΫξα ηεο παξαγσγάο.
Ζ ώξα παξάδνζεο απζηεξώο νξηδόκελε ζα είλαη ε 07:00π.κ. θαη δύλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε
ηηο εθάζηνηε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Υένπ, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ
ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Υένπ, εθφζνλ ππΪξρεη. Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα
πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ.15523/2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά
Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
ππ΄αξηζκφ.852/2004. Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ)
ππ‘αξηζ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ
θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ
θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000)]ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ENISO
2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ
ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά- επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ
πξντφλησλ.
Δπέζεο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ
αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζην πιαέζην ησλ απηνειΫγρσλ, θΪζε θνξΪ
πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο,
πξΫπεη λα επηζπλΪςεη:
1νλΗζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ
ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη
ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγάπαξαζθεπά ησλ πξντφλησλ.
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2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ- παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ
φξσλ ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ην ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε
πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κΫζα- ςπγεέα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηα νπνέα ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα 2-4 ν C, ζχκθσλα κε ηελ
εθΪζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαη ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ
κεηαθνξΪο θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ (ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9).
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο
απφ Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο
Τγεέαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη
απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζεο ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα πξνζθνκέδεη θαη λα παξαδέδεη ζηελ
επηηξνπά παξαιαβάο αληέγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ νράκαηνο
κεηαθνξΪο, ν δε κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΒηβιηΪξην Τγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ ηε
δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη, γΪληηα κηαο ρξάζεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα,
ζχκθσλα κε ηε δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ
επηηξνπά παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π. Άξζξα 79,80
2. ΠΓ 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο νδεγέεο 92/46/ΔΟΚ θαη
92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη
εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΔΚ 45/27-2-95 η.Α)
3. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.178/2002 ηνπ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 28εο Ηαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη
απαηηάζεσλ ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο Δπξσπατθάο Αξράο γηα ηελ
αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
(HACCP).
4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο
5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004-Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ-πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43
νδεγέαο (ΔΟΚ)
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ
πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) 882/2004 ηνπ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηε δηελΫξγεηα επέζεκσλ ειΫγρσλ ηεο
ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζέα πεξέ δσνηξνθψλ θαη ηξνθέκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα
ηελ πγεέα θαη ηελ θαιά δηαβέσζε ησλ δψσλ
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1935/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 27εο Οθησβξένπ 2004 ζρεηηθΪ κε ηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ
πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ
80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ
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10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 15εο Ννεκβξένπ 2005 πεξέ
κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2074/2005 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 2005 γηα
ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 853/2004 θαη
γηα ηελ νξγΪλσζε επέζεκσλ ειΫγρσλ βΪζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.854/2004 θαη (ΔΚ)
882/2004, γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 θαη γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 854/2004
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 23εο Φεβξνπαξένπ 2005 γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ
θπηνθαξκΪθσλ κΫζα ά πΪλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθΫο θπηηθάο θαη δσηθάο πξνΫιεπζεο
θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ
13. ΚΤΑ αξηζ. 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/η.Β‘/31-8-2006) Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα
εθαξκνγάο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004,
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1881/2006 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 19εο Γεθεκβξένπ 2006 γηα ηνλ
θαζνξηζκφ κΫγηζησλ επηηξεπηψλ επηπΫδσλ γηα νξηζκΫλεο νπζέεο νη νπνέεο επηκνιχλνπλ ηα
ηξφθηκα
15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1662/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 6εο Ννεκβξένπ 2006 γηα
ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 2007 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ
θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα
17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 5εο Μαξηένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1255/1999 ηνπ πκβνπιένπ,
φζνλ αθνξΪ ηηο κεζφδνπο αλΪιπζεο θαη πνηνηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ γΪιαθηνο θαη ησλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
18. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2008 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 17εο Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα
αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30εο Ννεκβξένπ 2009 ζρεηηθΪ
κε ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.853/2004,
(ΔΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 10/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 14εο Ηαλνπαξένπ 2011 γηα ηα
πιαζηηθΪ πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα
22. Ν4254/7.4.14 (ΤπνπαξΪγξαθνο Σ ηεο παξαγξΪθνπ 8) ζηα πιαέζηα εθαξκνγάο ηνπ
Ν4046/2012 ΑΡΖ ΔΜΠΟΓΗΧΝ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ- ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
23. Νφκνο 4336/15 Τπ/γξαθνο Α.3
24. ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9

Σελίδα 157

20PROC006815281 2020-06-04
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ «ΓΗΑΟΤΡΣΗ»
Α. Σν ρνξεγνχκελν εέδνο (γηανχξηη) λα εέλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ
ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ Άξζξν 82 θαη λα Ϋρεη
παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη ην νπνέν ζα πξΫπεη
λα αληαπνθξέλεηαη πιάξσο ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο ειιεληθάο
λνκνζεζέαο πξνο ηηο νδεγέεο 92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ
θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΔΚ
45/27-2-95 η. Α΄).
1. Να Ϋρεη παξαζθεπαζηεέ απφ γΪια αγειΪδαο θαη καγηΪ απνπζέα αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθΪ
ηξνπνπνηεκΫλσλ πιηθψλ.
2. Να Ϋρεη:
 Γνκά ιεέα, καιαθά θαη θξεκψδε
 Γεχζε επρΪξηζηε
 Οζκά ππφγιπθε
 PH 3,3-3,8.
3. Να κελ παξνπζηΪδεη:
 Δπξσηέαζε
 άςε
 Δκθαλεέο κηθξνζθνπηθΫο κεηαβνιΫο ρξψκαηνο θαη ζράκαηνο
 Αλψκαιε νζκά θαη γεχζε (πηθξά, ηαγθά, μηληζκΫλν ά δχζνζκν)
 Αιινέσζε απφ κηθξνβηαθά δξΪζε
 ΜπθεηηαθΫο απνηθέεο ζηελ επηθΪλεηΪ ηνπ
 Τπνιεέκκαηα νξκνλψλ, απμεηηθψλ παξαγφλησλ, αληηβηνηηθψλ, κπθνηνμηλψλ ηχπνπ Α
& Β, βαξΫσλ κεηΪιισλ ζχκθσλα κε ηνπο ΔΚ 1881/2006, ΔΚ 396/2005, ΔΚ 10/2011,
ΔΚ 2377/1990 θαη ηξνπνπνηάζεηο.
ΦπηνθΪξκαθα 149/2008, Αιιεξγηνγφλα ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011.
 ξην δηνμηλψλ 3pgWHO-PCDD/F-TEQ/grfat (EK) 1881/2006 θαη ηξνπνπνηάζεηο
απηψλ.
4. Σν γηανχξηη ζα πξΫπεη λα πιεξνέ ηα κηθξνβηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο απηΪ νξέδνληαη,
ΔΚ 2073/2005 θαη 1441/2007 κε δηαδηθαζέεο παξαγσγάο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ησλ
ΔΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη ΠΓ 9/89.
i. Απνπζέα Salmonellasppζε 25γξ ζε 5 δεέγκαηα
ii. Απνπζέα E.Coli ζε 1γξ ζε 5 δεέγκαηα
iii. ηαθπιφθνθθνη πεθηΪζε ζεηηθνέ Απνπζέα ζε 1γξ ζε 5 δεέγκαηα
iv. ΟιηθΪ θνινβαθηεξηνεηδά Απνπζέα ζε 1γξ ζε 5 δεέγκαηα
v. Εχκεο- κχθεηεο <10cfu/gr ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο εκπνξηθάο δσάο.
Β. ΤΚΔΤΑΗΑ
Ζ ζπζθεπαζέα ηεο γηανχξηεο (Α) πξψηε ζπζθεπαζέα-θεζεδΪθη, ζα εέλαη απφ πιηθφ θαηΪιιειν γηα
ηξφθηκα (ΡΡ) πνιππξνππιΫλην, Άξζξν 26 ΚεθΪιαην ΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ζα θιεέλεη αεξνζηεγψο κε
αινπκηλφθπιιν κε θξΪκα απηνχ πνπ ζα πεξηΫρεη ηνπιΪρηζηνλ 99% αξγέιην >0,.05Mn, max 0.1%Zn,
0.05-2%Cu, max 0.05% Ϊιια ινηπΪ ζηνηρεέα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 601/602, ην δε βΪξνο
ηεο θΪζε ζπζθεπαζέαο λα εέλαη πεξέπνπ 200γξ θαη ζε (Β) δεχηεξε ζπζθεπαζέα ραξηνθηβψηηα
αλνηρηΪ, ζηνηβαδφκελα, αληνράο, ησλ 12 ηεκαρέσλ.
Ο ρξφλνο βησζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ εκεξνκελέα ιάμεο λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ηα ¾ ηνπ
ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζπληάξεζεο, ηελ εκΫξα παξΪδνζεο ζηελ απνζάθε ηξνθέκσλ.
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Σα κΫζα ζπζθεπαζέαο δελ ζα κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο νπζέεο ζην πξντφλ. ην κΫζν
ζπζθεπαζέαο (θεζεδΪθη) ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηα ΔιιεληθΪ κε επαλΪγλσζηα
γξΪκκαηα, απφ ρξψκα ά κειΪλη ά Ϊιιν κεραληθφ ηξφπν πνπ δελ κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο
νπζέεο (ΔΚ 89/109), νη απαξαέηεηεο ελδεέμεηο ζχκθσλα κε ηηο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο
δηαηΪμεηο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δπσλπκέα παξαζθεπαζηά
Αξηζκφο Ϋγθξηζεο
Ζ εκεξνκελέα παξαγσγάο
Ζ εκεξνκελέα ιάμεο
Υψξα ΠξνΫιεπζεο
Θεξκνθξαζέα Γηαηάξεζεο ζην ςπγεένπ
Γηαηξνθηθά ΑλΪιπζε
Ο θσδηθφο παξηέδαο (Οδεγέα 89/396), ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο
ζάκαλζεο ηξνθέκσλ:


ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΔ αξηζ.1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά
πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ)
1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο
90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο , ηεο νδεγέαο
2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο
Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο
Δπηηξνπάο.

Γηα ηα είδε :
1) Γηανύξηη πιήξεο κε ιηπαξά ηνπιάρηζηνλ 3,85% ζύκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 1 ηνπ Κ.Σ.Π.
ή γηανύξηη αγειάδαο κε ιηπαξά 4%.
2) Γηανύξηη αγειάδαο κε ιηπαξά 2%
Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:
4. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν
ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Υένπ, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ
ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Υένπ, εθφζνλ ππΪξρεη. Ζ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα
πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ.15523/2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά
Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
ππ΄αξηζκφ.852/2004. Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ)
ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.
5. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000)]ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO
2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ
ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά- επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα
ησλ πξντφλησλ.
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Δπέζεο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ
αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέ ζην πιαέζην ησλ απηνειΫγρσλ, θΪζε θνξΪ
πνπ απηφ δεηεέηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ εέλαη παξαγσγφο ά παξαζθεπαζηάο,
πξΫπεη λα επηζπλΪςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ
ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 2200:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη
ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγάπαξαζθεπά ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παξαγσγνχ- παξαζθεπαζηά ά ζπζθεπαζηά φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ
φξσλ ηεο δηαθάξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ην ζπγθεθξηκΫλν πξνκεζεπηά κε ηα πξντφληα ζε
πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. Ζ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κΫζα- ςπγεέα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο
ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηα νπνέα ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα 2-4 ν C, ζχκθσλα κε ηελ
εθΪζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαη ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ
κεηαθνξΪο θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ (ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9).
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο
απφ Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο
Τγεέαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη
απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.
ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζεο ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα πξνζθνκέδεη θαη λα παξαδέδεη ζηελ
επηηξνπά παξαιαβάο αληέγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ νράκαηνο
κεηαθνξΪο, ν δε κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΒηβιηΪξην Τγεέαο θαη λα θΫξεη θαηΪ ηε
δηΪξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΪδνζεο ησλ ηξνθέκσλ φπνπ απαηηεέηαη, γΪληηα κηαο ρξάζεο.
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα,
ζχκθσλα κε ηε δνζεέζα παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο επέζεο θαη λα παξΫρεη ζηελ
επηηξνπά παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο. Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε
παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48 ψξεο αλΪινγα κε ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθέκνπ,
πξηλ ηελ παξΪδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π. Άξζξα 26, 82
2. ΠΓ 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο πξνο ηηο νδεγέεο 92/46/ΔΟΚ θαη
92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη
εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΔΚ 45/27-2-95 η. Α‘)
3. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο
4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) 2377/90 ηεο 26εο Ηνπλένπ 1990 γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξέσλ
θαηαινέπσλ ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.178/2002 ηνπ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 28εο Ηαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη
απαηηάζεσλ ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο Δπξσπατθάο Αξράο γηα ηελ
αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ
(HACCP).
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6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004-Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ-πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43
νδεγέαο (ΔΟΚ)
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ
πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) 882/2004 ηνπ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηε δηελΫξγεηα επέζεκσλ ειΫγρσλ ηεο
ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζέα πεξέ δσνηξνθψλ θαη ηξνθέκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα
ηελ πγεέα θαη ηελ θαιά δηαβέσζε ησλ δψσλ
10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1935/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 27εο Οθησβξένπ 2004 ζρεηηθΪ κε ηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ
πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ
80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 15εο Ννεκβξένπ 2005 πεξέ
κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2074/2005 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 2005 γηα
ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 853/2004 θαη
γηα ηελ νξγΪλσζε επέζεκσλ ειΫγρσλ βΪζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.854/2004 θαη (ΔΚ)
882/2004, γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 θαη γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 854/2004
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 23εο Φεβξνπαξένπ 2005 γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ
θπηνθαξκΪθσλ κΫζα ά πΪλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθΫο θπηηθάο θαη δσηθάο πξνΫιεπζεο
θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1881/2006 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 19εο Γεθεκβξένπ 2006 γηα ηνλ
θαζνξηζκφ κΫγηζησλ επηηξεπηψλ επηπΫδσλ γηα νξηζκΫλεο νπζέεο νη νπνέεο επηκνιχλνπλ ηα
ηξφθηκα
15. ΚΤΑ αξηζ. 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/η.Β‘/31-8-2006) Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα
εθαξκνγάο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) ππ΄αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004,
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1662/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 6εο Ννεκβξένπ 2006 γηα
ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο
17. ΟΓΖΓΗΑ 2007/68/ΔΚ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 27εο Ννεκβξένπ γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ
παξαξηάκαηνο ΗΗΗα ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ νξηζκΫλα ζπζηαηηθΪ ηξνθέκσλ
18. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 2007 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ
θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 149/2008
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 5εο Μαξηένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1255/1999 ηνπ πκβνπιένπ,
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φζνλ αθνξΪ ηηο κεζφδνπο αλΪιπζεο θαη πνηνηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ γΪιαθηνο θαη ησλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2008 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 17εο Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ
22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα
αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα
23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30εο Ννεκβξένπ 2009 ζρεηηθΪ
κε ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.853/2004,
(ΔΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ
24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 10/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 14εο Ηαλνπαξένπ 2011 γηα ηα
πιαζηηθΪ πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221951]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 2, ΧΙΟΣ, ΤΚ 82132
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΚΟΥΤΣΟΥΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ
- Τθλζφωνο: 22713/50258
- Θλ. ταχυδρομείο: promithion@xioshosp.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: www.xioshosp.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,CPV): ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΪΟΝΑ,
ΚΕΑΤΑ, ΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΡΟΙΪΑΣ
(15500000-3, 15119000-5, 15300000-1, 15000000-8, 15612500-6)
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [92111]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε προμικεια: ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *….]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : *23/2020]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
Σελίδα 164

20PROC006815281 2020-06-04
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο
(ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
2. δωροδοκία·
3. απάτθ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Εάν ναι, αναφζρετε:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
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(«απηνθΪζαξζε»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΑΦΑΛΙΘ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

Σελίδα 171

20PROC006815281 2020-06-04
Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να -[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
τισ περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έρεη δηαπξΪμεη ν οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
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αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι
ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία)
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ,
να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζροντα, εκτόσ εάν
:
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπνδείγκαηα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

1θ ΟΜΑΔΑ «ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΕΙΟΤ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΕ

1
2
3
4
5
6
…..

ΤΝΟΛΑ
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ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ 9%
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2θ ΟΜΑΔΑ - «ΚΡΕΑΣΑ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΕ

ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ 9%

1
2
3
4
5
6
…..

ΤΝΟΛΑ

3θ ΟΜΑΔΑ - «ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ»

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ
(Μ/Μ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΘΣΕ

ΣΙΜΘ
ΧΟΝΔΡΙΚΘ
ΑΝΑ Μ/Μ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ
ΜΕΣΑ
ΜΕΣΑ
ΠΟΟΣΟ
ΣΘΝ
ΣΘΝ
ΕΚΠΣΩΘ ΕΚΠΣΩΘ ΕΚΠΣΩΘ
ΧΩΡΙ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
9%

1
2
3
4
5
6
…..

ΤΝΟΛΑ

4θ ΟΜΑΔΑ - «ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΕ

1
2
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ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
9% & 17%
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3
4
5
6
…..

ΤΝΟΛΑ

5θ ΟΜΑΔΑ - «ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΡΣΟΠΟΙΪΑ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΕ

1
2
3
4
5
6
…..

ΤΝΟΛΑ
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ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ 9%

