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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Βπσλπκέα ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΥΕΟΤ 

ΚΤΛΕΣΒΕΟ 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε ΒΛΒΝΏ ΐΒΝΕΓΒΛΟΤ 2 

Πφιε ΥΕΟ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 82132 

Υψξα ΒΛΛΏΑΏ 

Κσδηθφο ΝUTS EL 413 

ΣειΫθσλν 2271350258 

Φαμ 2271044311 

Διεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν  promithion@xioshosp.gr 

Ώξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο ΐ.ΠΏΓΟΤΑΔ 

Γεληθά Αηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  (URL) www.xioshosp.gr 

 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Δ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά εέλαη ην ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΥΕΟΤ «ΚΤΛΕΣΒΕΟ» εέλαη ΝΠΑΑ θαη αλάθεη 

ζην Τπνπξγεέν Τγεέαο. 

   

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Δ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο εέλαη ε παξνρά πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

ΒθαξκνζηΫν εζληθφ δέθαην  εέλαη ην Βιιεληθφ.  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ ειεθηξνληθά 

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε : www.xioshosp.gr θαη κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Β..Δ.ΑΔ.. 

β) Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Β..Δ.ΑΔ.. (πζηεκηθόο αξηζκόο 62928) 

γ) ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ ηελ δηεχζπλζε: www.xioshosp.gr  

 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Δ δαπΪλε γηα ηελ πέζησζε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2018 κε ΚΏΒ 1511 θαη 

ΏΏΜΑ 1128/2018 (ΏΑΏ: 656Χ469073-ΑΕ2) 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

Ώληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο  εέλαη ε πξνκάζεηα ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ γηα ην ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ 

ΥΕΟΤ «ΚΤΛΕΣΒΕΟ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηηκήο.  

Σν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ αλΫξρεηαη ζπλνιηθΪ ζην χςνο ησλ 119.252,37  € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. 9% θαη 17% 

Σα πξνο πξνκάζεηα εέδε θαηαηΪζζνληαη ζηνπο  θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 

(CPV): 15511000-3, 15551300-8, 15112130-6, 03311000-2, 03221200-8, 15800000-6, 15811100-7, θαη 

15811510-4, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ζπλνιηθΪ παξαηέζεληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα: 

 

ΟΜΏΑΏ 1. ΓΏΛΏΚΣΟΚΟΜΕΚΏ ΒΕΑΔ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 13300,00 

ΟΜΏΑΏ 2. ΚΡΒΏΣΏ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 43440,99 

ΟΜΏΑΏ 3. ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΟΠΧΡΟΠΧΛΒΕΟΤ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 10969,76 

ΟΜΏΑΏ 4. ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΠΏΝΣΟΠΧΛΒΕΟΤ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 44229,86 

ΟΜΏΑΏ 5. ΒΕΑΔ ΏΡΣΟΠΟΕΨΏ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 7.311,76 

 

Ώλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο δέδεηαη ζην παξΪξηεκα Ε 

ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Δ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο γηα ηα 

εέδε ησλ νκΪδσλ 1 ΓΏΛΏΚΣΟΚΟΜΕΚΏ ΒΕΑΔ, 2. ΚΡΒΏΣΏ, 4. ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΠΏΝΣΟΠΧΛΒΕΟΤ, 5. ΒΕΑΔ 

ΏΡΣΟΠΟΕΨΏ ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο 

(ρακειφηεξε ηηκά) θαη γηα ηελ νκΪδα 3. ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΟΠΧΡΟΠΧΛΒΕΟΤ ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ 

νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο, δειαδά ην κεγαιχηεξν εληαέν πνζνζηφ Ϋθπησζεο 

(%), ζε αθΫξαηεο κνλΪδεο, επέ ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ κΫζε ηηκά ιηαληθάο 

πψιεζεο ηνπ εέδνπο ηελ εκΫξα παξΪδνζεο, φπσο απηά πξνθχπηεη απφ ην εθΪζηνηε εθδηδφκελν δειηέν 

πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζέαο εκπνξένπ ηεο Γεληθάο Αηεχζπλζεο ΏλΪπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθάο 

Βλφηεηαο Υένπ ηεο ΠεξηθΫξεηαο ΐ. Ώηγαένπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. 

 

Δ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ά ησλ ζπκβΪζεσλ νξέδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο , κε δηθαέσκα 

ηξέκελεο παξΪηαζεο κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ Α κε ηνπο έδηνπο φξνπο. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζεο πξνκήζεηαο ή γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά 

αιιά ζην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηεο θάζε νκάδαο. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Δ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα φπσο ηζρχεη θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδέσο: 

- Σνπ λ. 4412/2016 (Ώ' 147) ―Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

- Σνπ λ. 4314/2014 (Ώ' 265) ―Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο‖ θαη ηνπ λ. 3614/2007 

(Ώ' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007 -2013», 
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- Σνπ λ. 4270/2014 (Ώ' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- Σνπ λ. 4250/2014 (Ώ' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1, 

- Σεο παξ. Γ ηνπ Ν. 4152/2013 (Ώ' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

- Σνπ λ. 3886/2010 (Ώ' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

- Σνπ λ. 4129/2013 (Ώ‘ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
- Σνπ λ. 4013/2011 (Ώ‘ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 
- Σνπ λ. 3861/2010 (Ώ‘ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 

Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

- Σνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Ώ΄150) 
- Σνπ λ. 3548/2007 (Ώ‘ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό 

θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- Σνπ λ. 3469/2006 (Ώ‘ 131) ―Βζληθφ Σππνγξαθεέν, Βθεκεξέο ηεο Κπβεξλάζεσο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο‖ 

- Σνπ λ. 2859/2000 (Ώ‘ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
- Σνπ λ.2690/1999 (Ώ' 45) ―Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο‖ θαη 

ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15, 
- Σνπ λ. 2121/1993 (Ώ' 25) ―Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα‖, 
- Σνπ π.δ 28/2015 (Ώ' 34) ―Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία‖, 

- Σνπ π.δ. 80/2016 (Ώ΄145) ―ΏλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΑηαηΪθηεο‖ 

- Σν ΠΑ 39/17 «Καλνληζκφο εμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Ώξράο ΒμΫηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ». 

- Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΏλΪπηπμεο ππ‘ αξηζκφλ 56902/215//02-06-17 (ΐ‘ 

1924) «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Βζληθνχ πζηάκαηνο Διεθηξνληθψλ 

Αεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..).». 

- Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΏλΪπηπμεο ππ‘ αξηζκφλ 57654//23-05-17 (ΐ‘ 1781) 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Διεθηξνληθνχ Με- 

ηξψνπ Αεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΔΜΑΔ) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη ΏλΪπηπμεο.» 

- Σελ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΑΕΚΏΕΟΤΝΔ, ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ ΚΏΕ ΏΝΘΡΧΠΕΝΧΝ 

ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΧΝ- ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ππ‘αξηζκ. 1191 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζέαο παξαθξΪηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξΪηεζεο 0,06% ππΫξ ηεο Ώξράο 

ΒμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Ώ.Β.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο 

ηεο παξαγξΪθνπ 3, ηνπ Ϊξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016» 

- Σνπ Ν.4542/1-6-2018 Ρπζκέζεηο ΒΚΏΠΤ 

- ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ 

πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ 

δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

- ηελ Ϋγθξηζε δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ αξ.25/26-7-18 απφθαζε Α.. θαη ηελ  

- ηελ Ϋγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηελ αξ.16/26-4-2018 (γηα ηα εέδε αξηνπνηέαο) θαη ηελ 

αξ.25/26-7-2018 απφθαζε Α. ( γηα ηα ππφινηπα εέδε). 

- ηελ Ϋγθξηζε απφ Ϊπνςε ζθνπηκφηεηαο  ηεο πξνκάζεηαο ησλ επηκΫξνπο νκΪδσλ θαη Π/Τ κε ηελ  

αξ.25/26-7-18 απφθαζε Α.. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Δ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ε 19-09-2018 θαη ψξα 23:00 κ.κ 

Δ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Βζληθνχ πζηάκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ (Β..Δ.Α.Δ..), ε νπνέα εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο Αηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr , ηελ 25-09-2018, εκΫξα Tξέηε θαη ψξα 10:00 π.κ  
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. (Αηαηεξεέηαη κφλν γηα ιφγνπο αξέζκεζεο) 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Αηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθε ζην Κεληξηθφ Διεθηξνληθφ Μεηξψν 

Αεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΔΜΑΔ).  

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Αηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ 

Β..Δ.ΑΔ..:  http://www.promitheus.gov.gr.  

 

Πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Αηαθάξπμεο) Ϋρεη ζηαιεέ ζην Βπηκειεηάξην Υένπ πξνο ελεκΫξσζε ησλ 

κειψλ ηνπ. 

 

Δ πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Αηαθάξπμεο) φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 ηεο παξαγξΪθνπ 

4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΕΏΤΓΒΕΏ)  

 

Δ Αηαθάξπμε ζα θαηαρσξεζεέ ζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL)  www.xioshosp.gr 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη 

εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο 

ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο 

απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ ηνπ λ. 4412/2016. Δ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο
.
  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, 

αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ 

ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 

 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο  εέλαη ηα αθφινπζα: 

  

1. ε κε αξ.πξση.13128/10-8-2018 Πξνθάξπμε ηεο χκβαζεο. 

2.  ε παξνχζα Αηαθάξπμε κε αξ. πξση.55/08-08-2018 κε ηα Παξαξηάκαηα  πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο. 

3. Οη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο   
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4. Σν ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Αάισζεο (ΣΒΤΑ)  

5. Σν Ϋληππν ππφδεηγκα νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο   

6. νη  ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο ζρεηηθΪ 

κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

7. ην ζρΫδην – ππφδεηγκα ηεο ζχκβαζεο  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

ιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

φιεο νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κΫζσ ηεο Αηαδηθηπαθάο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  ην αξγφηεξν δΫθα (10) εκΫξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Αηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Β..Δ.ΑΔ.. Ώηηάκαηα παξνράο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη απφ εγγεγξακκΫλνπο  ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ 

(φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ 

εξσηεκΪησλ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν. Ώηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλάζεσλ πνπ ππνβΪιινληαη εέηε 

κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ 

εμεηΪδνληαη.  

Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

Ϋγθαηξα, δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ 

παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ, β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο. 

Δ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ά ησλ αιιαγψλ. 

ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ πξνεηνηκαζέα 

θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα.   

Σπρφλ ελζηΪζεηο ά πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά 

ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Ώ΄188). ΒηδηθΪ, ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ 

ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε 

απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν.
. 
 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά 

ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε 

ηεο ΥΪγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Ώ΄188).ΒηδηθΪ, ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα 

κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν. 

ΒλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα -εηαηξηθΪ ά κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ 

λα ππνβΪιινληαη θαη ζε Ϊιιε γιψζζα, ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. 
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ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη 

ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-

κΫξε ηεο Α θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα 

εθδέδνληαη απφ ην Β.Σ.Ώ.Ώ. - Σ..Μ.Β.Α.Β. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Ααλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ώλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε 

γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Ααλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά 

κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη‘ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη‘ ειΪρηζηνλ θαη επέ πνηλά απφξξηςεο ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: α) ηελ 

εκεξνκελέα Ϋθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ 

ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Ώ.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια 

ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε 

πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα  ππνβνιάο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο 

εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά 

Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο 

εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο.  

Δ αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Αηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα 

θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Α, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη 

δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ 

απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη 

Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
 
  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ 

ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο), εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, χςνπο δύν ηνηο 

εθαηό (2%) επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ρσξέο ΦΠΏ. 
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Σν χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ππνινγηδφκελε επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο, εθηφο ΦΠΏ, γηα ηελ θΪζε 

νκΪδα, θαέλεηαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα: 

 

ΟΜΏΑΏ 1. ΓΏΛΏΚΣΟΚΟΜΕΚΏ ΒΕΑΔ ΠΟΟ    244,03 επξώ 

ΟΜΏΑΏ 2. ΚΡΒΏΣΏ ΠΟΟ    794,22 επξώ 

ΟΜΏΑΏ 3. ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΟΠΧΡΟΠΧΛΒΕΟΤ ΠΟΟ    201,28 επξώ 

ΟΜΏΑΏ 4. ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΠΏΝΣΟΠΧΛΒΕΟΤ ΠΟΟ    776,05 επξώ 

ΟΜΏΑΏ 5. ΒΕΑΔ ΏΡΣΟΠΟΕΨΏ ΠΟΟ    134,16 επξώ 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

Δ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άηνη ηνπιΪρηζηνλ 210 εκέξεο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη. Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα λα 

παξαηεέλεη, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

2.2.2.2. Δ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιάο 

εθηΫιεζεο.  

Δ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ πεξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 107 ηνπ λ.4497/2017 (Ώ΄171) 

2.2.2.3. Δ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

ηζρχνο απηάο, παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 2.2.3 Ϋσο 2.2.8,  δελ 

πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα 

ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Ώπνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθΫξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ 

πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  ηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2008/841/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ 

εγθιάκαηνο (ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο ζηελ νπνέα 

ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΒΒ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ 

ηεο 22αο Ενπιένπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΒΒ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα,  

γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΒΒ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (Ώ΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη, 

αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 13εο Ενπλένπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΒΒ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά απηνπξγέα ά 

ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο,  
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ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο 

νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 

26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο 

γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΒΒ 

L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Ώ΄ 166), 

ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 

2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Ώπξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΒΒ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 

νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (Ώ΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε ηειεζέδηθε 

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα 

εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Β.Π.Β.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Β. θαη Β.Β.)θαη 

IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ  αθνξΪ θαη‘ ειΪρηζηνλ 

ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ θαη‘ 

ειΪρηζηνλ ηνλ Αηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ ζηα κΫιε ηνπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθέσλ αθνξΪ 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε 

απόθαζε. 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη 

δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα 

θαη φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Ώλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΒιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά 

αζθΪιηζε. 

Αελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε 

θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, 

θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 

γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο 

β) ηαλ ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρνπλ επηβιεζεέ ζε 

βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο 

ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο: αα) ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Βπηζεψξεζεο Βξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ 

ραξαθηεξέδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 2063/Α1632/2011 (ΐ΄ 266), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, 

σο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο, ά ββ) δχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα 

ηνπ ψκαηνο Βπηζεψξεζεο Βξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αδάισηε εξγαζέα, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη 

ββ΄ θπξψζεηο πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθηάζεη ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ 

2.2.3.3. Καη' εμαέξεζε ν πξνζθΫξσλ δελ απνθιεέεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 

2.2.3.2, ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ 
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πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο ηεο 

πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο 

2.2.3.4. Ώπνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθΫξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηώρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ά ηειεέ ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε 

αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Δ 

αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ ησλ 

θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα 

γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο,  

(γ) ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπλάςε 

ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 

4412/2016, δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο 

ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη 

θαη‘ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 

λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα 

επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  

(ζ) εΪλ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ, 

γηα ην νπνέν ηνπ επηβιάζεθε πνηλά πνπ ηνπ ζηεξεέ ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ θαη θαηαιακβΪλεη ηε ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα.  

Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 

θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκΫλα ν ελ 

ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα 

κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 

2.2.3.5. Ο πξνζθΫξσλ απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, 

εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6. ΠξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 

παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ 

Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 

(απηoθΪζαξζε). ΒΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε 
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δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. 

Ώλ ηα κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. 

Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε απφθαζε, ζε 

εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ 

λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε. 

2.2.3.7. Δ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ 

πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ Ϊξζξνπ 74 

ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηεέηαη λα 

αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο.  Οη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη λα εέλαη 

εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο 

ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ΄ ηνπ 

λ. 4412/2016. ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Βπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε Α, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε 

ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα 

επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΒιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη 

εγγεγξακκΫλνη ζην ΐηνηερληθφ ά Βκπνξηθφ ά ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηάξην. 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

 

Γελ απαηηνύληαη θξηηάξηα νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ γηα 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

ζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο δειψλνπλ απαξαηηάησο πειαηνιφγηφ ηνπο  , ζην νπνέν Ϋρεη γέλεη ε πξνκάζεηα ηελ 

ηειεπηαέα ηξηεηέα. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη, φπνπ 

απαηηεέηαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, κε ηα αληέζηνηρα ISO 

2.2.8 Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε κέα απφ ηηο 

θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (ΐ/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 
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παξνχζα ΠαξΪξηεκα ΕΕI ην νπνέν απνηειεέ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 

1599/1986. 

Σν ΣΒΤΑ θαηαξηέδεηαη απφ ηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο Ώ 

ηεο Ώπφθαζεο 158/2016 ηεο ΒΏΏΑΔΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο Καηεπζπληάξηαο Οδεγέαο 15/2016 (ΏΑΏ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΐ-ΏΚΔ). Σν ΣΒΤΑ ζε 

επεμεξγΪζηκε κνξθά εέλαη αλαξηεκΫλν ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΒΏΏΑΔΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη 

(www.hsppa.gr ). 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζην Μέξνο ΗV (Κξηηήξηα Δπηινγήο) ηνπ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα 

ζπκπιεξώζνπλ ΜΟΝΟΝ ηελ Δλόηεηα α (Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο), ρσξίο λα 

ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ ελ ιόγσ Μέξνπο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο 

νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.8, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ 

ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, αλ 

θαη ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο 

πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Δ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη ζην Βπξσπατθφ Βληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΒΒΒ)  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά πνπ Ϋρεη 

αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη πξνζθΫξνληεο 

νηθνλνκηθνέ πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ  

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ά, ειιεέςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά 

ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο. Δ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο 

αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά 

ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξέπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο α) σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη β) σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθΪ κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (ζηελ 

πεξέπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΒιιΪδα αθνξΪ Οξγαληζκνχο θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο) ζηνπ νπνένπ νθεέιεη λα θαηαβΪιεη εηζθνξΫο].  

Βηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΒιιΪδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 

ηεινχλ ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή όηη δελ έρνπλ ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδέδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε δηθαζηηθά απφθαζε εθδέδεηαη απφ 

ην νηθεέν Πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ 

εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ εθδέδεηαη απφ ην Γ.Β.Μ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, σο 

θΪζε θνξΪ ηζρχνπλ. Σα θπζηθΪ πξφζσπα (αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο) δελ πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κε 

ζΫζεσο ζε εθθαζΪξηζε.  

Δ κε αλαζηνιά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκΫλνπο 

ζηελ ΒιιΪδα νηθνλνκηθνχο θνξεέο απνδεηθλχεηαη κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο πιαηθφξκαο ηεο ΏλεμΪξηεηεο 

Ώξράο Αεκνζέσλ Βζφδσλ. 

Ώλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ ην 

Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 
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2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα 

αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε 

βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 

ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο 

θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη 

δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε 

β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθό απφ ηε Αηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Βπηζεψξεζεο Βξγαζηαθψλ ρΫζεσλ, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηνπλ 

νη πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 

δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.  

Ώλ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο πξνζθνξΪο ε Αηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 

Βπηζεψξεζεο Βξγαζηαθψλ ρΫζεσλ δελ δχλαηαη λα εθδψζεη ην αλσηΫξσ πηζηνπνηεηηθφ ιφγσ κε 

νινθιάξσζεο ηεο δηαδηθαζέαο πινπνέεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ-ΒΠΒ, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 80 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ πξνβιΫπνπλ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κε 

έλνξθε βεβαίσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο 

ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

 

δ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.7. ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ Ϋρεη 

εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε 

επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο 

κΫινο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν 

πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε 

βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΒιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην ΐηνηερληθφ ά 

Βκπνξηθφ ά ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηάξην. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5 νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ απαηηεέηαη λα πξνζθνκέζνπλ θαλΫλα δηθαηνινγεηηθφ.  

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ 

θαηάινγν ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ πξνκάζεηαο ηξνθέκσλ πνπ εθηειΫζηεθαλ θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 

ηξηεηέα, κε αλαθνξΪ ηνπ αληέζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελέαο, ηνπ δεκφζηνπ παξαιάπηε, θαζψο θαη 

πηζηνπνηεηηθΪ νξζάο εθηΫιεζεο θΪζε ζχκβαζεο.  

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα ελ ηζρχ ζρεηηθΪ 

πηζηνπνηεηηθά. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκέδεη ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη 

λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξόηεζε Γ.. 
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ζε ζώκα, ζε πεξέπησζε Ώ.Β., θιπ., αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ). Ώπφ ηα αλσηΫξσ 

Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζά ηνπ, φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, 

ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο 

εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνέεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηΪινγν.  

Δ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 

αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο.  

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ, θαηΪ 

πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

 

Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο αλΪ νκΪδα/ηκάκα εέλαη: 

 ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο (ρακειφηεξε ηηκά) γηα ηηο νκΪδεο:  

1. ΓΏΛΏΚΣΟΚΟΜΕΚΏ ΒΕΑΔ, 2. ΚΡΒΏΣΏ, 4. ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΠΏΝΣΟΠΧΛΒΕΟΤ, 5. ΒΕΑΔ ΏΡΣΟΠΟΕΨΏ 

θαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο, δειαδά ην 

κεγαιχηεξν εληαέν πνζνζηφ Ϋθπησζεο (%), ζε αθΫξαηεο κνλΪδεο, επέ ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ κΫζε ηηκά ιηαληθάο πψιεζεο ηνπ εέδνπο ηελ εκΫξα παξΪδνζεο, γηα ηελ νκΪδα 3. 

ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΟΠΧΡΟΠΧΛΒΕΟΤ 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηελ Αηαθάξπμε  γηα ην ζχλνιν ηεο 

πξνθεξπρζεέζαο  πξνκάζεηαο ά γηα θΪζε θαηεγνξέα μερσξηζηΪ αιιΪ ζην ζχλνιν ησλ πνζνηάησλ ηεο θΪζε 

θαηεγνξέαο. 

Αελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο  

Δ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ειεθηξνληθΪ 

εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο 

εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ, απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο 

ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΒΔΑΔ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα 
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δηαθάξπμε, ζηελ Βιιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

λ.4412/2016, ηδέσο Ϊξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθά Ώπφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ 

εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά πνπ ππνζηεξέδεηαη 

απφ εγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνέν ρνξεγάζεθε απφ Ϋλαλ εγθεθξηκΫλν πΪξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ απφθαζε 

2009/767/ΒΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΒΒ) 910/2014 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηεο Τ.Ώ. 

56902/215 ―Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ.)» θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΒΔΑΔ- Αηαδηθηπαθά 

πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο έδηαο Τ.Ώ.  

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ 

ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 9 ηεο σο Ϊλσ Τπνπξγηθάο Ώπφθαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο 

πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΒΔΑΔ, ε αλαζΫηνπζα 

αξρά ζα ξπζκέζεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθά αλαθνέλσζά ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνέν 

πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνέν  πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ.  

Ώπφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 

. Βθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά 

εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά 

δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Αελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζπληΪζζνπλ ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ ζπκπιεξψλνληαο ηηο 

αληέζηνηρεο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα ην ζχζηεκα παξΪγεη ηα ζρεηηθΪ 

ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηα νπνέα ππνγξΪθνληα ειεθηξνληθΪ θαη ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα.  Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ 

ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]   

2.4.2.5. Ο ρξάζηεο - νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνβΪιιεη ηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, 

φπσο πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ: 

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηε δηαδηθαζέα ππνβΪιινληαη απφ 

απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεέσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, 

θΫξνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε 

εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο. 

Ώπφ ην χζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ε φπνηα απνζηΫιιεηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΫα κε κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ.  

Βληφο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ησλ σο Ϊλσ ζηνηρεέσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκέδνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζε 

Ϋληππε κνξθά θαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο  πξνζθνξΪο ηα νπνέα απαηηεέηαη 

λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ 

εέλαη ελδεηθηηθΪ ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ 
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ηδησηηθνχο θνξεέο θαη δελ θΫξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηε 

θξαγέδα ηεο ΥΪγεο (Apostille).Αελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα 

θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά, ηα ΦΒΚ, ηα ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη φζα πξνβιΫπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη 

νη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ζε αληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Δ  αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ  απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςάθηνπο ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν 

θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε εχινγε πξνζεζκέα φια ά 

νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα  πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη ειεθηξνληθΪ,  φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά 

δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα 

πεξηιακβΪλνπλ: 

α) Tν ηππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/2016 ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. Οη πξνζθΫξνληεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΒΤΑ ην νπνέν Ϋρεη αλαξηεζεέ, θαη ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά αξρεένπ 

doc, ζηε δηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΒΔΑΔ θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο 

δηαθάξπμεο (ΠαξΪξηεκα III), 

β) εγγύεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξΪθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 

ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην ΣΒΤΑ γηα θΪζε 

νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε. 

γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φπνπ ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο ηξνθέκσλ ζα αλαθΫξεη ξεηΪ φηη: 

    -      ε πξνζθνξΪ κνπ γηα ην δηαγσληζκφ αθνξΪ ηελ/ηο ΟΜΏΑΏ/Β «……....» 

    -      ηα πξνζθεξφκελα ηξφθηκα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληέζηνηρεο πξνδηαγξαθΫο, νη νπνέεο 

επηβΪιινληαη απφ ηε ζρεηηθά Βιιεληθά θαη Κνηλνηηθά λνκνζεζέα, ηνπο επέζεκνπο θξαηηθνχο θνξεέο, ηε 

κειΫηε θαη ηελ δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

-  φηη αλαιακβΪλσ ηελ επζχλε γηα ηελ Ϋγθαηξε, ζσζηά θαη ρσξέο νπνηνδάπνηε πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα 

ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, παξΪδνζε ησλ ππφ πξνκάζεηα ηξνθέκσλ (πνπ ζπκκεηΫρεη) εληφο ησλ ρψξσλ 

πνπ ζα ππνδεέμεη ην Ννζνθνκεέν θαη ζα θαζνξέδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

- . ηα πξνζθεξφκελα πιηθΪ κε ηελ επηθχιαμε ηεο νξζάο απνζάθεπζεο θαη ρξάζεο ηνπο, ζε πεξέπησζε 

αιινέσζάο ηνπο ππνρξενχκαη ζε Ϊκεζε αληηθαηΪζηαζά ηνπο ρσξέο επηβΪξπλζε ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο. 

-  ν ρξφλνο ηζρχο ηεο πξνζθνξΪ κνπ εέλαη «…..» εκΫξεο. (κε πνηλά απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο δελ 

κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξνο ησλ Ϋμη κελψλ (180 εκεξψλ) απφ ηελ εκεξνκελέα δηεμαγσγάο ηνπ 

δηαγσληζκνχ). 

-  Ϋιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξΪηεζεο, ηνπο νπνένπο θαη δΫρνκαη 

αλεπηθχιαθηα. 

δ) Άδεηεο εΪλ θαη φπνπ απαηηνχληαη 

ε) Πηζηνπνηεηηθό ISO εθφζνλ δεηνχληαη 

ζη) Σα Σερληθά ζηνηρεία αλαιπηηθΪ, ζα πεξηγξΪθεηαη ιεπηνκεξψο ε ζπκθσλέα ά κε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εέδνπο ζε ζρΫζε κε ηηο αληέζηνηρεο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο. 

δ) ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνέα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ, απηφο πνπ εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξΫα π.ρ. ν Πξφεδξνο θαη ν Αηεπζχλσλ χκβνπινο ΏΒ, δηαρεηξηζηά ά πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα 

δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθά ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα Ϋγγξαθα ηεο λνκηκνπνέεζεο απηψλ, αλ απηφ 

δελ πξνθχπηεη επζΫσο απφ ην θαηαζηαηηθό, πηζηνπνηεηηθό Γ.Δ.Μ.Ζ., Φ.Δ.Κ. αλαιφγσο κε ηε λνκηθά 

κνξθά ησλ εηαηξεηψλ ά θΪζε Ϊιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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2.4.3.2 H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ 

ηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε ην θεθΪιαην ―Ώπαηηάζεηο-ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο‖ ηνπ Παξαξηάκαηνο  

ΕΕ ηεο Αηαθάξπμεο, πεξηγξΪθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο απαηηάζεηο θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη. 

ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε θαηαιιειφιεηα 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην 

σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά 

ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ 

Δ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηάξην αλΪζεζεο.  

Σηκέο 

Δ ηηκά ηνπ πξνο πξνκάζεηα πιηθνχ  δέλεηαη  ζε επξψ αλΪ κνλΪδα.
 
Ώλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεέ 

λα απνηππσζεέ αλαιπηηθΪ ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ν πξνζθΫξσλ ζα επηζπλΪςεη ζηνλ (ππν)θΪθειιν 

―νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ‖ ηελ ειεθηξνληθά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλε θαη ηα 

ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα ζε κνξθά pdf.] 

ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Ώ., γηα ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
.
 (παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ Ϊξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016) 

Βηδηθφηεξα:  

α) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσο ηεο 

αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Βληαέαο ΏλεμΪξηεηεο Ώξράο Αεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη ( Ϊξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο ηζρχεη)  

β) Υαξηφζεκν 3% επέ ηεο θξΪηεζεο ηεο Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ θαη ΟΓΏ 20% επέ ηεο θξΪηεζεο ηνπ ραξηνζάκνπ.  

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ππΫξ ηεο Ώξράο ΒμΫηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ (Ώ.Β.Π.Π.) ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ. 

κε αξηζκ. 1191/14-3-2017/ΦΒΚ 151/Ώ/94, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη).  

Βπηζεκαέλεηαη φηη ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Ώ. επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηκάο ζα ππνινγέδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ‘ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη  

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΒΤΡΧ ά πνπ θαζνξέδεηαη  

ζρΫζε ΒΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο 

φπσο απηφο θαζνξέδεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016). 

ΒλαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα έμη (6) κελψλ 

απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη. 

Δ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, 

πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην 

φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. 

ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα 

απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ 

πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ 

πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ 

νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε 

φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη πην πΪλσ θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο 

ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 

2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΏπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 

(Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά 

δηφξζσζε ά εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε 

θαη ηελ ζπκπιάξσζά ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο 

πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. 

ηεο παξνχζαο θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,  

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 

ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, θαζψο 

θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε, 

ε) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

ζ) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζεο 

δηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΒΔΑΔ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο ΏλαζΫηνπζαο 

Ώξράο (Βπηηξνπά Αηαγσληζκνχ), πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ 

θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

1. Διεθηξνληθά ΏπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΑηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

ζηηο 25-09-2018 εκΫξα Σξέηε θαη ψξα 10:00 π.κ 

2.  Διεθηξνληθά ΏπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη 

ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά  

3. Διεθηξνληθά ΏπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΑηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο», θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά 

Με ηελ απνζθξΪγηζε ησλ σο Ϊλσ θαθΫισλ, αλΪ ζηΪδην, θΪζε πξνζθΫξσλ πνπ ζπλερέδεη ζε επφκελν ζηΪδην 

απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο ινηπΫο πξνζθνξΫο θαη ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

πηπρψλ εθεέλσλ ηεο θΪζε πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο εκπηζηεπηηθΫο. 

Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα δηεπθξηλέζνπλ ηα 

Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά 

νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά πξνβαέλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα νξγΪλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ 

ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. 

Βηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζΫληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα 

κΫιε ηνπ νξγΪλνπ. 

β) ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε. Δ αμηνιφγεζε 

γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΪζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρά ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε βΪζε ηα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.3 ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεέ λα ζπληΪζζεηαη 

εληαέν πξαθηηθφ, ην νπνέν θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ φξγαλν ,κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Βπηθνηλσλέαο», ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά
 
πξνο Ϋγθξηζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιόγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή Πξνζθνξά» 

επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΖΓΖ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

γ) ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, απνζθξαγέδνληαη, θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε νη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθεέλσλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ. 

δ) Δ Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγέζηεθαλ θαη ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά 

ηνπο, ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

ΒΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα 

αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, θαηΪ αλψηαην φξην δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
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θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016 

ηελ πεξέπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδά πξνζθνξψλ κε ηελ έδηα ζπλνιηθά ηειηθά βαζκνινγέα 

κεηαμχ δχν ά πεξηζζνηΫξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλΪζεζε γέλεηαη ζηελ πξνζθνξΪ κε ηελ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγέα ηερληθάο πξνζθνξΪο. 

Ώλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξΫο Ϋρνπλ ηελ έδηα βαζκνινγέα ηερληθάο πξνζθνξΪο ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη 

ηνλ αλΪδνρν κε θιάξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξΫο. Δ 

θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Βπηηξνπάο ηνπ Αηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ 

απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ 

ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο 

παξνύζαο. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ 

 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά ειεθηξνληθά πξφζθιεζε 

κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλΪδνρν»), θαη ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο δώδεθα (12) εκεξώλ  απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο 

ζρεηηθάο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα πνπ εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Ώ΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 

2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ 

παξαγξΪθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηάο. 

 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΪ, ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), ειεθηξνληθΪ 

κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο, ζε κνξθά αξρεέσλ pdf θαη πξνζθνκέδνληαη θαηΪ πεξέπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηώλ 

(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπο. ηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ 

ειεθηξνληθά ππνγξαθά.  

 

Με ηελ παξαιαβά ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδέδεη επηβεβαέσζε ηεο παξαιαβάο ηνπο θαη 

απνζηΫιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κάλπκα ζ‘ απηφλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε. 

Ώλ κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε θαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη 

δελ Ϋρνπλ πξνζθνκηζζεέ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππνβιάζεθαλ, παξΫρεηαη πξνζεζκέα ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλΪδνρν λα ηα πξνζθνκέζεη ά λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο, κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, εηδνπνέεζάο ηνπ. Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ αηηηνινγεκΫλα λα 

παξαηεέλεη ηελ σο Ϊλσ πξνζεζκέα θαη‘ αλψηαην φξην γηα δεθαπΫληε (15) επηπιΫνλ εκΫξεο.  

ζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηΫζεθαλ. 

Ώπνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ , θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ 

ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i)  θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ κε ην 

Βπξσπατθφ Βληαέν Έγγξαθν χκβαζεο εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά αληέγξαθα ησλ 

παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά  
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iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη 

νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 Ϋσο 2.2.8 (θξηηάξηα 

πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο ζηηο 

πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην Βπξσπατθφ Βληαέν Έγγξαθν χκβαζεο 

φηη πιεξνέ, νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο 

Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελεέο 

κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ.  

Ώλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ή δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ή δελ απνδεέμεη φηη πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Δ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ απφ ηελ 

Βπηηξνπά ηνπ Αηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο 

εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο Βπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Δ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη απνδεθηά 

πξνζθνξΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, ειεθηξνληθΪ 

κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο.   

Δ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθΫξεη ηελ πξνζεζκέα γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ 

επφκελε παξΪγξαθν 3.4.  

Σα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επΫξρνληαη 

εθφζνλ ζπληξΫμνπλ ζσξεπηηθΪ ηα θΪησζη: 

α) Ϊπξαθηε πΪξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ Ϊζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο 

βνεζεκΪησλ θαη κΫζσλ ζην ζηΪδην ηεο πξνδηθαζηηθάο θαη δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο θαη απφ ηηο απνθΪζεηο 

αλαζηνιψλ επέ απηψλ,  

β) θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβΪιεη 

επηθαηξνπνηεκΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξέπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ελδέθσλ κΫζσλ θαηΪ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε . 

 

Δ αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο 

πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ 

Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα ζηελ ηεζεέζα 

πξνζεζκέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγπεηηθά επηζηνιά 

ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ έδηα δηαδηθαζέα, γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ  

ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε ζχκβαζε θαη Ϋρεη ά 

εέρε ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ 

παξΪβαζε ηεο λνκνζεζέαο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο ά ηεο εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο, δηθαηνχηαη λα αζθάζεη 

πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο ΏΒΠΠ θαηΪ ηεο ζρεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ. ε 

πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο 

πξνζθπγάο εέλαη: 
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(α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξΫα αλ ε πξΪμε θνηλνπνηάζεθε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ά ηειενκνηνηππέα ά  

(β) δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια κΫζα επηθνηλσλέαο, Ϊιισο   

γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο πνπ βιΪπηεη ηα 

ζπκθΫξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα.  

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη δεθαπΫληε (15) 

εκΫξεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο 

Δ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Βπηθνηλσλέα» ηνπ 

ΒΔΑΔ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο θαηΪ πεξέπησζε ηελ Ϋλδεημε 

«Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» θαη επηζπλΪπηνληαο ην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ζε κνξθά ειεθηξνληθνχ αξρεένπ 

Portable Document Format (PDF), ην νπνέν θΫξεη εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά 

πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα 

ππΫξ ηνπ Αεκνζένπ, θαηΪ ηα εηδηθΪ νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην Ϊξζξν 19 παξ. 1.1 θαη 

ζην Ϊξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Ώ..  

Σν παξΪβνιν  επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο απνδνράο ηεο πξνζθπγάο 

ηνπ ά ζε πεξέπησζε πνπ, πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΏΒΠΠ επέ ηεο πξνζθπγάο, ε αλαζΫηνπζα αξρά 

αλαθαιεέ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΫξγεηα.  

Δ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέ πνηλά αθπξφηεηαο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ε 

Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, εθηφο αλ 

δεηεζνχλ πξνζσξηλΪ κΫηξα πξνζηαζέαο θαηΪ ην Ϊξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζΫηνπζεο αξρΫο κΫζσ ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο «Βπηθνηλσλέαο» ηνπ ΒΔΑΔ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγά ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν ηξέην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ 

πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβΪδνπλ ζηελ Ώξρά ΒμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΏΒΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ 

πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δ ΏΒΠΠ απνθαέλεηαη αηηηνινγεκΫλα επέ ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ 

ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγάο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαη, ζε πεξέπησζε παξΫκβαζεο, ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαέλνληνο θαη δΫρεηαη (ελ φισ ά ελ κΫξεη) ά απνξξέπηεη ηελ πξνζθπγά κε απφθαζά 

ηεο, ε νπνέα εθδέδεηαη κΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα εμΫηαζεο ηεο 

πξνζθπγάο. 

Οη ρξάζηεο - νηθνλνκηθνέ θνξεέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγάο απφ ηελ 

ΏΒΠΠ. Δ Ϊζθεζε ηεο σο Ϊλσ πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ Ϋλδηθσλ 

βνεζεκΪησλ  ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηΪ ησλ 

εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Δ αέηεζε αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο επέ ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο. Γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο αηηάζεσο αλαζηνιάο 

θαηαηέζεηαη παξΪβνιν, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δ Ϊζθεζε αέηεζεο αλαζηνιάο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ πξνζσξηλά δηαηαγά ν 

αξκφδηνο δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Δ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη αηηηνινγεκΫλα ηε δηαδηθαζέα 

αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ απφ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Βπηηξνπάο ηνπ Αηαγσληζκνχ. Βπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε 

ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην 

ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 

ΦΠΏ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.  

Δ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά , πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο 

ζρεηηθάο ζχκβαζεο  

Υξόλνο ηζρύνο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο Ϋλα κάλα κεηΪ ηελ παξΪδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκάζεηαο. 

Δ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο  

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά 

εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΏ.  

Δ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά 

εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Δ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΒΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο 

παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ηεο εγγχεζεο γέλεηαη 

κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξνζΫζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Ώζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δέθαην, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ ηνπ λ. 4412/2016.  

Δ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο 

θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

4.4 (δηαηεξεέηαη γηα ιφγνπο αξέζκεζεο) 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Δ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη ηε 

ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  
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β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Δ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν  

Σν 100% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπγθξνηάκαηνο.  

Δ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη 

θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά.  

5.1.2. Toλ ΏλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Ώ., γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Εδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο 

αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Βληαέαο ΏλεμΪξηεηεο Ώξράο Αεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Αεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΏ, ηεο αξρηθάο, 

θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Αηεχζπλζεο Αεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη 

Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θαη θξαηάζεσλ ηεο 

αξρηθάο θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Ώξράο ΒμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ  θαη ζηελ επ‘ 

απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΏ  

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ 

εηζνδάκαηνο αμέαο 4% επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη 

απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, εθφζνλ 

δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ά αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ πιηθΪ ά δελ επηζθεπΪζεη ά ζπληεξάζεη απηΪ κΫζα 

ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δνζεέ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 

206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 

Αελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεέ ά παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κε επζχλε ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ 

αλΪδνρν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, ε  νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

5.2.2.  Ώλ ην πιηθφ θνξησζεέ - παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κΫρξη 

ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη 

πξφζηηκν
 
5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ πιηθψλ, 

ρσξέο ΦΠΏ. ΒΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο 

απηψλ. 
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ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζε- παξΪδνζε ά 

αληηθαηΪζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα 

ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ επζχλεηαη ν αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο 

θφξησζεο - παξΪδνζεο. 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβΪιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα 

κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ φξσλ ησλ 

Ϊξζξσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ), 6.4. 

(Ώπφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηΪζηαζε), λα θαηαζΫζεη ηελ πξνζθπγά κΫζα ζε αλαηξεπηηθά 

πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Βπέ ηεο 

πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. 

Δ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε νπνηαζδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθΪ, θαηφπηλ Ϋγγξαθεο παξαγγειέαο κΫζα ζηνλ ρξφλν 

παξΪδνζεο πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε ζηηο απνζάθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ ά ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο 

ππνδεηρζεέ απφ ην γξαθεέν Αηαρεέξηζεο, ηκεκαηηθΪ θαη αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο, κε Ϋμνδα, επζχλε θαη 

κΫξηκλα ηνπ ηδένπ. 

Δ παξαιαβά ηεο πξνκάζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεέηαη εληφο 3 (ηξηώλ) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

απνζηνιάο ζηνλ αλΪδνρν ηεο αλσηΫξσ εγγξΪθνπ παξαγγειέαο απφ ην λνζνθνκεέν, απφ αξκφδηα επηηξνπά 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο πνπ ζα ζπγθξνηεζεέ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδέδεη ζρεηηθΪ πξσηφθνιια 

παξαιαβάο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξέπησζε 

πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε ρνξεγεέηαη ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη 

αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. ΒΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, εΪλ 

ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην πιηθφ, ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη 

Ϋθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ ππεξεζέα πνπ εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα, ηελ απνζάθε 

ππνδνράο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, γηα ηελ εκεξνκελέα πνπ πξνηέζεηαη λα παξαδψζεη ην 

πιηθφ, ηνπιΪρηζηνλ κέα (1) εξγΪζηκε εκΫξα λσξέηεξα. 

ΜεηΪ απφ θΪζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζάθε ππνδνράο απηψλ, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβΪιεη 

ζηελ ππεξεζέα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζάθεο, ζην νπνέν αλαθΫξεηαη ε 

εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηΫιεζε ηεο νπνέαο 

πξνζθνκέζηεθε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πξσηνβΪζκηεο ά θαη δεπηεξνβΪζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ θαη ην ΠαξΪξηεκα ΕΕΕ ηεο παξνχζαο (ζρΫδην ζχκβαζεο). ΚαηΪ ηελ δηαδηθαζέα 

παξαιαβάο ησλ πιηθψλ δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεέ κπνξεέ λα 

παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο.  

Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 

Δ επηηξνπά παξαιαβάο, κεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – 

νξηζηηθφ- παξαιαβάο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξάζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ 

Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο (πξσηνβΪζκηεο – δεπηεξνβΪζκηεο) θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κε βΪζε ηνπο 

ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, κπνξνχλ λα παξαπΫκπνληαη γηα 

επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο χζηεξα απφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ ά απηεπΪγγειηα 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα Ϋμνδα βαξχλνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε ηνλ αλΪδνρν. 

Βπέζεο, εΪλ ν ηειεπηαένο δηαθσλεέ κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ  δηελεξγάζεθαλ 

απφ πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο κπνξεέ λα δεηάζεη εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη΄εθεζε 

ησλ νηθεέσλ αληηδεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε 

απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αξρηθάο εμΫηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 

208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηΫιεζκα  ηεο θαη΄Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν κΫξε. 
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Ο αλΪδνρνο δελ κπνξεέ λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο κεηΪ ηα 

απνηειΫζκαηα ηεο θαη΄Ϋθεζε εμΫηαζεο. 

6.2.2. Δ παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβάο πξαγκαηνπνηεέηαη 

ζχκθσλα κε ην ΠαξΪξηεκα V ηεο παξνχζαο (ζρΫδην ζχκβαζεο) 

Ώλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ 

επηηξνπά παξαιαβάο κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά ζπληειΫζζεθε 

απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Αεκνζένπ θαη εθδέδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθά απφθαζε 

ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε κφλν ην ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη 

ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη 

δειηέν εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά 

ηνπ αλαδφρνπ. 

ΏλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα 

κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Δ 

παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο 

Ϊλσ παξΪγξαθν 1 θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια.  

Δ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην 

εμσηεξηθό 

Σνλ πξνκεζεπηά βαξχλνπλ ηα Ϋμνδα κεηαθνξΪο, αζθΪιηζεο θαη παξΪδνζεο ησλ εηδψλ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο 

ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα 

εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά 

πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. 

6.4.2. Ώλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλΪδνρνο 

ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. Ώλ ν αλΪδνρνο δελ 

αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Δ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  

ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Βθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα, ε απνζηνιά δεηγκΪησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 214 

ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεέ Ϊκεζα. Δ αμέα ησλ 

δεηγκΪησλ θαη αληηδεηγκΪησλ πνπ ζα ιακβΪλνληαη απφ ηηο ΒπηηξνπΫο παξαιαβάο ά αμηνιφγεζεο, βαξχλεη 

ηνπο πξνκεζεπηΫο θαη δελ θαηαβΪιιεηαη. 

Γηα ηα δεέγκαηα πξνβιΫπνληαη θαη εξγαζηεξηαθνέ Ϋιεγρνη αλ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ, 

απηνέ δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκΫλα εξγαζηάξηα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ Γ.Υ.Κ. ά νπνηνπδάπνηε 

Ϊιινπ εξγαζηάξηνπ ηνπ δεκνζένπ ηνκΫα. Ώλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα αλσηΫξσ, νη εξγαζηεξηαθνέ 

Ϋιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκΫλα εξγαζηάξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα. Δ αλσηΫξσ δηαδηθαζέα 

αθνινπζεέηαη θαη θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειΫγρσλ ηεο θαη‘ Ϋθεζηλ εμΫηαζεο. 

Σν θφζηνο γηα φιεο ηηο εξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο πνπ δηελεξγνχληαη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο 

βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηά. 

 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Ο ρξόλνο εγγύεζεο γηα ηα είδε ηξνθίκσλ, κεηξνχκελνο απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο παξαιαβάο ηνπ 

ηκάκαηνο ηεο πξνκάζεηαο, θαζνξέδεηαη αλΪινγα κε ην ρξφλν ιάμεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ πξντφληνο απφ ηελ 
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παξαγσγηθά εηαηξέα φηαλ πξφθεηηαη γηα εέδε ζπζθεπαζκΫλα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο νξζάο απνζάθεπζεο 

θαη ρξάζεο ηνπο θαη ζε πεξέπησζε αιινέσζάο ηνπο ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε αληηθαηΪζηαζά 

ηνπο. Γηα ηα εέδε Κξενπσιεένπ, Οπσξνπσιεένπ & Ερζπνπσιεένπ ζα πξΫπεη λα κελ παξνπζηΪδνπλ 

αιινηψζεηο ζηελ φςε ηνπο ζε πεξέπησζε αιινέσζάο ηνπο ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε 

αληηθαηΪζηαζά ηνπο. Ο αλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηπρφλ βιΪβεο πνπ κπνξεέ λα πξνθιεζνχλ απφ ηπρφλ 

θαθάο πνηφηεηα εηδψλ ηξνθέκσλ πνπ παξαδέδεη θαη νθεέιεη λα απνθαηαζηάζεη κε δηθΪ ηνπ Ϋμνδα 

νπνηαδάπνηε βιΪβε πξνθχςεη εθφζνλ απνδεηρζεέ θαηΪιιεια. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπά 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο, πξνβαέλεη ζηνλ απαηηνχκελν Ϋιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ 

ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ ζσζηά πνηφηεηα θαζ‘ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο 

ζρεηηθΪ πξαθηηθΪ. ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

επηηξνπά εηζεγεέηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

                                                                                                            Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  

                       

 

                                                                                            α.α ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ ΔΛΔΝΖ 
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7. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Ώλαιπηηθά Πεξηγξαθά Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ ΏληηθεηκΫλνπ ηεο χκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Ώληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο  εέλαη ε πξνκάζεηα ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΟΜΑΓΧΝ – ΔΗΓΧΝ – ΠΟΟΣΖΣΧΝ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν ζπλνιηθό δαπαλεζέλ πνζό κε Φ.Π.Α γηα είδε γαιαθηνπσιείνπ είλαη 13.300 Δπξώ. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΔ 

(ΚΗΛΑ) 

Φ.Π.Α 

1 ΚΕΛΟΣΟ 1800 9% 

2 ΛΏΠΏ 1500 9% 

3 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 

ΦΕΛΒΣΟ 

1600 9% 

Α/Α ΔΗΓΟ  ΠΟΟΣΖΣΔ 

(ΚΗΛΑ) 

Φ.Π.Α 

1. Γάια θξέζθν ειαθξύ 2% 

ιηπαξά ζε ζπζθεπαζία 1Lt 

2500 9% 

2. Γάια θξέζθν ειαθξύ 2% 

ιηπαξά καθξάο δηαξθείαο ζε 

ζπζθεπαζία 1 Lt 

2000 9% 

3. Γάια θξέζθν πιήξεο 3,5% 

ιηπαξά ζε ζπζθεπαζία 1Lt 

 

1500 9% 

4. Γηανύξηη πιήξεο κε ιηπαξά 

ηνπιάρηζηνλ 3,85% ή 4% 

4000 9% 

5. Γηανύξηη αγειάδαο κε ιηπαξά 

2% 

 

12.000 9% 
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4 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 

ΜΠΟΤΣΕ 

1400 9% 

4 ΦΏΡΕ 

ΜΠΏΚΏΛΕΏΡΟ 

ΚΏΣΒΤΦΤΓΜΒΝΟ 

250 17% 

5 ΓΏΛΒΟ 

ΚΏΣΒΦΤΓΜΒΝΟ 

500 17% 

6 ΓΏΛΟΠΟΤΛΏ 40 9% 

7 ΥΟΕΡΕΝΟ 50 9% 

8 ΚΏΣΕΚΕ 50 9% 

    

 

 πλνιηθό πνζό  δαπαλεζέλ πνζό κε  ΦΠΑ    γηα είδε θξενπσιείνπ   43.440,99  Δπξώ  

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ  

Α/

Α 
ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΔ ΜΟΝΑΓΑ 

1 ΏΓΓΟΤΡΕ 140 ΚΕΛΟ 

2 ΏΚΣΕΕΝΕΑΕΟ 20 ΚΕΛΟ 

3 ΏΝΕΘΟ 30 ΣΒΜ 

4 ΏΥΛΏΑΕ 350 ΚΕΛΟ 

5 ΚΏΡΟΣΟ 250 ΚΕΛΟ 

6 ΚΟΛΟΚΤΘΕ 700 ΚΕΛΟ 

7 ΚΟΤΝΟΤΠΕΑΕ 20 ΚΕΛΟ 

8 

ΚΡΒΜΜΤΑΕΏ 

ΦΡΒΚΏ 20 

ΚΕΛΟ 

9 ΚΡΒΜΜΤΑΕ ΞΒΡΟ 750 ΚΕΛΟ 

10 ΛΏΥΏΝΟ 280 ΚΕΛΟ 

11 ΛΒΜΟΝΕ 900 ΚΕΛΟ 

12 ΜΏΕΝΣΏΝΟ 60 ΣΒΜ 

13 ΜΏΡΟΤΛΕ 150 ΣΒΜ  

14 ΜΒΛΕΣΓΏΝΏ 70 ΚΕΛΏ 

15 ΜΔΛΏ 350 ΚΕΛΏ 

16 ΝΣΟΜΏΣΏ 300 ΚΕΛΏ 

17 ΠΏΣΏΣΏ 3800 ΚΕΛΏ 

18 ΠΏΣΓΏΡΕ 20 ΚΕΛΏ 

19 ΜΏΝΣΏΡΕΝΕΏ 30 ΚΕΛΏ 

20 ΠΕΠΒΡΕΏ 50 ΚΕΛΏ 
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21 ΠΟΡΣΟΚΏΛΕΏ 300 ΚΕΛΏ 

22 ΡΏΑΕΚΕ 20 ΚΕΛΏ 

23 ΒΛΒΡΔ  50 ΚΕΛΏ 

24 ΚΟΡΑΏ 60 ΣΒΜ 

25 ΜΠΡΟΚΟΛΟ 20 ΚΕΛΏ 

26 ΚΒΡΏΕ  20 ΚΕΛΏ 

27 ΚΏΡΠΟΤΓΕ 50 ΚΕΛΏ 

28 ΐΒΡΤΚΟΚΟ 20 ΚΕΛΏ 

29 ΡΟΑΏΚΕΝΟ 50 ΚΕΛΏ 

30 ΠΒΠΟΝΕ 20 ΚΕΛΏ 

31 ΦΡΏΟΤΛΏ 10 ΚΕΛΏ 

    

 

ύλνιν δαπάλεο κε Φ.Π.Α 9% γηα ηα είδε νπσξνπσιείνπ 10.969,76 επξώ. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  

Α/

Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΔ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
Φ.Π.Α 

1 ΏΛΏΣΕ ΦΕΛΟ 30 ΚΕΛΟ 17% 

2 ΏΛΒΤΡΕ 52 ΚΕΛΟ 9% 

3 ΏΤΓΏ  5000  ΣΒΜ 9% 

4 ΐΟΤΣΤΡΟ 

ΏΣΟΜΕΚΟ 10ΓΡ 

8,000 ΣΒΜ 9% 

5 ΓΏΛΏ ΒΐΏΠΟΡΒ 

400ΓΡ 

160 ΣΒΜ 9% 

6 ΑΤΟΜΟ  12 ΣΒΜ 17% 

7 ΒΥΣΡΏ 

ΠΏΡΘΒΝΟ 

ΒΛΏΕΟΛΏΑΟ 

720 ΛΕΣΡΟ 9% 

8 ΒΛΕΒ 6 ΚΕΛΟ 17% 

9 ΓΏΜΠΟΝ ΠΕΚ-

ΝΕΚ 

300 ΚΕΛΟ 9% 

10 ΓΏΥΏΡΔ  140 ΚΕΛΟ 17% 

11 ΓΏΥΏΡΔ 

ΜΒΡΕΑΏ  10 ΓΡ 

70 ΚΕΛΟ 17% 

12 ΓΒΛΒ ΣΒΜ 200ΓΡ 400 ΣΒΜ 17% 

13 ΓΤΜΏΡΕΚΏ  800 ΚΕΛΟ 9% 

14 ΚΏΛΏΜΏΚΕΏ 

ΠΛΏΣΕΚΏ 100 

20 ΣΒΜ 17% 
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ΣΒΜ 

15 ΚΏΒΡΕ 35 ΚΕΛΟ 9% 

16 ΚΏΦΒ 

ΒΛΛΔΝΕΚΟ 100 

ΓΡ 

120 ΣΒΜ 17% 

17 ΚΏΦΒ ΝΒ 200 

ΓΡ 

100 ΣΒΜ 17% 

18 ΚΏΦΒ ΦΕΛΣΡΟΤ 

ΤΚ  500 ΓΡ 

10 ΣΒΜ 17% 

19 ΚΒΦΏΛΟΣΤΡΕ  150 ΚΕΛΟ 9% 

20 ΚΟΡΝ ΦΛΏΟΤΒΡ  100 ΣΒΜ 9% 

21 ΚΟΡΝ ΦΛΒΕΚ 

500ΓΡ  

18 ΣΒΜ 17% 

22 ΚΡΒΜΏ ΚΟΝΔ 

ΏΡΏΐΟΕΣΟΤ 

ΐΏΝΕΛΕΏ 

500 ΣΒΜ 17% 

23 ΚΡΟΤΏΏΝ 10.000 ΣΒΜ 17% 

24 ΚΤΐΟΕ ΟΤΠΏ  200 ΣΒΜ (12 ΣΒΜ) 17% 

25 ΚΤΜΕΝΟ 25 ΣΒΜ 17% 

26 ΏΡΏΚΏ 60 ΚΕΛΟ 9% 

27 ΦΏΟΛΏΚΕΏ 120 ΚΕΛΟ 9% 

28 ΏΝΏΜΕΚΣΏ 

ΛΏΥΏΝΕΚΏ 

50 ΚΕΛΟ 9% 

29 ΛΒΜΟΝΕ ΥΤΜΟ 180 ΣΒΜ 17% 

30 ΜΏΓΕΟΝΒΓΏ  16 ΚΕΛΟ 17% 

31 ΜΏΡΜΒΛΏΑΏ 5000 ΣΒΜ 17% 

32 ΜΠΏΥΏΡΕ 10 ΣΒΜ 17% 

33 ΜΟΥΟΚΏΡΤΑΟ 50 ΣΒΜ 17% 

34 ΝΒΡΟ 

ΒΜΦΕΏΛΧΜΒΝΟ 

10.000 ΣΒΜ 17% 

35 ΞΤΑΕ ΦΕΏΛΔ 

ΠΛΏΣ 390-400 

ΓΡ 

100 ΣΒΜ 17% 

36 ΥΤΜΟ 

ΠΟΡΣΟΚΏΛΕ 

ΦΤΕΚΟ  

ΏΣΟΜΕΚΟ 

250ML 

10.000 TEM 17% 

37 ΦΏΚΒ ΦΕΛΒ 30 ΚΕΛΟ 9% 

38 ΦΏΟΛΕΏ ΞΒΡΏ 24 ΚΕΛΟ 9% 

39 ΠΕΠΒΡΕ ΜΏΤΡΟ 

ΣΡΕΜΜΒΝΟ 

20 ΣΒΜ 17% 

40 ΡΕΓΏΝΔ 60 ΣΒΜ 17% 
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41 ΡΤΓΕ ΏΠΡΟ 

ΥΤΜΏ 

120 ΚΕΛΟ 9% 

42 ΡΤΓΕ ΚΕΣΡΕΝΟ 

ΥΤΜΏ 

380 ΚΕΛΟ 9% 

43 ΟΑΏ ΦΏΓΔΣΟΤ 

200ΓΡ 

4 ΣΒΜ 17% 

44 ΟΚΟΛΏΣΏ 

ΡΟΦΔΜΏ 150 ΓΡ 

25 ΣΒΜ 17% 

45 ΠΏΝΏΚΕ 

ΚΏΣΒΦΤΓΜΒΝΟ 

50 ΚΕΛΟ  

46 ΣΟΜΏΣΟΠΟΛΣΟ

  500ΓΡ 

500 ΣΒΜ 17% 

47 ΣΟΜΏΣΏΚΕΏ 

ΏΠΟΦΛΟΕΧΜΒΝ

Ώ 

480 ΣΒΜ 17% 

48 ΣΏΕ ΦΏΚΒΛΏΚΕ 

 1,5 ΓΡ 

50 ΚΟΤΣΕ (100 

ΣΒΜ) 

17% 

49 ΣΤΡΕ ΣΟΣ 350 ΚΕΛΟ 9% 

50 ΣΤΡΏΚΕΏ 

ΣΡΕΓΧΝΏ (140 ΓΡ 

ΤΚ 8 ΣΒΜ) 

800 ΚΟΤΣΕ (8 

ΣΒΜ) 

9% 

51 ΦΒΣΏ -ΣΤΡΕ 400 ΚΕΛΟ 9% 

52 ΦΕΑΒ  200 ΚΕΛΟ 9% 

53 ΦΕΛΣΡΏ ΚΏΦΒ                 

( ΤΚΒΤΏΕΏ  

40 ΣΒΜ) 

8 ΚΟΤΣΕ (40 

ΣΒΜ) 

17% 

54 ΦΡΤΓΏΝΕΒ (510 

ΓΡ 0 ( ΠΏΚΒΣΟ 3 

ΣΒΜ 3Υ170 ΓΡ 

520 ΤΚΒΤΏΕΏ 17% 

55 ΦΡΤΓΏΝΕΒ 

ΏΣΟΜΕΚΔ 

ΤΚΒΤΏΕΏ  

(ΠΏΚΒΣΟ 2 ΣΒΜ) 

20.000 ΣΒΜ 17% 

56 ΦΤΛΛΟ 

ΚΡΟΤΣΏ 

ΚΏΣΒΦΤΓΜΒΝΟ 

500 ΓΡ  

30 ΣΒΜ 17% 

57 ΦΤΛΛΏ ΑΏΦΝΔ 10 ΣΒΜ 17% 

58 ΥΏΛΐΏ  10 ΚΕΛΟ 17% 

59 ΥΏΜΟΜΔΛΕ 

ΦΏΚΒΛΏΚΕ 1,5 

ΓΡ 

25 ΚΟΤΣΕ (100 

ΣΒΜ) 

17% 

60 ΠΏΝΏΚΕ 

ΚΏΣΒΦΤΓΜΒΝΟ 

50  9 % 

61 ΚΟΜΠΟΣΏ 

ΡΟΑΏΚΕΝΟ  (820 

100  17% 
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ΓΡ) 

62  ΚΏΝΒΛΛΏ 10 ΣΒΜ 17% 

 ΤΝΟΛΏ    

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηα είδε παληνπσιείνπ κε Φ.Π.Α είλαη  44229,86 επξώ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ  

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 ΏΡΣΟ ΛΒΤΚΟ ΣΤΠΟΤ 70% 6977 ΣΜΥ  

( ΣΟΤ ΜΕΟΤ ΚΕΛΟΤ) 

2 ΏΣΟΜΕΚΏ ΏΡΣΕΑΕΏ ΣΤΠΟΤ 70% 

(ΦΧΜΏΚΕΏ ΜΔ ΣΡΟΓΓΤΛΏ) 

22000 ΣΜΥ 

(ΣΧΝ 120ΓΡ.ΒΚΏΣΟ) 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηα είδε Αξηνπνηταο κε Φ.Π.Α 9% είλαη  7.311,76 επξώ 

 

 

ΠξνζθνξΫο δχλαηαη λα δνζνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο.   

ΑηΪξθεηα ζχκβαζεο: έλα (1) έηνο 

ΠαξαηΪζεηο: ε ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη κπνξεέ λα παξαηαζεέ γηα δηΪζηεκα ηξηώλ κελώλ  κεηΪ απφ 

απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Ννζνθνκεένπ, κε ηνπο έδηνπο φξνπο θαη ηηκΫο ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Σν εθηηκψκελν πνζφ αλΫξρεηαη ζπλνιηθΪ ζην χςνο ησλ  119.252,37  € ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ  Φ.Π.Ώ. 9% & 

17% θαη αλαιπηηθΪ φπσο παξαθΪησ: 

 

ΟΜΏΑΏ 1. ΓΏΛΏΚΣΟΚΟΜΕΚΏ ΒΕΑΔ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 9% ΠΟΟ 13300,00 

ΟΜΏΑΏ 2. ΚΡΒΏΣΏ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 9% ΚΑΗ 17% ΠΟΟ 

43440,99 

ΟΜΏΑΏ 3. ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΟΠΧΡΟΠΧΛΒΕΟΤ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 9% ΠΟΟ 10969,76 

ΟΜΏΑΏ 4. ΠΡΟΨΟΝΣΏ ΠΏΝΣΟΠΧΛΒΕΟΤ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ  9% ΚΑΗ 17% ΠΟΟ 

44229,86 

ΟΜΏΑΏ 5. ΒΕΑΔ ΏΡΣΟΠΟΕΨΏ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 9% ΠΟΟ  7.311,76 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

ΟΜΑΓΑ 1. ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΓΑΛΑΚΣΟ 

 ΝΧΠΟ ΓΑΛΑ 

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 Ώ.Υ.. 1050/1996 ΦΒΚ 263/ΐ/7.4.97, Ώ.Υ.. 187/1998 ΦΒΚ 765/ΐ/24.7.98, 

ηελ Οδεγέα 2000/13/Β.Κ.. 

Να αληαπνθξέλεηαη πιάξσο ζηνπο ηζρχνληεο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ηηο θηεληαηξηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Α. 

56/21-2-1995, θαζψο θαη ζηηο δηαηΪμεηο 852/2004, 853/2004 & 854/2004 «πκκφξθσζε ηεο Βιιεληθάο 

λνκνζεζέαο πξνο ηηο Οδεγέεο 92/46/ΒΟΚ θαη 92/47/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ 

πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΒΚ 45/27-2-95 η. Ώ‘), 

θαη ηνλ Ν4254/7.4.14 (ΤπνπαξΪγξαθνο Σ ηεο παξαγξΪθνπ 8) ζηα πιαέζηα εθαξκνγάο ηνπ Ν4606/2012 

«ΏΡΔ ΒΜΠΟΑΕΧΝ ΣΟΝ ΏΝΣΏΓΧΝΕΜΟ ΣΟΝ ΚΛΏΑΟ ΣΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ- 

ΡΤΘΜΕΒΕ ΓΏΛΏΚΣΟΚΟΜΕΚΧΝ ΠΡΟΕΟΝΣΧΝ» θαη ην Νφκν 4336/15 Τπνπ/γξαθνο Ώ.3 

Α: Χο «παζηεξησκΫλν γΪια» λνεέηαη ην γΪια ην νπνέν Ϋρεη ππνβιεζεέ ζε επεμεξγαζέα πνπ πεξηιακβΪλεη ηελ 

Ϋθζεζε ζε πςειά ζεξκνθξαζέα γηα κηθξφ ρξνληθφ δηΪζηεκα (71,7 
0
 C ηνπιΪρηζηνλ γηα 15‘‘) ά ζε ρακειά 

ζεξκνθξαζέα γηα κεγΪιν ρξνληθφ δηΪζηεκα (+63 
0
 C ηνπιΪρηζηνλ γηα 30‘) ά ζε δηαδηθαζέα παζηεξέσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεέ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζέαο κεηαμχ ησλ δχν παξαπΪλσ ζπλζεθψλ 

γηα ηελ επέηεπμε ηζνδχλακνπ απνηειΫζκαηνο. 

Β: Να παξνπζηΪδεη αξλεηηθά αληέδξαζε ζηε δνθηκαζέα θσζθαηΪζεο θαη ζεηηθά αληέδξαζε ζηε δνθηκαζέα 

ππεξνμεηδΪζεο. 

Γ: ΜεηΪ ηελ παζηεξέσζε λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ζεξκνθξαζέα πνπ δελ ππεξβαέλεη ηνπο 6 
0
 

C. ηε ζεξκνθξαζέα ζηελ νπνέα ζπληεξεέηαη, ε δε δηΪξθεηα ζπληάξεζάο ηνπ θαζνξέδεηαη κε επζχλε ηνπ 

παξαζθεπαζηά. 

Γ: 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 100cm
3 

γΪιαθηνο θηΪιεο ηνπ 1 Lt λα κε δηαθΫξεη πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιέπνο ηνπ 

ελαπνκεέλαληνο γΪιαθηνο. 

Δ: Σν ρνξεγνχκελν παζηεξησκΫλν αγειαδηλφ γΪια ζα πξΫπεη λα Ϋρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιέπνο 3,5%, 2%. 

ΒπηπιΫνλ, λα Ϋρεη εηδηθφ βΪξνο ζηνπο 15 
0
 C 1,028g/l  (γηα ην πιάξεο). 

 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

1. Γάια θξέζθν ειαθξύ 2% ιηπαξά ζε ζπζθεπαζία 1Lt 

2. Γάια θξέζθν ειαθξύ 2% ιηπαξά καθξάο δηαξθείαο ζε ζπζθεπαζία 1 Lt  

3. Γάια θξέζθν πιήξεο 3,5% ιηπαξά ζε ζπζθεπαζία 1Lt  

4. Γηανύξηη πιήξεο κε ιηπαξά ηνπιάρηζηνλ 3,85%  ή γηανύξηη αγειάδαο κε ιηπαξά 4%. 

5. Γηανύξηη αγειάδαο κε ιηπαξά 2% 

Σν παζηεξησκΫλν γΪια ζα πξΫπεη λα πιεξνέ ηα κηθξνβηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο απηΪ νξέδνληαη ζην 

Κεθ. ΕΕ ηνπ ΠΑ 56/95, Καλνληζκνχο (ΒΚ)2073/2005 θαη 1441/2007, κε δηαδηθαζέεο παξαγσγάο ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηάζεηο ησλ ΒΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004.  

 Entero- Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml. 

 Παζνγφλα n=5, c=0, Ώπνπζέα ζε 25g. 

ηελ ζπζθεπαζέα ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ελδεέμεηο κε εκθαλεέο θαη επδηΪθξηηνπο ραξαθηάξεο 

ζηα ΒιιεληθΪ: 

Δ Ϋλδεημε «παζηεξησκΫλν γΪια», 
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Σν ζάκα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο, 

Σν εξγνζηΪζην παξαγσγάο. 

Δ ζεξκνθξαζέα ζπληάξεζάο ηνπ, θαζψο θαη νη εκεξνκελέεο παζηεξέσζεο θαη αλΪισζεο απηνχ,  

Ο θσδηθφο παξηέδα. 

ε εκθαλΫο ζεκεέν ζην έδην νπηηθφ πεδέν κε ην ζάκα ηνπ πξντφληνο ά δηΪξθεηα δσάο ηνπ γΪιαθηνο 

ζε εκΫξεο.  

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

 ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζκ.1169/2011 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΜΤΐΟΤΛΕΟΤ  ηεο 25
εο

 Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα 

ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ (ΒΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΒΚ) 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΒΚ 

ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο επηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.608/2004 ηεο Βπηηξνπάο. 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Σν γάια λα είλαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1lt. 

Δ ζπζθεπαζέα λα εέλαη Tetra Pak ά Ϊιιεο αλΪινγεο θαη λα πιεξνέ φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο θαη ηνπο 

φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 85 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ησλ ηξνπνπνηάζεσλ απηνχ. Αελ 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.    

ΚαηΪ ηελ παξαιαβά, θαη φηαλ ζεσξεζεέ απαξαέηεην απφ ηελ Βπηηξνπά Παξαιαβάο, ζα παξαιακβΪλεηαη 

πνζφηεηα 1000ml ηα νπνέα ζα βξΪδνληαη ελψπηνλ ηνπ πξνκεζεπηά ά ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. ΒΪλ 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 Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο 

δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ησλ ηξνθέκσλ EN ISO 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. Δ παξΪδνζε ηνπ γΪιαθηνο ζα εέλαη ε επφκελε 

κΫξα ηεο παξαγσγάο.  

Ζ ώξα παξάδνζεο απζηεξώο νξηδόκελε ζα είλαη ε 07:00 πκ θαη δύλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε ηηο 

εθάζηνηε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο 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. Δ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ 

Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΏ αξηζ.15523/2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο 

ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) ππ΄αξηζκφ.852/2004. Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο 

ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘αξηζ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.  

2. Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ 1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ENISO 2200:2005 ην 
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νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ γηα ηελ 

παξαγσγά- παξαζθεπά- επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο 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: 

1
νλ 

Εζρχνλ 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 ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά ησλ 

πξντφλησλ. 

2
νλ

 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. Δ 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 (ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9).  

Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο 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 ΐηβιηΪξην 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. ΠΑ 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο Βιιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο νδεγέεο 92/46/ΒΟΚ θαη 

92/47/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη 

εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΒΚ 45/27-2-95 η. Ώ) 

3. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.178/2002 ηνπ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 28
εο

 Εαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ 

ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο Βπξσπατθάο Ώξράο γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ 

ηξνθέκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ (HACCP). 

4. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο 

5. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 852/2004-Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ-πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο 

(ΒΟΚ) 

6. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29
εο

 Ώπξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ 

πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο 

7. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29
εο

 Ώπξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ 

δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ 

πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν 

8. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) 882/2004 ηνπ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 29
εο

 Ώπξηιένπ 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 
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9. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1935/2004 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 27
εο

 Οθησβξένπ 2004 ζρεηηθΪ κε ηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη 

λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ 

10. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 15
εο

 Ννεκβξένπ 2005 πεξέ 

κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα 

11. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2074/2005 ηεο ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 5
εο

 Αεθεκβξένπ 2005 γηα ζΫζπηζε 

κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) 853/2004 θαη γηα ηελ 

νξγΪλσζε επέζεκσλ ειΫγρσλ βΪζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ.854/2004 θαη (ΒΚ) 882/2004, γηα 

ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 852/2004 θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 

(ΒΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 854/2004 

12. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 23
εο

 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/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ 

13. ΚΤΏ αξηζ. 15523/2006 (ΦΒΚ 1187/η.ΐ‘/31-8-2006) Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο 

ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

14. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1881/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 19
εο 

Αεθεκβξένπ 2006 γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

κΫγηζησλ επηηξεπηψλ επηπΫδσλ γηα νξηζκΫλεο νπζέεο νη νπνέεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα 

15. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.1662/2006 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 6
εο

 Ννεκβξένπ 2006 γηα ηξνπνπνέεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.853/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο 

16. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 5
εο

 Αεθεκβξένπ 2007 γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Βπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ 

γηα ηα ηξφθηκα 

17. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 5
εο

 Μαξηένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.1255/1999 ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ 

αθνξΪ ηηο κεζφδνπο αλΪιπζεο θαη πνηνηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ γΪιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ 

18. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1019/2008 ηεο ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 17
εο

 Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΕΕ ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.852/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ 

19. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα 

αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα 

20. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 30
εο

 Ννεκβξένπ 2009 ζρεηηθΪ κε ηε 

ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ.853/2004, (ΒΚ) αξηζ. 

854/2004 θαη (ΒΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

21. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 10/2011 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 14
εο

 Εαλνπαξένπ 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 

ΏΡΔ ΒΜΠΟΑΕΧΝ ΣΟΝ ΏΝΣΏΓΧΝΕΜΟ ΣΟΝ ΚΛΏΑΟ ΣΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ 

ΣΡΟΦΕΜΧΝ- ΡΤΘΜΕΒΕ ΓΏΛΏΚΣΟΚΟΜΕΚΧΝ ΠΡΟΕΟΝΣΧΝ 

23. Νφκνο 4336/15 Τπ/γξαθνο Ώ.3 

24. ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ «ΓΗΑΟΤΡΣΗ» 

Ώ. Σν ρνξεγνχκελν εέδνο (γηανχξηη) λα εέλαη πξψηεο (Ώ΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΑΕΚΏ 

ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΧΝ ΚΟΕΝΔ ΥΡΔΔ Άξζξν 82 θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη ην νπνέν ζα πξΫπεη λα αληαπνθξέλεηαη πιάξσο 
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ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΑ 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο νδεγέεο 92/46/ΒΟΚ 

θαη 92/47/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα 

γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια»  (ΦΒΚ 45/27-2-95 η. Ώ΄). 

1. Να Ϋρεη παξαζθεπαζηεέ απφ γΪια αγειΪδαο θαη καγηΪ απνπζέα αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθΪ 

ηξνπνπνηεκΫλσλ πιηθψλ. 

2. Να Ϋρεη: 

 Ανκά ιεέα, καιαθά θαη θξεκψδε 

 Γεχζε επρΪξηζηε 

 Οζκά ππφγιπθε 

 pH 3,3-3,8. 

3. Να κελ παξνπζηΪδεη: 

 Βπξσηέαζε 

 άςε 

 Βκθαλεέο κηθξνζθνπηθΫο κεηαβνιΫο ρξψκαηνο θαη ζράκαηνο  

 Ώλψκαιε νζκά θαη γεχζε (πηθξά, ηαγθά, μηληζκΫλν ά δχζνζκν) 

 Ώιινέσζε απφ κηθξνβηαθά δξΪζε 

 ΜπθεηηαθΫο απνηθέεο ζηελ επηθΪλεηΪ ηνπ 

 Τπνιεέκκαηα νξκνλψλ, απμεηηθψλ παξαγφλησλ, αληηβηνηηθψλ, κπθνηνμηλψλ ηχπνπ Ώ & ΐ, 

βαξΫσλ κεηΪιισλ ζχκθσλα κε ηνπο ΒΚ 1881/2006, ΒΚ 396/2005, ΒΚ 10/2011, ΒΚ 

2377/1990 θαη ηξνπνπνηάζεηο. 

ΦπηνθΪξκαθα 149/2008, Ώιιεξγηνγφλα ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011. 

 ξην δηνμηλψλ 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr fat (EK) 1881/2006 θαη ηξνπνπνηάζεηο απηψλ. 

4. Σν γηανχξηη ζα πξΫπεη λα πιεξνέ ηα κηθξνβηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο απηΪ νξέδνληαη,  ΒΚ 

2073/2005 θαη 1441/2007 κε δηαδηθαζέεο παξαγσγάο  ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ησλ ΒΚ178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη ΠΑ 9/89. 

i. Ώπνπζέα Salmonella spp ζε 25γξ ζε 5 δεέγκαηα 

ii. Ώπνπζέα E.Coli ζε 1γξ ζε 5 δεέγκαηα 

iii. ηαθπιφθνθθνη πεθηΪζε ζεηηθνέ Ώπνπζέα ζε 1γξ ζε 5 δεέγκαηα 

iv. ΟιηθΪ θνινβαθηεξηνεηδά Ώπνπζέα ζε 1γξ ζε 5 δεέγκαηα 

v. Γχκεο- κχθεηεο <10cfu/gr ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο εκπνξηθάο δσάο. 

ΐ. ΤΚΒΤΏΕΏ 

Δ ζπζθεπαζέα ηεο γηανχξηεο (Ώ) πξψηε ζπζθεπαζέα-θεζεδΪθη, ζα εέλαη απφ πιηθφ θαηΪιιειν γηα ηξφθηκα 

(ΡΡ) πνιππξνππιΫλην, Άξζξν 26 ΚεθΪιαην ΕΕ 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 ΒΛΟΣ 601/602, ην δε βΪξνο ηεο θΪζε ζπζθεπαζέαο λα εέλαη 

πεξέπνπ 200γξ θαη ζε (ΐ) 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.  

Σα κΫζα ζπζθεπαζέαο δελ ζα κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο νπζέεο ζην πξντφλ. ην κΫζν ζπζθεπαζέαο 

(θεζεδΪθη) ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηα ΒιιεληθΪ κε επαλΪγλσζηα γξΪκκαηα, απφ ρξψκα ά 

κειΪλη ά Ϊιιν κεραληθφ ηξφπν πνπ δελ κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο νπζέεο (ΒΚ 89/109), νη 

απαξαέηεηεο ελδεέμεηο ζχκθσλα κε ηηο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο: 

1. Βπσλπκέα παξαζθεπαζηά 

2. Ώξηζκφο Ϋγθξηζεο 

3. Δ εκεξνκελέα παξαγσγάο θαη 

4. Δ εκεξνκελέα ιάμεο 
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5. Ο θσδηθφο παξηέδαο (Οδεγέα 89/396), ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο 

ηξνθέκσλ: 

 

 ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΒΒ αξηζ.1169/2011 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ΣΔ 25
εο

 Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΒΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΒΚ) 1925/2006 θαη ηελ 

θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΒΟΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΒΟΚ ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο , ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ 

θαη 2008/5/ΒΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Βπηηξνπάο.  

 

 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: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο 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. Δ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ 

Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΏ αξηζ.15523/2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο 

ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) ππ΄αξηζκφ.852/2004. Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα 

εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 

ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.  

2. Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ 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 ΒΤΑ γηα ηελ 

παξαγσγά- παξαζθεπά- επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο 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: 

1
νλ

  Εζρχνλ 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 ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά ησλ 

πξντφλησλ. 

2
νλ

  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. Δ 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 (ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9).  
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Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο 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 ΐηβιηΪξην 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. ΠΑ 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο Βιιεληθάο Ννκνζεζέαο πξνο ηηο νδεγέεο 92/46/ΒΟΚ θαη 

92/47/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη 

εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΒΚ 45/27-2-95 η. Ώ‘) 

3. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο 

4. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΟΚ) 2377/90 ηεο 26
εο

 Ενπλένπ 1990 γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξέσλ 

θαηαινέπσλ ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο 

5.  ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.178/2002 ηνπ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 28
εο

 Εαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ 

ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο Βπξσπατθάο Ώξράο γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ 

ηξνθέκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ (HACCP). 

6. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 852/2004-Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ-πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο 

(ΒΟΚ) 

7. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29
εο

 Ώπξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ 

πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο 

8. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29
εο

 Ώπξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ 

δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ 

πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν 

9. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) 882/2004 ηνπ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 29
εο

 Ώπξηιένπ 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. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1935/2004 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 27
εο

 Οθησβξένπ 2004 ζρεηηθΪ κε ηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη 

λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ 

11. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 15
εο

 Ννεκβξένπ 2005 πεξέ 

κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα 

12. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2074/2005 ηεο ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 5
εο

 Αεθεκβξένπ 2005 γηα ζΫζπηζε 

κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) 853/2004 θαη γηα ηελ 

νξγΪλσζε επέζεκσλ ειΫγρσλ βΪζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ.854/2004 θαη (ΒΚ) 882/2004, γηα 

ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 852/2004 θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 

(ΒΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 854/2004 

13. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 23
εο

 Φεβξνπαξένπ 2005 γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ 
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κΫζα ά πΪλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθΫο θπηηθάο θαη δσηθάο πξνΫιεπζεο θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 91/414/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ 

14. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1881/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 19
εο 

Αεθεκβξένπ 2006 γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

κΫγηζησλ επηηξεπηψλ επηπΫδσλ γηα νξηζκΫλεο νπζέεο νη νπνέεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα 

15. ΚΤΏ αξηζ. 15523/2006 (ΦΒΚ 1187/η.ΐ‘/31-8-2006) Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο 

ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

16. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.1662/2006 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 6
εο

 Ννεκβξένπ 2006 γηα ηξνπνπνέεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.853/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο 

17. ΟΑΔΓΕΏ 2007/68/ΒΚ ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 27
εο

 Ννεκβξένπ γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ 

παξαξηάκαηνο ΕΕΕα ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

φζνλ αθνξΪ νξηζκΫλα ζπζηαηηθΪ ηξνθέκσλ 

18. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 5
εο

 Αεθεκβξένπ 2007 γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Βπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ 

θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα 

19. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 149/2008 

20. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 5
εο

 Μαξηένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.1255/1999 ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ 

αθνξΪ ηηο κεζφδνπο αλΪιπζεο θαη πνηνηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ γΪιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ 

21. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1019/2008 ηεο ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 17
εο

 Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΕΕ ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.852/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ 

22. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα 

αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα 

23. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 30
εο

 Ννεκβξένπ 2009 ζρεηηθΪ κε ηε 

ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ.853/2004, (ΒΚ) αξηζ. 

854/2004 θαη (ΒΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

24. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 10/2011 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 14
εο

 Εαλνπαξένπ 2011 γηα ηα πιαζηηθΪ 

πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2. ΚΡΔΑΣΑ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

1. ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΡΔΑ (ΚΗΛΟΣΟ, ΛΑΠΑ) 

2. ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΡΔΑ 

3. ΚΑΣΗΚΗ 

4. ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΠΟΤΣΗ 

5. ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΔΣΟ 

6. ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 

7. ΒΑΚΑΛΑΟ  ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ/ Α/Κ ΑΠΟΛΔΠΗΜΔΝΟ 240-300 ΓΡ /ΣΔΜ 

8. ΓΑΛΔΟ  ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ  ΦΔΣΑ  240-300 ΓΡ / ΣΔΜ 
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ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 

 (ΜΟΥΑΡΗ, ΥΟΗΡΗΝΟ, ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ) 

ΝΧΠΑ ΚΡΔΑΣΑ: Να πξνΫξρνληαη απφ λσπΪ θξΫαηα Ώ‘ πνηφηεηαο φπσο απηΪ νξέδνληαη θαη πεξηγξΪθνληαη 

ζηα Ϊξζξα 88, 88(1) θαη 89 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ ΏληηθεηκΫλσλ Κνηλάο Υξάζεσο. Σα 

παξαδηδφκελα λσπΪ θξΫαηα ζα πξνΫξρνληαη απφ ρψξεο ηεο ΒΒ 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-

5
ν
Cθαη 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:  

1) ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΡΔΑ (ΚΗΛΟΣΟ, ΛΑΠΑ),  

2) ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΡΔΑ 

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 ΠΑ 186/1981. 

Σν λσπφ θξΫαο λα εέλαη απηνηειά ηεκΪρηα πξψηεο θαηεγνξέαο (Ώ) θηιόην θαη απηνηειά ηεκΪρηα δεχηεξεο 

θαηεγνξέαο (ΐ) ιάπα. Σν λσπφ θξΫαο (κνζρΪξη) λα αλάθεη ζηελ θαηεγνξέα ηαμηλφκεζεο γξΪκκαηνο Γ 

(ειηθέαο ην πνιχ 12 κελψλ, λεαξφ κνζρΪξη), φπσο νξέδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο ΒΚ 

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 
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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. Δ δηακφξθσζε πξΫπεη λα 

εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα Ϋρνπλ αλεπηπγκΫλνπο κχεο, θπξέσο ζηνπο κεξνχο, θαη λα εέλαη θαηεγνξέαο Eά U, φπσο 

πξνβιΫπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 1234/2007. 

Δ 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 

E      55 ά πεξηζζφηεξν 

U     50 ά πεξηζζφηεξν αιιΪ θαηψηεξν ηνπ 55 

 

ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΧΝ 

Σα ακλνεξέθηα λα πξνΫξρνληαη απφ δψα γΪιαθηνο 8-12kg, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 1183/2006 θαη 

1234/2007, θαηΪ πξνηέκεζε Βιιεληθάο παξαγσγάο, νιφθιεξα, πξφζθαηεο ζθαγάο, ρσξέο θεθΪιη, ρσξέο 

εληφζζηα (εθηφο απφ ηηο εκΫξεο ησλ ενξηψλ ζχκθσλα κε ηελ Ώγνξαλνκηθά ΑηΪηαμε 14/89). Να θΫξνπλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηε Ννκνζεζέα απαξαέηεηεο ζεκΪλζεηο. 

 

ΣΒΜΏΥΕΜΟ 

Ο ηεκαρηζκφο ησλ λσπψλ θξεΪησλ πξΫπεη λα γέλεηαη απαξαέηεηα απφ εγθεθξηκΫλεο εγθαηαζηΪζεηο 

ηεκαρηζκνχ ζχκθσλα κε ην ΠΑ 306/1980- Πεξέ φξσλ ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξΫαηνο θαη ειΫγρνπ ησλ 

εξγαζηεξέσλ ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπάο κηηησηνχ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ην ΠΑ 

1115/80, (281/Ώ/11.12.80) «Πεξέ ηξνπνπνηάζεσο ηεο πεξέπησζεο γ‘ ηνπ ΠΑ 306/80 «Πεξέ φξσλ ηεκαρηζκνχ 

λσπνχ θξΫαηνο θαη ειΫγρνπ ησλ εξγαζηεξέσλ ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπάο κηηησηνχ» θαη ηνλ 

ΒΚΣΒΛΒΣΕΚΟ ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) ΏΡΕΘ.1337/2013 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 13
εο

 Αεθεκβξένπ 2013, γηα 

ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ.1169/2011 ηνπ Βπξσπατθνχ 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 ΠΑ 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 (ΒΚ) αξηζ.853/2004 θαη 882/2005 ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ζρεηηθΪ κε ηελ έδξπζε ζθαγεέσλ). 

ΤΚΒΤΏΕΏ 

Σα απηνηειά ηεκΪρηα ησλ ζθΪγεησλ λα εέλαη: 

ην κνζρΪξη πξψηεο θαηεγνξέαο (Ώ) πεξηιακβΪλεηαη ην θηιόην θαη ζηεο δεχηεξεο θαηεγνξέαο (ΐ) 

πεξηιακβΪλεηαη ε ιάπα, φπσο αθξηβψο θαζνξέδνληαη ζην ΠΑ 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.  
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Αελ 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/ΒΟΚ). Αελ επηηξΫπεηαη ε αθαέξεζε θαλελφο θνκκαηηνχ πνπ αλάθεη ζηελ 

θαηεγνξέα Ώ, αιιΪ πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη φια ηα θνκκΪηηα ζηε θπζηνινγηθά αλαινγέα πνπ απαληνχλ 

ζηελ θαηεγνξέα απηά. 

Βέλαη 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 Ώληνρά ζηε ΑηΪξξεμε 

θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, BST, κεγαιχηεξε απφ 1300 KPa. 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. 

ΒζσηεξηθΪ 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 Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (ΒΚ) 1760/2000, ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 510/2006, ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΒΒ (αξηζ. 1337/2013) ηεο 13
εο

 Αεθεκβξένπ 2013 ηα 

εμάο: 

1. Δ πεξηγξαθά ηνπ ζθΪγεηνπ (Νεαξφ δψν 8-12 κελψλ) 

2. Δ ρψξα θαηαγσγάο 

3. Δ ρψξα εθηξνθάο 

4. Δ 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. Δ εκεξνκελέα ζθαγάο 

9. Δ ηαμηλφκεζε ηνπ δψνπ (πρ ΏΓ1) 

10. Σν θαζαξφ βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ, ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη επέ απηνθφιιεηεο εηηθΫηαο 

ειεθηξνληθάο δπγαξηΪο ηνπ εξγνζηαζένπ θαη ζα επηθνιιΪηαη επέ ηεο ζπζθεπαζέαο 

11. Δ εκεξνκελέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηΪο ηνπ 

Γηα ηελ ζπληάξεζε θαη ηε δηαθέλεζε ησλ θξεΪησλ πξΫπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ ΠΑ 203/1998- 

Σξνπνπνέεζε θαη ζπκπιάξσζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηΪγκαηνο 410/94 «Τγεηνλνκηθνέ φξνη παξαγσγάο θαη 

δηΪζεζεο ζηελ αγνξΪ θξΫαηνο (231/Ώ) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγέα 95/23/ΒΚ ηνπ πκβνπιένπ θαη 

ηξνπνπνέεζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκΪησλ 204/96 (162/Ώ), 291/96 (201/Ώ) θαη 11/95 (5/Ώ), ν δε 

δηαθηλεηάο πξΫπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP. 

 

ΖΜΑΝΔΗ 

Δ ζάκαλζε επέ ηεο ζπζθεπαζέαο λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ησλ ηξνθέκσλ: 

 ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο 

θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
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πκβνπιένπ (ΒΚ) αξηζ.1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 

87/250/ΒΟΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10ΒΚ ηεο 

Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ 

νδεγηψλ ηεο Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο 

Βπηηξνπάο 

 Βθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλ. Ώξηζ. 

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 (ΒΚ) αξηζ. 178/2002 

E. coliΟ157:Δ7, απνπζέα ζε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 178/2002 

Λνηπνέ παζνγφλνη νξγαληζκνέ ζχκθσλα κε ηζρχνπζα εζληθά θαη θνηλνηηθά λνκνζεζέα. 

Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο 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. Δ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ 

Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΏ αξηζ.15523/2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο 

ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) ππ΄αξηζκφ.852/2004. Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα 

εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 

ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.  

2. Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ 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 ΒΤΑ γηα ηελ 

παξαγσγά- παξαζθεπά- επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο 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: 

1
νλ

  Εζρχνλ 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 ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά ησλ 

πξντφλησλ. 

2
νλ

  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. Δ 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 (ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9).  

Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο Τγεέαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο 

ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο.  
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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 ΐηβιηΪξην 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 

1. Κ.Σ.Π 

2. Ώγνξαλνκηθά ΑηΪηαμε 14/89 

3. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο 

ηξνπνπνηάζεηο απηνχ 

4. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 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 

Βπξσπατθάο Ώξράο ΏζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ 

5. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 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 ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ 

6. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο Καλνληζκφο 

(ΒΚ) αξηζ.1830/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22
αο 

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/ΒΚ 

7. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.1830/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ 

8. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο 

(ΒΟΚ) 

9. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 853/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα 

δσηθάο πξνΫιεπζεο 

10. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 854/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ επέζεκν Ϋιεγρν ηξνθέκσλ δσηθάο πξνΫιεπζεο 

11. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ ηξνθέκσλ 

12. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1935/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ 

13. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ 

14. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2074/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΒΚ) 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. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.2075/2005 γηα ηε ζΫζπηζε εηδηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθΪ κε ηνπο επέζεκνπο 

ειΫγρνπο γηα αλέρλεπζε Trichinella ζην θξΫαο 

16. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΒΚ) 853/2004, 882/2004 θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε 

ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004 
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17. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 396/2005/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα αλψηαηα 

φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη  γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 91/414/ΒΟΚ 

ηνπ πκβνπιένπ 

18. ΚΤΏ 15523/31-08-2006 Πεξέ Ώλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ 

19. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Εζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Αηαηξνθάο θαη Τγεέαο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα 

20. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2023/2006 ηεο Βπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη 

αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα 

21. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ 

νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ 

22. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.1183/2006 πεξέ ηεο θνηλνηηθάο θιέκαθαο θαηΪηαμεο ζθαγέσλ ησλ 

ρνλδξψλ βννεηδψλ 

23. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1898/2006/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο ηεο 14
εο

 Αεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.510/2006 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ 

πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ηξνθέκσλ 

24. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.2073/2005 

ηεο Βπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα 

25. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ 

αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα (εληαένο θαλνληζκφο ΚΟΏ) 

26. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 361/2007/ΒΚ «Βκπνξέα θξΫαηνο βννεηδψλ ειηθέαο ην πνιχ 12 κελψλ» 

27. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 566/2008/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο 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. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) 

αξηζ. 1169/2011 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΟΚ 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/ΒΚ, 292/97) 

30. Οδεγέα 89/107/ΒΟΚ ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ 

31. Οδεγέα 90/642/ΒΟΚ 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/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΟΚ θαη 

92/118/ΒΟΚ θαη ηεο απφθαζεο 95/408/ΒΚ ηνπ πκβνπιένπ 

33. Σελ νδεγέα 2000/13/ΒΚ 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/ΒΚ, 2008/5 ΒΚ, 2005/26 ΒΚ, 2001/101/ΒΚ ηεο 

Βπηηξνπάο, 2002/86/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ 

ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ 

34. ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9 
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ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ 

 

ια ηα λσπΪ πνπιεξηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη Ώ 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 
o
C θαη φρη πςειφηεξε 

απφ +4 
o
C. 

Σα πνπιεξηθΪ λα εέλαη θαηεγνξέαο Ώ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΒΟΚ 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. 

Ώ. 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 ΒΟΚ 1538/91 ν νπνένο αληηθαηαζηΪζεθε κε ηνλ 543/2008). 

ΐ. 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 ΒΟΚ 1538/91 ν νπνένο 

αληηθαηαζηΪζεθε απφ ηνλ 543/2008. 

Α. 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. 

Β. 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. 

Γ. Να Ϋρνπλ ππνζηεέ θξενζθνπηθφ Ϋιεγρν κεηΪ ηε ζθαγά θαη λα Ϋρνπλ θξηζεέ θαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε 

θαηαλΪισζε. 

Δ. 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 

ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΟΚ) αξηζ. 1906/90 ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26
εο

 Ενπλένπ 1990 ζρεηηθΪ κε νξηζκΫλνπο 

θαλφλεο εκπνξέαο γηα ην θξΫαο πνπιεξηθψλ, ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.1177/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 1
εο

 

Ώπγνχζηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.2160/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ 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. 

Ε. 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. 
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Εα. ε θΪζε θνηφπνπιν ζα ππΪξρεη ζάκαλζε, φπνπ ζα αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο Ϋγθξηζεο ΒΟΚ ηνπ ζθαγεένπ, 

ε ζεξκνθξαζέα ζπληάξεζεο θαη ε εκεξνκελέα αλΪισζεο, ε ρψξα πξνΫιεπζεο ά ν ηφπνο θαηαγσγάο 

(Καλνληζκφο 1337/2013 1
ε
 Ώπξηιένπ 2015). 

ε θΪζε ρΪξηηλε εμσηεξηθά δεχηεξε ζπζθεπαζέα ε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο 

ηξνθέκσλ: 

 ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25
εο

 

Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ 

ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΒΚ) 

αξηζ.1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζ.1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΒΟΚ ηεο 

Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 

νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο 

Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.λ608/2004 ηεο Βπηηξνπάο 

 Βθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΒΒ) 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. 

Εβ. Δ εκεξνκελέα παξΪδνζεο ησλ πνπιεξηθψλ ζα εέλαη ε επφκελε ηεο εκεξνκελέαο ζθαγάο απηψλ. 

Εγ. ε πεξέπησζε εηζαγσγάο λσπψλ πνπιεξηθψλ απφ Σξέηε ρψξα πξΫπεη λα ζπλνδεχεηαη κε Τγεηνλνκηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ (ζηελ Βιιεληθά γιψζζα) φπσο νξέδεηαη απφ ην ΠΑ 420/1993, ΠΑ 291/1996 θαη ΠΑ 119/1997 

(Ώ108). 

Γηα ηα είδε: 

1) ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΠΟΤΣΗ , ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΔΣΟ 

2)   ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 

 

1. Κνηόπνπιν κπνύηη θαη θνηόπνπιν θηιέην: Σα ηεκΪρηα ηνπ λσπνχ θνηφπνπινπ λα πξνΫξρνληαη απφ 

νιφθιεξα θνηφπνπια ηχπνπ Ώ 65% αεξφςπθηα, βΪξνπο ησλ 1200gr-1300gr θαη βΪξνπο ηεκαρέσλ 

θαη ζα αθνξνχλ ηεκαρηζκΫλα νπέζζηα ηεηαξηεκφξηα (κπνχηηα λσπΪ) θαη ηεκαρηζκΫλα ζηάζε λσπΪ, 

βΪξνπο 300-350gr γηα ηα κπνχηηα θαη 600-700gr γηα ηα 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 ΒΒ ηνπ ζθαγεένπ ά ηνπ ηππνπνηεηεξένπ, ε 

ζεξκνθξαζέα ζπληάξεζεο, ε εκεξνκελέα ζθαγάο, ε εκεξνκελέα ιάμεο θαη ην βΪξνο. 

2. 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. 

ΐΪξνο εθΪζηνπ ηεκαρένπ 3-5kgθαη λα Ϋρεη πξνεηνηκαζζεέ κε ηνπο ελδεδεηγκΫλνπο πγεηνλνκηθνχο 

φξνπο. 

ΔΜ: Σα αλσηΫξσ πξνζδηνξηδφκελα βΪξε Ϋρνπλ ππνινγηζζεέ ζχκθσλα κε ηα κεξηδνιφγηα- πνζνηνιφγηα 

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 (ΠΑ 56/1995), θαη Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο 

ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 

22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ 

ΒΤΑ 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 ΠΑ 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 (ΒΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ζρεηηθΪ κε ηελ έδξπζε ζθαγεέσλ).  
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Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ: 

Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο 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. Δ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε 

εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΏ αξηζ.15523/2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ 

ππνρξΫσζε θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΒΚ) ππ΄αξηζκφ.852/2004. Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ 

(ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.  

Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ 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 ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά- 

παξαζθεπά- επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

       Βπέζεο 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: 

      

 

1
νλ

  Εζρχνλ 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 ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά ησλ πξντφλησλ. 

2
νλ

  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. 

Δ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κΫζα- ςπγεέα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ, ηα νπνέα ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα φρη ρακειφηεξε απφ -2
ν 
C θαη φρη πςειφηεξε απφ +4 

ν
 C, ζχκθσλα κε ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαη ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ 

κεηαθνξΪο (ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9).  

Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο 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 ΐηβιηΪξην 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.  

 

ΝΟΜΟΘΒΕΏ 

1. Κσδηθφο Σξνθέκσλ, Πνηψλ θαη ΏληηθεηκΫλσλ Κνηλάο ρξάζεσο 

2. Ώγνξαλνκηθά δηΪηαμε 14/89 
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3. ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΒΟΚ 1906/90 ζρεηηθΪ κε νξηζκΫλνπο θαλφλεο εκπνξέαο γηα ην θξΫαο πνπιεξηθψλ 

4. ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΒΟΚ 1538/91 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 5
εο

 Ενπλένπ 1991 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ ελφςεη ηεο εθαξκνγάο ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΟΚ) ππ΄αξηζ.1906/90 ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ 

κε νξηζκΫλνπο θαλφλεο εκπνξέαο γηα ην θξΫαο πνπιεξηθψλ 

5. ΠΑ 291/96 ΒλδνθνηλνηηθΫο ζπλαιιαγΫο θξΫαηνο πνπιεξηθψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγέα 

116/92/ΒΟΚ 

6. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζκ. 466/2001 γηα ηνλ θαζνξηζκφ κΫγηζησλ ηηκψλ αλνράο γηα νξηζκΫλεο 

πξνζκεέμεηο ζηα ηξφθηκα θαη (ΒΚ) αξηζ. 2375/2001 

7. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 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 ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ 

8. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο  

9. Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ.1830/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22
αο 

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/ΒΚ 

10. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ ηξνθέκσλ 

11. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 853/2004 Καλνληζκφο ηεο 29
εο

 Ώπξηιένπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ 

πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο 

12. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 854/2004 ηεο 29
εο 

Ώπξηιένπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ 

νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα 

θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν 

13. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο 

(ΒΟΚ) 

14. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1935/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ 

15. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2073/2005 ηεο 15
εο

 Ννεκβξένπ 2005 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ 

ηξνθέκσλ 

16. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2074/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΒΚ) 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. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΒΚ) 853/2004, 882/2004 θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε 

ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004 

18. Νφκνο 3325 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγέα ΐηνκεραληθψλ- ΐηνηερληθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ, ΦΒΚ 68, ΣΏ, 11 

Μαξηένπ 2005 

19. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 396/2005/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα αλψηαηα 

φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη  γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 91/414/ΒΟΚ 

ηνπ πκβνπιένπ 

20. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1177/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 1
εο

 Ώπγνχζηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγά 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 2160/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ 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. ΚΤΏ 15523/31-08-2006 Πεξέ Ώλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ 

22. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Εζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Αηαηξνθάο θαη Τγεέαο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα 
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23. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2023/2006 ηεο Βπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη 

αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα 

24. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ 

νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ 

25. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1898/2006/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο ηεο 14
εο

 Αεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.510/2006 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ 

πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ηξνθέκσλ 

26. ΠΑ 79 ηνπ 2007. Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ Οδεγέα ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

27. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ 

αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα (εληαένο θαλνληζκφο ΚΟΏ) 

28. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ.1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.2073/2005 

ηεο Βπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα 

29. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 543/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηνπο θαλφλεο εκπνξέαο γηα ην θξΫαο 

πνπιεξηθψλ 

30. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1086/2011 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΕΕ ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΒΚ) αξηζ.2160/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαζψο θαη ηνπ 

παξαξηάκαηνο Ε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Βπηηξνπάο φζνλ αθνξΪ ηε ζαικνλΫια 

ζην λσπφ θξΫαο πνπιεξηθψλ 

31. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) 

αξηζ. 1169/2011 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΟΚ 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/ΒΚ, 292/97) 

33. Σελ νδεγέα 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΟΚ θαη 

92/118/ΒΟΚ θαη ηεο απφθαζεο 95/408/ΒΚ ηνπ πκβνπιένπ 

34. Σελ νδεγέα 2000/13/ΒΚ 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/ΒΚ, 2008/5 ΒΚ, 2005/26 ΒΚ, 2001/101/ΒΚ ηεο 

Βπηηξνπάο, 2002/86/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ 

ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ 

35. ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9 
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ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ 

 

Σα ρνξεγνχκελα εέδε λα εέλαη Ώ‘ πνηφηεηαο θαηεςπγκΫλα θαηΪ κνλΪδα (IQF) θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

ηνπ ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΠΟΣΧΝ ΚΏΕ ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΧΝ ΚΟΕΝΔ ΥΡΔΔ (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, ΠΑ 786/1978, ΠΑ 290/90, ΠΑ 

42/94 πεξέ πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο καιαθέσλ θαη αιηεπκΪησλ 

 Δ απνζάθεπζε θαη ε κεηαθνξΪ λα πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.Π. 

Ϊξζξα 61, 62, 62
α
, 92 θαη 93 θαη  ηνλ νδεγφ Τγηεηλάο ηνπ ΒΦΒΣ Νν9 

 Δ ζπζθεπαζέα λα εέλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΣΠ Ϊξζξα 9, 11, 62
α
 θαη ηηο 

εθΪζηνηε ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.  

Σα εέδε ζα παξαδέδνληαη ζπζθεπαζκΫλα ζε πξψηε (Ώ) ζπζθεπαζέα, ζε πιαζηηθφ θχιιν, θαηΪιιειε γηα 

ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 26, 26
α
, 27 ηνπ ΚΣΠ θαη εληφο ραξηνθηβσηένπ (ΐ) 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 Βιιεληθά γιψζζα, νη εμάο ελδεέμεηο: 

Ώ. Σν νλνκαηεπψλπκν ά ν εκπνξηθφο ηέηινο ά ε Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο θαη ν αξηζκφο ηεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο 

ηεο 

ΐ. Σν νλνκαηεπψλπκν ά ν ηέηινο ηεο επηρεέξεζεο φπνπ Ϋιαβε ρψξα ε θαηΪςπμε 

Γ. Δ εκπνξηθά νλνκαζέα ηνπ εέδνπο 

Α. Δ δψλε αιέεπζεο (FAO) 

Β. Δ εκεξνκελέα αιέεπζεο (εκΫξα- κάλαο- Ϋηνο) 

Σ. Δ εκεξνκελέα θαηΪςπμεο (εκΫξα- κάλαο- Ϋηνο) 

Γ. Δ 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, 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(ΒΚ)104/2000 ηνπ 

πκβνπιένπ, Καλ(ΒΚ) 2065/2001 ηεο Βπηηξνπάο «γηα θαζνξηζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ αθνξΪ ηελ ελεκΫξσζε ηνπ θαηαλαισηά ζηνλ ηνκΫα 

ησλ πξντφλησλ αιηεέαο, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Καλ (ΒΚ) 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 (ΒΚ) 

404/2011 ηεο Βπηηξνπάο «γηα ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ 
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(ΒΚ) 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 ΠΑ 79/2007. 

Σα ελ ιφγσ εξγαζηάξηα ζα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηάξεζεο ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ θξέζηκσλ 

ζεκεέσλ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην ΠΑ 56/1995 ά Εζρχνλ 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 ΒΦΒΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά 

– απνζάθεπζε θαη κεηαθνξΪ ησλ πξντφλησλ. Δ παξαιαβά ησλ πξντφλησλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ επέπαγνπ ζα 

γέλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αγνξαλνκηθά δηΪηαμε 4/2006/ΦΒΚ 851/7-7-6 (θαη ηελ ΤΏ Ώ2-1162/2004 ΦΒΚ 

874/ΐ/14.6.2004). ΐειηησκΫλεο ξπζκέζεηο ζην Ϊξζξν 107
α
 ηεο ΏΑ 14/89 ζρεηηθΪ κε ηελ εκπνξέα θαη δηΪζεζε 

θαηεςπγκΫλσλ αιηεπκΪησλ ζε ζρΫζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επέπαγνπ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ ΠΑ 290/ 1992 ΠΟΤ 

ΒΥΒΕ ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΘΒΕ ΜΒ ΣΔΝ ΏΠΟΦΏΔ Ώ2-718-2014 (ΦΒΚ 2090/ΐ‘/ 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: 

Βέδνο αιηεχκαηνο     ΜΫγηζην πνζνζηφ επέπαγνπ 

ΦΪξηα νιφθιεξα, 

ςΪξηα Ώ/Κ θαη εθζπιαρληζκΫλα,      10% 

ςΪξηα ζε κεγΪια ηεκΪρηα   

       

ΦηιΫην θαη θΫηεο ςαξηψλ,      15% 

ςΪξηα Ώ/Κ θαη εθζπιαρληζκΫλα ρσξέο δΫξκα     

 

Σν Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα λα δεηάζεη ηε ζπλδξνκά ηεο Αηεχζπλζεο ηεο Κηεληαηξηθάο ππεξεζέαο γηα 

εξγαζηεξηαθφ ά Ϊιιν Ϋιεγρν, θαηΪ ηελ παξαιαβά ά θαη κεηΪ απφ απηά. 

Δ εκεξνκελέα παξΪδνζεο ζα εέλαη ην πξψην ηΫηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηΪο ηνπο. 

 

Γηα ηα είδε: 

1) ΒΑΚΑΛΑΟ θαηεςπγκέλνο Α/Κ απνιεπηζκέλνο 240-300γξ/ηεκάρην ,  2) ΓΑΛΔΟ 

θαηεςπγκέλνο θέηα 240-300γξ/ ηεκάρην 

 

ΔΜ: Σα αλσηΫξσ πξνζδηνξηδφκελα βΪξε Ϋρνπλ ππνινγηζζεέ ζχκθσλα κε ηα κεξηδνιφγηα- πνζνηνιφγηα 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Ννζνθνκεέα.  

Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ: 

Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο 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. Δ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο 
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ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΏ αξηζ.15523/2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε 

θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) 

ππ΄αξηζκφ.852/2004. Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη 

ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά 

ησλ ηξνθέκσλ.  

Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ 1219β/4.10.2000)]ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ENISO 2200:2005 ην νπνέν ζα 

Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά- 

επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο 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: 

1
νλ 

Εζρχνλ 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 ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά- παξαζθεπά ησλ πξντφλησλ. 

2
νλ

 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. 

Δ 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 ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο 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 ΐηβιηΪξην 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.  

 

ΝΟΜΟΘΒΕΏ 

1. Κ.Σ.Π. Άξζξα 92, 93 

2. Πδ 786/1978 πεξέ θηεληαηξηθάο επηζεψξεζεο αιηεπκΪησλ θαη ΠΑ 290/92 ηξνπνπνέεζε ηνπ ΠΑ 

786/78 

3. ΠΑ 290/92 «Σξνπνπνέεζε δηαηΪμεσλ ηνπ ΠΑ 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/ΒΟΚ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ΏΥ 804/90 

4. Καλνληζκφο ΠΑ 412/94 πεξέ πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο καιαθέσλ θαη αιηεπκΪησλ 

5. Καλνληζκφο 2406/96/ΒΚ πεξέ πξνδηαγξαθψλ εκπνξέαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ 

6. Ώγνξαλνκηθά 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 ΠΑ 290/92 
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7. ΠΑ 79/2007-ΦΒΚ 95/Ώ‘/3.5.2007 Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ 

(ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 

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/ΒΚ Οδεγέα ηνπ Βπξσπατθνχ 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 Βπξσπατθάο 

Ώξράο γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ 

9. Καλνληζκφο 852/2004 - Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο 

(ΒΟΚ) 

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. ΚΤΏ 15523/31-08-2006 Πεξέ αλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ 

Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ 

14. Καλνληζκφο 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ 

15. Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 1662/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 6
εο

 Ννεκβξένπ 2006 γηα ηξνπνπνέεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζκ. 853/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 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 ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ 

17. ΚΤΏ 487/2000 (ΦΒΚ 1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο 

93/43/ΒΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

18. Καλνληζκφο 852/2004 θαη ΚΤΏ 15523/8-2006 Κσδηθφο Ώξηζκφο Έγθξηζεο ησλ Φπθηηθψλ 

ΒγθαηαζηΪζεσλ 

19. ΚΤΏ 15523/31-08-2006 Ϊξζξν 4 θαη 5, θαη Ϊξζξν 6 ηνπ Καλ. 852/2004 πεξέ αδεηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξάζεσλ θαη Ϋγθξηζεο απηψλ 

20. Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζκ. 1020/2008 ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 17
εο

 Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε 

ησλ παξαξηεκΪησλ ΕΕ θαη ΕΕΕ ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.853/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο 

πξνΫιεπζεο θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) 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 (ΒΚ) αξηζ.1021/2008 ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 17
ε
2 Οθησβξένπ 2008, γηα ηξνπνπνέεζε ησλ 

παξαξηεκΪησλ Ε,ΕΕ θαη ΕΕΕ ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ.854/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 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 (ΒΚ) αξηζ. 2076/2005 φζνλ αθνξΪ ηα δψληα δέζπξα καιΪθηα, νξηζκΫλα πξντφληα αιηεέαο 

θαη ην πξνζσπηθφ πνπ επηθνπξεέ θαηΪ ηνπ επέζεκνπο ειΫγρνπο ζηα ζθαγεέα. 
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ΟΜΑΓΑ 3. ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

1. Σα ρνξεγνχκελα εέδε λα εέλαη πξψηεο (Ώ) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη θαηΪ εέδνο φπσο απηά 

νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & αληηθεηκΫλσλ θνηλάο ρξάζεο θαη λα Ϋρνπλ ηνπο 

νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ραξαθηεξηζηηθνχο ηνπ εθΪζηνηε εέδνπο. 

2. Να Ϋρνπλε παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο ΚηεληαηξηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο  

ΑηαηΪμεηο. 

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. Δ 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‘ Ώξηζκφ Α2-

718/28-7-14 ΦΔΚ Β 2090 / 31-7-14 Κσδηθνπνέεζε Καλφλσλ Αηαθέλεζεο θαη Βκπνξέαο Πξντφλησλ 

θαη Παξνράο Τπεξεζηψλ θαη ΚΏΝΟΝΕΜΟ 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)  Δ νλνκαζέα πψιεζεο ηνπ ηξνθέκνπ. 

β)  Ο θαηΪινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ηα νπνέα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη θαηΪ ζεηξΪ ειαηηνχκελεο 

πεξηεθηηθφηεηαο. 

γ)   Δ νλνκαζηηθά πνζφηεηα πεξηερνκΫλνπ πνπ κεηαθξΪδεηαη ζε κνλΪδεο κΪδαο γηα ηα ζηεξεΪ θαη ζε 

κνλΪδεο φγθνπ γηα ηα πγξΪ. 

δ)    Δ 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 ΒΒ. 

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)  Δ 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. Δ 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. 

Δ ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε  κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ηξνθέκσλ : 

 ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ΣΔ 25
Δ 

ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ ΣΟΤ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ (ΒΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 

87/250/ ΒΟΚ ηεο επηηξνπάο ηεο νδεγέαο 90/496 / ΒΟΚ  ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ ΒΚ 
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ηεο Βπηηξνπάο , ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ 

νδεγηψλ ηεο Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ ΒΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο 

Βπηηξνπάο. 

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. 

 

 

ΕΑΥΑΡΖ  ζε ζπζθεπαζέα 1KGR  θαη αηνκηθά 10 gr.  

Σν πξντφλ λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 63 , 64 ηνπ Κ.Σ.Π 

θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

Δ 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 Ώ ζπζθεπαζέα ησλ 10 gr πξΫπεη λα γξΪθνληαη ζηα ΒιιεληθΪ 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 (ΐ) ζπζθεπαζέα ησλ θαθΫισλ θαη ζηηο δχν κεγαιχηεξεο θαηαθφξπθεο πιεπξΫο ηνπ 

πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη Ϋθηππα θαη αλεμέηεια ζηα ειιεληθΪ νη παξαθΪησ ελδεέμεηο  :  Δ επσλπκέα ηνπ 

εξγνζηαζένπ. Ο ηφπνο παξαγσγάο ά πξνΫιεπζεο. Δ θξΪζε θΪθεινη ‗ 1000 ‘ησλ 10 gr . Δ εκεξνκελέα θαη ην 

Ϋηνο παξαγσγάο (φρη κ θσδηθφ αιιΪ κε πξαγκαηηθφ αξηζκφ). Ο θσδηθφο παξαγσγάο φπσο θαη ε εκεξνκελέα 

δηαηεξεζηκφηεηαο. 

 

ΑΛΔΤΡΗ   

1. ΏΛΒΤΡΕ γηα φιεο ηηο ρξάζεηο ζε ζπζθεπαζέα θηινχ. 

Σν πξντφλ λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 104, 105, 106 , 

107  ηνπ Κ.Σ.Π θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

Ώ. 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. 

ΐ. 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. Βπέζεο πξΫπεη λα εέλαη νκνηνγελάο θαζαξφ απαιιαγκΫλν απφ μΫλεο δσηθΫο , θπηηθΫο ά 
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αλφξγαλεο πξνζκέμεηο. Δ 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 Ενπλένπ κΫρξη θαη 14 επηεκβξένπ θΪζε Ϋηνπο αλψηαην φξην 

13,5% (ηνηο εθαηφ) . Γηα ηε ρξνληθά πεξένδν απφ 15 επηεκβξένπ Ϋσο θαη 15 Ενπλένπ 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% . 

 

CORN FLAOUR – ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ  

 

Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 110 ηνπ 

Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 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. 

Ώπαγνξεχεηαη 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. 

ΚΪζε εέδνο ακχινπ δηαηέζεηαη ακηγΫο ζηελ θαηαλΪισζε. Δ 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. 

Δ 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. 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ Κνξλ θιεηθο (ληθΪδεο θαιακπνθηνχ) ζε ζπζθεπαζέα ησλ 500 γξ. 

Χο δηΪθνξα πξντφληα Αεκεηξηαθψλ 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 
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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 

ΕΕΕ θαη ΕV ηνπ Ϊξζξνπ 35 ηνπ Κ.Σ.Π 

ΒπηηξΫπεηαη ε ρξάζε πξφζζεησλ ησλ παξαξηεκΪησλ Ε, ΕΕΕ θαη ΕV ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ Κ.Σ. ζχκθσλα, θαηΪ 

πεξέπησζε, κε ηνπο αληέζηνηρνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ παξαξηεκΪησλ. 

 

ΡΤΕΗ 

 

Ρχδη Σχπνπ Ώ ΜΠΟΝΒΣ θαη ΐ ΓΛΏΒ ζε ζπζθεπαζέα 500 ε 1000 gr. 

Σν πξντφλ λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 101 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη 

ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

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 Β.Φ.Β.Σ. Σα ξχδηα δελ ζα πξνΫξρνληαη απφ κεηαιιαγκΫλα θπηΪ. 

– Σν ξχδη πξΫπεη λα εέλαη απνθινησκΫλν πιάξσο κε θαηΪιιεια κΫζα. 

– Δ 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. 

-Ώπαγνξεχεηαη ε αλΪκημε πνηθηιηψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο κε αλψηεξε,                           κε ζθνπφ ηε δηΪζεζά 

ηεο ζαλ αλψηεξε πνηφηεηα. 

– 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. 

 

 

ΑΛΑΣΗ 

ΏιΪηη καγεηξηθφ ζπζθεπαζέα 500 γξ επηηξαπΫδην 400 γξ θαη αηνκηθά ζπζθεπαζέα 1 θηινχ, ην αιΪηη λα εέλαη 

Ώ΄ 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 
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Σελίδα 64 

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 gr φπνπ ζα αλαθΫξνληαη φιεο νη απαξαέηεηεο ελδεέμεηο ( εκεξ/λέα 

ζπζθεπαζέαο) 

 

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 Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 42, 43, 44 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη  

ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

Τγξαζέα <15%. 

ΏδηΪιπηα ζε ΔCL ζπζηαηηθΪ ηΫθξαο 2%. 

Ώθιαηνμέλεο (ΐ1+ΐ2+G1+G2) <10κg/Kg. 

Δίδε: Μαύξν Πηπέξη, Ρίγαλε, Καλέια ζθόλε, Καλέια μύιν, Γπόζκνο, Μνζρνθάξπδν, Μπαράξη 

ηξηκκέλν, Κίκηλν, θύιια δάθλεο, βαλίιηα,νδα 

 

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. 

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. Δ 

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) Απφζκνο (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 ΕλδνπΫξεσο 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) ΐαληιιέλε θηαιέδηα ησλ 0,3 gr (ζπζθεπαζέα ησλ 5 ηεκ), 10 gr ζαθνπιΪθη θαη βαληιιέλε ελφο θηινχ. 
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Σελίδα 65 

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 Β500. Ώπειεπζεξψλεη δηνμεέδην 

ηνπ Ϊλζξαθα φηαλ αιιεινεπηδξΪ κε νμΫα θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηεέηαη σο δηνγθσηηθφ ζηε καγεηξηθά. 

ΣππνπνηεκΫλε ζε πιαζηηθφ ζαθνπιΪθη, θαζαξνχ βΪξνπο  200 gr. 

 

Σζάη 

ΣΏΕ ζε ζπζθεπαζέα 100 ηεκαρέσλ ζε  αηνκηθΪ θαθειΪθηα 1,5 gr. 

Σν πξντφλ λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 54 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

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 THEA SINENSIS ά THEA 

ASSAMICA.  

Δ 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. 

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 Ε ηνπ Κ.Σ.Π. λα αλαγξΪθεηαη θαη ν ηφπνο πξνΫιεπζεο. 

Σν πξνκεζεπφκελν ηζΪτ πξΫπεη λα Ϋρεη ηα παξαθΪησ ρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. 

Δ 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 θαθεΎλε 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. Δ 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. 

 

ΥΑΜΟΜΖΛΗ ζε θαθειΪθηα ηνπ 1,5 gr. 

Σν πξνζθεξφκελν εέδνο λα εέλαη Ώ΄ θαηεγνξέαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ, 

θαζψο θαη κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΫο θαη αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο. Υακνκάιη απφ ηα θπηΪ 

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. Δ 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. 

ΦΡΤΓΑΝΗΔ  

1 ΦΡΤΓΏΝΕΒ ΏΣΟΜΕΚΒ ησλ δχν ηεκαρέσλ 16 gr.  
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Σν πξντφλ πξΫπεη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 112, 113 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο 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 flow pack ησλ 2 ηεκαρέσλ. πλνιηθφ βΪξνο 

ζπζθεπαζέαο πεξέπνπ 16 gr. +/-3 gr. πζηαηηθΪ: Άιεπξν ζέηνπ, πδξνγνλσκΫλα θπηηθΪ Ϋιαηα, καγηΪ, δΪραξε, 

αιΪηη. 

 

 

Όζπξηα 

Φαζφιηα μεξΪ ςηιΪ,  θαζφιηα κΫηξηα, θαθΫο ζε ζπζθεπαζέα ησλ 500 gr. 

Σα φζπξηα λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο, ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ(1) πξφζθαηεο εζνδεέαο, λα πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 121 Κεθαιαένπ ΥΕΕΕ ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη 

ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο θαη λα εέλαη  

χκθσλα κε : 

A ηελ ππ‘ αξηζ. 37227/87 (ΦΒΚ 541/Σ.ΐ‘) Κνηλά Ώπφθαζε ησλ Τπ. Γεσξγέαο, Βκπνξένπ ΄΄ Πεξέ 

Σππνπνηάζεσο ησλ πξνζπζθεπαζµΫλσλ εγρσξέσλ νζπξέσλ΄΄ (ΦΒΚ 541/ηεχρνο ΐ΄/9-10-87) πνπ 

ηξνπνπνηάζεθε µε Κνηλά Ώπφθαζε Τπ. Γεσξγέαο – Βκπνξένπ (ΦΒΚ 209/T. ΐ‘/ 20-4-88). 1.4.3. 

B. ηελ ππ‘ αξηζκφ 487/2000 (ΦΒΚ 1219/Σ.ΐ‘) Κνηλά Ώπφθαζε ησλ Τπ. ΏλΪπηπμεο, Βζλ. Οηθνλνκέαο θαη 

Αηθαηνζχλεο ΄΄Πεξέ Τγηεηλάο ησλ Σξνθέκσλ ζε πκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγέα 93/43/ΒΟΚ΄΄. 

Γ. ηελ Ώγνξαλνκηθά ΑηΪηαμε 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 Ώπφθαζεο 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 Ώπφθαζεο 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). 

Αελ 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. 

Δ πγξαζέα θαη νη πηεηηθΫο νπζέεο ησλ θαζνιηψλ, ζηνπο 105ν C, λα µελ εέλαη πΪλσ απφ 14% (ηνηο εθαηφ). 
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Ώ ΦΏΟΛΕΏ 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. 

2 ΦΏΚΔ κεζφζπεξκε: Δ 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 Βιιεληθάο πξνΫιεπζεο  

 

Ξύδη-Υπκόο ιεκνληνύ 390 – 400 gr, 

1. ΞΤΓΗ: 

To μχδη λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 39 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

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). 

Δ ζπζθεπαζέα λα θΫξεη ζηα ειιεληθΪ ελδεέμεηο φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 10 θαη 11 Κ.Σ.Π. 

Δ 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. 

 

2. ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ: 

Σν πξνζθεξφκελν εέδνο λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 127 ηνπ 

Κ.Σ.Π., φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηηο απνθΪζεηο ηνπ ΏΥ 885/72, 2647/76 θαη ην Π.Α.526/83. 

Δ ΥΔΜΕΚΉ ΤΣΏΔ ηνπ πξντφληνο λα εέλαη: 

α) Βηδηθφ βΪξνο ζηνπο 150νC, ηoπιΪxηζηoλ 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) Ώξηζκφο 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. 

Βπέ ηεο ζπζθεπαζέαο ηνπ, (πιαζηηθά θηΪιε 380 gr) εθηφο ησλ Ϊιισλ πξνβιεπφκελσλ ελδεέμεσλ, πξΫπεη λα 

αλαγξΪθεηαη κε επθξηλά θεθαιαέα γξΪκκαηα ε θξΪζε ΆΡΣΤΜΏ ΛΒΜΝΕ θαη ά εκεξνκελέα ζπζθεπαζέαο. 

 

Γηα ην αλσηΫξσ πξντφληα επηηξΫπεηαη ν αξσκαηηζκφο ησλ κε θπζηθΫο αξσκαηηθΫο χιεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλ. (ΒΚ) 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. Ώπαγνξεχεηαη ε πξνζζάθε νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο πξφζζεηεο χιεο. Δ 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. 
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ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ 

1. Φπζηθφο ρπκφο θξνχησλ (πνξηνθΪιη ) ζε αηνκηθά ζπζθεπαζέα ησλ 250 ml. 

Σν πξντφλ λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 126 θαη 127 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 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. 

ΔΛΗΔ : 

ΒιηΫο καχξεο ΚΏΛΏΜΧΝ κεγΫζνπο 140-160 ηεκ / Kgr ε 160 – 180ηεκ/Kgr. 

Σν πξντφλ λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 123 θαη εηδηθΪ παξ. 9 ηνπ Κ.Σ.Π. 

θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

Οη δηαηηζΫκελνη ζηελ θαηαλΪισζε θαξπνέ λα πξΫπεη λα εέλαη εκηψξηκνη ά ψξηκνη θαξπνέ ΒιηΪο 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 ΚΏΛΏΜΧΝ δελ επηηξΫπεηαη ε ρξεζηκνπνέεζε 

αιθαιηθψλ δηαιπκΪησλ. 

Ώπαγνξεχεηαη ε αλΪκημε ειηψλ δηαθνξεηηθνχ εέδνπο. Οη ειηΫο ζα δηαηέζεληαη κε νλνκαζέα πνπ ζα δειψλεη ην 

εέδνο απηψλ ΒιηΫο Καιακψλ. 

Αελ επηηξΫπεηαη ε πξνζζάθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. 

ΒπηηξΫπεηαη ε ρξάζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηάκαηνο III πληεξεηηθΪ θαη αληηνμεηδσηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ 

Κ.Σ.Π.. 

Δ 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. 

 

ΕΔΛΔ κε δάραξε ή άγιπθνο. 

Βέδνο: θφλε παξαζθεπάο δειΫ, δηΪθνξσλ γεχζεσλ ζε ζπζθεπαζέα 1 Kgr. 

Σα πξνζθεξφκελα εέδε ζα πξΫπεη λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ φηη αλαθΫξνληα ζην Ϊξζξν 131, 

132(1) ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Ε, 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. ΓΒΛΒ ΜΒ ΏΡΧΜΏ ΚΒΡΏΕ, 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. 
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ΓειΫ ρσξέο δΪραξε κε επηηξεπφκελεο γιπθαληηθΫο χιεο (ΏζπαξηΪκε, αθραξέλε, Ώθεζνπιθακηθφ Κ, 

ΝενηΪκε, ζνπθξαιφδε). 

 

ΚΑΦΔ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ζπζθεπαζέα 100  gr. 

1. Διιεληθόο αιεζκέλνο θαθέο ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 100gr. 

Σν πξντφλ λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 50 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

Δ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αιεζκΫλνπ θαθΫ ζε αλφξγαλεο χιεο (ηΫθξα) δελ πξΫπεη λα εέλαη πΪλσ απφ 5,5% θαη ε 

πγξαζέα θαη νη πηεηηθΫο ζε 105 ν C νπζέεο ηνπ, δελ επηηξΫπεηαη λα εέλαη πΪλσ απφ 5%. 

Δ πεξηεθηηθφηεηα δε ζε πδαηνδηαιπηΫο χιεο δελ πξΫπεη λα εέλαη κηθξφηεξε απφ 23%. 

Ο αιεζκΫλνο θαθΫο δελ πξΫπεη λα πεξηΫρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθΫο νπζέεο θαη δελ ζα Ϋρνπλ αθαηξεζεέ νιηθΪ ά 

κεξηθΪ νη πδαηνδηαιπηΫο χιεο. 

ΒμσηεξηθΪ ηεο ζπζθεπαζέαο λα αλαγξΪθεηαη ε πξνΫιεπζε θαη ε εκεξνκελέα ιάμεο. 

2.ηηγκηαίνο θαθέο ζθόλε ζε ζπζθεπαζία ησλ 200 gr. 

Σν πξντφλ ζα πξΫπεη λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη 

ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο ηηγκηαένο θαθΫο εέλαη ην ζπκππθλσκΫλν πξντφλ πνπ ιακβΪλεηαη απφ ηελ εθρχιηζε 

πεθξπγκΫλσλ (θαβνπξδηζκΫλσλ) θφθθσλ θαθΫ, κε ηε ρξάζε κφλν λεξνχ σο κΫζνπ εθρχιηζεο θαη 

απνθιεηφκελεο θΪζε κεζφδνπ πδξφιπζεο κε πξνζζάθε νμΫνο ά βΪζεο. ΠΫξαλ ησλ ηερλνινγηθψο 

αλαπφθεπθησλ αδηΪιπησλ νπζηψλ θαη ησλ αδηΪιπησλ ειαέσλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηνλ θαθΫ, ην εθρχιηζκα 

θαθΫ πξΫπεη λα πεξηΫρεη κφλν ηα δηαιπηΪ θαη αξσκαηηθΪ ζπζηαηηθΪ ηνπ θαθΫ. 

Δ θαηΪ βΪξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε μεξΪ χιε πξνεξρφκελε απφ θαθΫ πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 95% ζηελ 

πεξέπησζε ηνπ εθρπιέζκαηνο θαθΫ. 

ηηγκηαένο θαθΫο, θαθΫο ζε ζθφλε, παξαζθεπαζκΫλνο, ζπζθεπαζκΫλνο ζηελ ΒιιΪδα ζε ζπζθεπαζέα 

κεηαιιηθά ησλ  200 gr . ΒμσηεξηθΪ ηεο ζπζθεπαζέαο λα αλαγξΪθεηαη ε πξνΫιεπζε θαη ε εκεξνκελέα ιάμεο 

 

3. Καθέο θίιηξνπ.          ΚαθΫο θέιηξνπ αξέζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκΫλνο ζε θαηΪιιειε αεξνζηεγά 

ζπζθεπαζέα, βΪξνπο 500 gr. ΒμσηεξηθΪ ηεο ζπζθεπαζέαο λα αλαγξΪθεηαη ε πξνΫιεπζε θαη εκεξνκελέα 

ιάμεο ηνπιΪρηζηνλ. 

ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 

Σν πξνζθεξφκελν εέδνο ζα πξΫπεη λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 131, 

132(1) θαη ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Ε 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 Ώ 

πνηφηεηαο ζε αηνκηθά ζπζθεπαζέα ησλ 20 gr, ρσξέο ζπληεξεηηθΪ θαη ζηελ ζπζθεπαζέα λα αλαγξΪθεηαη ε 

ζπλνιηθά πεξηεθηηθφηεηα ζε ζΪθραξα. 

 

ΤΚΒΤΏΕΏ 

Δ καξκειΪδα ζα παξαδέδεηαη ζπζθεπαζκΫλα ζε αηνκηθΫο ζπζθεπαζέεο ησλ 20 gr ζε θχπειια (A 

ζπζθεπαζέα)) ζθξαγηζκΫλα αεξνζηεγψο κε θαηΪιιεια θαιχκκαηα θαη ζε ΐ 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 : 
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Υξνλνινγέα παξαζθεπάο ε εκεξνκελέα δηαηεξεζηκφηεηαο (Μάλαο, Έηνο). 

Σέηινο πξνκεζεπηά (Βκπνξηθά 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 Βιιεληθά, νη παξαθΪησ ελδεέμεηο: ηη αλαγξΪθνληαη ζηηο εηηθΫηεο ησλ θαιπκκΪησλ ησλ θππΫιισλ θαη 

επηπιΫνλ ν αξηζκφο ησλ θππΫιισλ πνπ πεξηΫρνληαη ζην ραξηνθηβψηην. 

 

ΥΑΛΒΑ 

Σν πξντφλ ζα πξΫπεη λα πιεξνέ φηη αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 50 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη 

ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο Ο ραιβΪο λα Ϋρεη παξαζθεπαζζεέ απφ πνιηφ ζεζακηνχ (ηαρέλη), κε θπζηθΫο 

δαραξνχρεο γιπθαληηθΫο χιεο κε ηελ πξνζζάθε θαη ειΪρηζηεο πνζφηεηαο 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. 

 

ΦΤΛΛΑ ΚΡΟΤΣΑ  : 

Σα πξνζθεξφκελα εέδε λα εέλαη Ώ΄ 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. Αελ 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. 

 

 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΚΡΔΑ (‘H ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΗΗΑ) 

Σα πξντφληα λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ Ϊξζξνπ 91(1) ηνπ Κ.Σ.Π. (91-10 ΒΚΑΟΔ 

1/ ΜΪξηηνο 2014) θαη νη ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο 

Πξντφληα αιιαληνπνηέαο ραξαθηεξέδνληαη ηα πξντφληα ζηα νπνέα ε δηαδηθαζέα (επεμεξγαζέα) εμπγέαλζεο 

επηηπγρΪλεηαη κε ηε ζεξκηθά ηνπο επεμεξγαζέα. Δ 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. Δ 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 

ΒλδεηθηηθΪ πξντφληα ΐξαζηφ 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. 
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ΒλδεηθηηθΪ 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. Δ θξεαηφπαζηα κπνξεέ λα πεξηΫρεη θαη 

ηεκΪρηα θξΫαηνο, ιέπνπο ά Ϊιισλ ηξνθέκσλ (ειηΪ, ζθφξδν, πηπεξηΪ, ηπξέ, θιπ). Σα 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 ΒιΪρηζηε ηηκά 

ια ηεο θαηεγνξέαο Ώ1β 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 

Δ 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 ΒΚΑΟΔ 1/ ΜΪξηηνο 2014). 

Βπέ 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. 

Βπηζάκαλζε 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) Δ 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. 

Δ 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) Δ ιΫμε «ΤΣΏΣΕΚΏ» 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 ηνπ 

Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο. 

Δ 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. 

ηα εηζαγφκελα πξντφληα αιιαληνπνηέαο νη ελδεέμεηο ζα αλαγξΪθνληαη θαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα πΪλσ ζηε 

ζπζθεπαζέα ηνπο. 
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Γσκνέ, ζνχπεο, ζΪιηζεο, εθρχιηζκα θξΫαηνο, δειαηέλε 

Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ Ϊξζξνπ 91(1) ηνπ Κ.Σ.Π. θαη νη 

ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο(91-10 ΒΚΑΟΔ 1/ ΜΪξηηνο 2014) 

 

Zσκνί, νύπεο 

Γσκνέ 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 

πξσηεΎλεο 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 Βθρχιηζκα 

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. 

ΒπηηξΫπεηαη ε ρξάζε πξνζζΫησλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 1333/2008, 

ΠαξΪξηεκα ΕΕ, ΜΫξνο Β΄ γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε θαηεγνξέα ηξνθέκσλ. Αελ 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. Βθφζνλ ε νλνκαζέα δέλεη Ϋκθαζε ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθΪ απηΪ πξΫπεη λα πεξηΫρνληαη ζε 

πνζφηεηα ηθαλά λα επεξεΪζεη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηάξεο ηνπ πξντφληνο. 

3. Ώληέ 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. 

Νεξό 

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. Ώπφθ ΏΥ 89/2015, ΦΒΚ 2239/ΐ/17.10.2015, 

«Σξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ (απφθαζε ΏΥ 1100/1987, ΦΒΚ 

788/ΐ΄/31.12.1987) φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηξνπνπνέεζε ηεο Ώπφθαζεο ΏΥ 437/2004 (ΦΒΚ 

1834/ΐ/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. Δ 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. Δ ζχζηαζά ηνπ κπνξεέ λα πεξηΫρεη δηΪθνξα κΫηαιια θαη 

ηρλνζηνηρεέα, φπσο ην καγλάζην, ην αζβΫζηην, ην θΪιην θ.ιπ.. Δ κφλε επεμεξγαζέα πνπ επηηξΫπεηαη ζην 
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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 Βπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 

ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ώηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Ώηηηθάο, εθφζνλ 

ππΪξρεη. 

2. Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 2200:2005 ην νπνέν ζα 

Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΒΦΒΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – 

παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο, 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 Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΒΦΒΣ 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 Δ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα [ΚΤΏ 487/2000 

(ΦΒΚ1219β/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 ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο 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. 

ΝΟΜΟΘΒΕΏ 

1. Κ.Σ.&Π.. 

2. Κ.Σ&Π Ϊξζξν 11 παξΪγξ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 

Β.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

3. Ώγνξαλνκηθά ΑηΪηαμε 14/89. 

4. Σελ 37227/87 Ϊξζξν 1 Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο (γαηψδεηο πξνζκέμεηο, ραιέθηα, ζηειΫρε 

θπηψλ). 

5. ΟΑΔΓΕΏ 2011/91 / ΒΒ ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 13εο 

Αεθεκβξένπ 2011ζρεηηθΪ κε ηηο ελδεέμεηο ά ηα ζάκαηα πνπ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηέδαο ζηελ νπνέα αλάθεη 

Ϋλα ηξφθηκα. 

6. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 178/2002 ΓεληθΫο ΏξρΫο γηα ηελ ΏζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

7. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 178/2002 Ϊξζξν 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

8. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ 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 
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απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/18/ΒΚ. 

9. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο. 

10. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ. 

11. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ. 

12. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 882/2004 Γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηξνθέκσλ. 

13. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1935/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ. 

14. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ. 

15. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2074/2005 γηα ηελ ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ 

θαλνληζκνχ (Β.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. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (Β.Κ.) 853/2004, 882/2004, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ 

θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004. 

17. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 396/2005/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα αλψηαηα φξηα 

θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 91/414/ΒΟΚ ηνπ 

πκβνπιένπ. 

18. Κ.Τ.Ώ.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/Β.Κ. 

19. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1924/2006 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 20άο Αεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ δηαηξνθάο θαη πγεέαο 

πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηα ηξφθηκα. 

20. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2023/2006 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 22αο Αεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ µε ηελ 

νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά µε ηξφθηκα. 

21. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Εζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Αηαηξνθάο θαη Τγεέαο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα. 

22. ΟΑΔΓΕΏ 2000/13/ΒΚ γηα πξνζΫγγηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε 

θαη ηελ δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ. 

23. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ 

πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ. 

24. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1898/2006/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο ηεο 14εο Αεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 510/2006 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πξνζηαζέα 

ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ. 

25. ΟΑΔΓΕΏ 2003/89/ΒΚ γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2003/13/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ 

ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ. 

26. ΟΑΔΓΕΏ 2004/41 Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ 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 ΒΟΚ. θαη 92/118/ΒΟΚ θαη ηεο 

απφθαζεο 95/408 ΒΚ ηνπ πκβνπιένπ. 

27. ΟΑΔΓΕΏ 2000/13/Β.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/ΒΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Β.Κ ηεο Βπηηξνπάο, 2002/86/ Β.Κ ηεο 

Βπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/Β.Κ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ. 

28. ΟΑΔΓΕΏ 89/107/ΒΟΚ., 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/ΒΚ, 292/97). 

29. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ 

θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα (εληαένο θαλνληζκφο ΚΟΏ). 

30. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο 

ηξνπνπνηάζεηο απηνχ. 
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31. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1331/2008 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏÏΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 16εο Αεθεκβξένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε εληαέαο δηαδηθαζέαο Ϋγθξηζεο γηα ηα πξφζζεηα 

ηξνθέκσλ, ηα Ϋλδπκα ηξνθέκσλ θαη ηηο αξσκαηηθΫο χιεο ηξνθέκσλ. 

32. ΟΑΔΓΕΏ 90/642/ΒΟΚ 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. ΟΑΔΓΕΏ 89/107/ΒΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ. 

34. Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη Φ.ΒΚ ΐ΄• 630/2007. 

35. Ώ2-718/28-7-2014, ΦΒΚ ΐ 2090/31-7-2014. 

 

 ZYMAΡIKA 

  ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ   ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ 

 Γεληθά. Σα παξαδηδφκελα δπκαξηθΪ λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο φπσο απηΪ νξέδνληαη θαη πεξηγξΪθνληαη ζην 

Ϊξζξν 115 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ ΏληηθεηκΫλσλ 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 ηα παξαθΪησ θπζηθνρεκηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ (Άξζξν 105 θαη 108 ηνπ Κ.Σ.Π): 

(1) Τγξαζέα: Καη‘ αλψηαην φξην 13,5%. 

(2) ΓινπηΫλε πγξά: ΣνπιΪρηζηνλ 26%. 

(3) ΣΫθξα: Ώλψηαην φξην 0,8%. 

(4) Πέηνπξα: Ώλψηαην φξην 0,8%. 

(5) Ομχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ: Ώλψηαην φξην 0,07%. 

(6) Τπφιεηµµα ζε ηεηξαρισξΪλζξαθα: Ώλψηαην φξην 0,015%. 

(7) Κνζθηληδφκκελν µε θφζθηλν απφ χθαζκα κεηαμσηφ, Γεξκαληθνχ   αξηζκνχ 72 ά Βιβεηηθνχ αξηζκνχ 8, 

δει. απφ βξνγρέδεο  1156/cm
2
, πξΫπεη  λα µε δηΫξρεηαη απφ απηφ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 8%. 

(8) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ πξΫπεη λα εέλαη πφζηκν. 

 H Βπεμεξγαζέα 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. 

ΏλαηΪξαμε: Ώπηά 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: Ώπηά 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 
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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.Δ Τγξαζέα θαη πηεηηθΫο νπζέεο ζηνπο 105
ν
 C πξΫπεη λα εέλαη (θαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ πξντφληνο) φπσο 

παξαθΪησ:  Ώπφ 16 Ενπλένπ Ϋσο θαη 15 επηεκβξένπ θΪζε Ϋηνπο, θαη‘ αλψηαην φξην 12,5%.  Ώπφ 16 

επηεκβξένπ κΫρξη θαη 15 Ενπλένπ θαη‘ αλψηαην φξην 13,5%. 

5. Δ Ομχηεηα φρη πΪλσ ησλ 10 βαζκψλ, ά 0,9% ζε γαιαθηηθφ νμχ. 

6. Δ ΣΫθξα: Ώλψηαην φξην 0,9%. 

7. Ώπαγνξεχεηαη ε ηερλεηά ρξψζε ησλ δπκαξηθψλ, ε πξνζζάθε ζπληεξεηηθψλ κΫζσλ θαη ε παξνπζέα γεληθΪ 

θΪζε αλφξγαλεο ά νξγαληθάο νπζέαο. 

8.Ώπαγνξεχεηαη ε πξνζζάθε θΪζε Ϊιιεο ακπιψδνπο νπζέαο, εθηφο απφ ζηκηγδΪιη πξνεξρφκελν απφ ζθιεξφ 

ζηηΪξη. 

9. Ώπαγνξεχεηαη 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%. Δ πξνζζάθε πξνζζΫησλ  

επηηξΫπεηαη, αθνχ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΟ Ε 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 

 

  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 

ΒΚ 89/109, ηνπ Καλνληζκνχ 1935/2004/ΒΚ, ηνπ Καλνληζκνχ 2023/2006, θαζψο θαη ηελ Οδεγέα 

2007/42/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο. 

Σα ραξηνθηβψηηα λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ ραξηφλη κε ηα εμάο ραξαθηεξηζηηθΪ: 

(1) Υαξηφλη θπκαηνεηδΫο. 

(2) ΐΪξνο ραξηνληνχ: 670 gr/m
2 
ηνπιΪρηζηνλ. 

(3) Ώληνρά θαηΪ mullen: ΣνπιΪρηζηνλ 190lb/in
2
 

(4) Ώληνρά ζε θΪκςε: Υαξηφλη δηαζηΪζεσλ 30 x 30 cm θαµπηφµελν µε ην ρΫξη θαηΪ γσλέα 180
ν
, δελ πξΫπεη 

λα παξνπζηΪδεη ξσγκΫο ά ζξαχζεηο ζηα ζεκεέα θΪκςεο θαη ζηηο δχν επηθΪλεηεο. 

Βπέ ησλ ζπζθεπαζηψλ λα ππΪξρνπλ νη απαξαέηεηεο ελδεέμεηο  (εξγνζηΪζην παξαγσγάο, πεξηγξαθά εέδνπο, 

εκεξνκελέα παξαγσγάο – ιάμεο  θ.ι.π.) 

18PROC003562248 2018-08-13



 

Σελίδα 77 

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. 

 Ώξηζκφο παξηέδαο. 

  

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

 Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 25
εο

 Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα 

ζηνπο θαηαλαισηΫο , ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ.(ΒΚ) αξηζκφο 1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζκφο 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 

87/250 ηεο ΒΟΚ ηεο Βπηηξνπάο ηεο νδεγέαο 90/496/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ,  ηεο νδεγέαο 

1999/10/ΒΚ, ηεο επηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ησλ  νδεγηψλ ηεο επηηξνπάο  2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) 

αξηζ. 608/2004 ηεο Βπηηξνπάο. 

 

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. 

  

Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 

ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ώηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Ώηηηθάο, εθφζνλ 

ππΪξρεη.  (ΤΑ Ώηβ/8577/8-9-1983 ΦΒΚ 526/Σ.ΐ/24.9.83 & Τ1γ/Γ.Π/ νηθ. 96967 ΦΒΚ 2718/ΐ/4-11-2012. 

Τγεηνλνκηθνέ φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ιεηηνπξγέαο επηρεηξάζεσλ ηξνθέκσλ θαη πνηψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο.) Δ 

επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε 

θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκφ 

852/2004 πεξέ αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκφ 178/2002 , 

852/2004 , 853/ 2004 , 854/ 2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη 

ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά 

ηξνθέκσλ. 

2. Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ 1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν 

ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ  θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ην ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά  

– παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο, 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: 
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1
νλ

  Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ  θαηΪιιεια 

δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο απφ ηνλ ΒΤΑ 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.Δ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο 

απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφιεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο 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 ΏΡΘΡΟ 21 , 24 , 115 θαη νη παξαπνκπΫο ηνπ. 

2. ΏΓΟΡΏΝΟΜΕΚΔ ΑΕΏΣΏΞΔ 14/89. 

3. ΟΑΔΓΕΏ 96/5/ΒΚ ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 1996. 

4. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 178/2002 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

5. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 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. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2073/2005 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ. 

7. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 22αο Οθησβξένπ 2007 γηα ηε ζΫζπηζε 

θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα 

(«Βληαένο θαλνληζκφο ΚΟΏ»). 

8.ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1019/2008 γηα ηελ ηξνπνπνέεζεο ηνπ Παξαξηάκαηνο ΕΕ ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζκφ. 

852/2004. 

9. ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΒΚ 89/109. 

10. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1935/2004/ΒΚ. 

11. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2023/2006 ηεο Βπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη 

αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα. 

12. Οδεγέα 2007/42/ΒΚ. 

13. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 396/2005/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα αλψηαηα φξηα 

θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 91/414/ΒΟΚ ηνπ 

πκβνπιένπ. 

14. Κ.Τ.Ώ Ώξηζκ. 15523 /2006 (ΦΒΚ1187/ η. ΐ‘ 13-8-2006) Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο  

ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκφ . 178/2002 , 852/2004, 853/2004,854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/ 41/ΒΚ  ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

 

 

 ΑΤΓΑ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ  ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΑΤΓΧΝ 

Σα ρνξεγνχκελα απγΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ 

θαη ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΧΝ ΚΟΕΝΔ ΥΡΔΔ (Άξζξν 87) ηνπ 2011, ηηο ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο θαη 

ΚνηλνηηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 2295/2003 
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1.Σα παξαδηδφκελα απγΪ ζα πξΫπεη λα Ώ 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 5
ν
C. 

3.Αελ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ πιπζεέ νχηε θαζαξηζζεέ κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη δελ ζα πεξηΫρνπλ πξφζζεηεο 

ρξσζηηθΫο νπζέεο. 

4.Ώπαγνξεχεηαη 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 Ώ θαη ΐ ζπζθεπαζέα (Ώ θαξηΫιεο ησλ 30 ηεκαρέσλ θαη ΐ 

Υαξηνθηβψηην) ζχκθσλα κε ηηο ζπλζάθεο θαη ηηο δηαρεηξηζηηθΫο απαηηάζεηο ηνπ λνζνθνκεένπ. 

Δ 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: 

 ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα 

ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ (ΒΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 

87/250/ΒΟΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΒΚ ηεο 

Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ 

νδεγηψλ ηεο Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο 

Βπηηξνπάο. 

  

  ΔΗΓΗΚΔ  ΖΜΑΝΔΗ επί ηεο ζπζθεπαζίαο   

 Καλνληζκόο 589/2008 

1. ΟΝΟΜΏ ΚΏΕ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΧΟΚΟΠΕΚΟΤ ΚΒΝΣΡΟΤ Δ ΣΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΠΟΤ ΜΒΡΕΜΝΏ 

ΓΕΏ ΣΔΝ ΤΚΒΤΏΕΏ. 

2. ΑΕΏΚΡΕΣΕΚΟ ΏΡΕΘΜΟ ΧΟΚΟΠΕΚΟΤ ΚΒΝΣΡΟΤ EL……. 

3. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΏΤΓΟΤ Ώ. 

4. ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΐΏΡΟΤ Μ. 

5. ΏΡΕΘΜΟ ΏΤΓΧΝ ΣΔΝ ΤΚΒΤΏΕΏ. 

1. ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ ΒΛΏΥΕΣΔ ΑΕΏΣΔΡΕΕΜΟΣΔΣΏ (Δ παξΪδνζε ζα εέλαη max Ϋσο ηελ  

δεχηεξε εξγΪζηκε εκΫξα νσζθνπάζεσο) . 

2. ΣΤΠΟ ΒΚΣΡΟΦΔ. 

3. ΚΧΑ. ΠΏΡΣΕΑΏ. 

  

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  ΑΤΓΧΝ 

 ΥΡΧΜΏ ΚΒΛΤΦΟΤ –  θνχξν θαθΫ ά ιεπθφ  κε Ϋληνλε θαζαξφηεηα 

θαη ζθιεξφηεηα. 

 ΥΡΧΜΏ ΚΡΟΚΟΤ –  θΪια πξνδηαγξαθάο ROCHE N
o
 10-13. 

 ΛΒΤΚΧΜΏ ΏΤΓΟΤ – Καζαξφ δηαπγΫο απαιιαγκΫλν απφ μΫλα ζψκαηα. 

 ΚΡΟΚΟ ΏΤΓΟΤ –  Οξαηφο ζηελ σνζθφπεζε ρσξέο εκθαλά 
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πεξέκεηξν. 

 ΏΒΡΟΘΏΛΏΜΟ  -Όςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 4 mm &  

ακεηαθέλεηνο. 

ΠΡΟΨΟΝ  :   ΦΡΔΚΑ ΑΤΓΑ 

          Ώπαηηάζεηο 

 

ΟΡΓΏΝΟΛΔΠΣΕΚΏ 

ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ 

ΚαηΪζηαζε ζπζθεπαζέαο ΦξΫζθα απγΪ, ρσξέο 

ξαγέζκαηα, ζπαζέκαηα, 

ιεξψκαηα ζην 

θΫιπθνο, ζε ρΪξηηλε 

ζάθε ησλ 30 ηεκ. Ή 

Ϊιιε αλΪινγε 

ζπζθεπαζέα ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ 

Καηεγνξέα Ώπγνχ Ώ‘ ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ 

·  ΚαηΪζηαζε θαζαξφηεηαο πιηθνχ Υσξέο μΫλα ζψκαηα 

·  άκαλζε ΏΧΚ: ΒL….. 

·  Υψξα παξαγσγάο EL = ΒιιΪδα 

·  Κσδ. Παξαγσγνχ 
Να αλαγξΪθεηαη επΪλσ 

ζην απγφ 

·  Καηεγνξέα ΐΪξνπο M (53-63 gr.), 

·  ζεξκνθξαζέα παξαιαβάο ΒΧ 18
ν
 C 

·  ΚΫιπθνο 
Φπζηνινγηθφ, θαζαξφ, 

Ϊζηθην 

·  Υξψκα θειχθνπο θνχξν θαθΫ ά ιεπθφ 

·  Υξψκα Κξφθνπ 
θΪια πξνδηαγξαθάο 

Roche N. 10-13 

 

·  Λεχθσκα Ώπγνχ (ΏζπξΪδη) 

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 

·  ΏεξνζΪιακνο 
Όςνο φρη κεγαιχηεξν 

απφ 4 ρηιηνζηΪ 
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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.Ώδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 

ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ώηηηθάο, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Ώηηηθάο, εθφζνλ 

ππΪξρεη. 

2.Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν 

ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά 

– παξαζθεπά, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο, 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) . 

2
νλ

  Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ θαηΪιιεια 

δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ  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. 

·  Οζκά Υσξέο μΫλεο νζκΫο 

·  ΒκθΪληζε ζε αζπξΪδη/θξφθν 
πκπαγάο, δηαπγάο κε 

επρΪξηζην Ϊξσκα 

ΜΕΚΡΟΐΕΟΛΟΓΕΚΒ   

ΠΏΡΏΜΒΣΡΟΕ 

Salmonellα spp, /25g AΠΟΤΕΏ 

Κνινβαθηεξίδηα COLI, 

ζηαθπιόθνθθνη AUREUS, Μύθεηεο & 

δύκεο, Δ.Coli:  

Β 1 g. ΏΠΟΤΕΏ 

ΣΡΟΠΟ ΒΚΣΡΟΦΔ 0= ΐΕΟ, 1=ΒΛΒΤΘΒΡΏ, 2=ΏΥΤΡΧΝΏ, 3=ΚΛΧΐΟΣΟΕΥΕΏ 

ΥΡΟΝΟ ΓΧΔ 
28 εκΫξεο κεηΪ ηελ εκΫξα ηεο  σνηνθέαο.  

 

ΤΝΘΔΚΒ 

ΑΕΏΣΔΡΔΔ 
ε δξνζεξφ θιηκαηηδφκελν ρψξν (ζεξκ. απφ: 8  Ϋσο: 18

ν
 C) 

ΤΝΘΔΚΒ 

ΜΒΣΏΦΟΡΏ 
Θεξκνθξαζέα:  απφ:8  Ϋσο: 18

ν
 C, Τγξαζέα: 60-75% 

18PROC003562248 2018-08-13



 

Σελίδα 82 

Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη κεηΪ απφ Ϋγγξαθε παξαγγειέα, ε νπνέα ζα δέδεηαη 24 ά 48 ψξεο 

πξηλ ηελ παξΪδνζε. 

Δ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο 

ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 Κ.Σ.Π.   Άξζξν 87. 

1. Καλνληζκφο  1907/1990/ΒΚ. 

2. Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2295/2003 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 23εο Αεθεκβξένπ 2003 πεξέ θαζνξηζκνχ 

ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΟΚ) αξηζ. 1907/90 ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ µε 

νξηζκΫλεο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο γηα ηα απγΪ θαη ησλ ηξνπνπνηάζεσλ απηψλ. 

3. Καλνληζκφο  853/2004. 

4. Καλνληζκφο 1907/1990 ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ πξνδηαγξαθψλ εκπνξέαο απγψλ. 

5. Καλνληζκφο 2073/2005 πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα. 

6. Καλνληζκφο 1234/2007. 

7. Καλνληζκφο 589/2008 πνπ ζεζπέδνληαη κΫηξα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Καλνληζκνχ 1234/2007. 

8. Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 2052/2003 ηνπ πκβνπιένπ πνπ ηξνπνπνηεέ ηνλ θαλνληζκφ (ΒΟΚ) αξηζ. 

1907/90 ζρεηηθΪ κε νξηζκΫλεο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο γηα ηα απγΪ. 

9. Καλνληζκφο 1274/91 πεξέ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Καλνληζκνχ ΒΟΚ 1907/90 

ζρεηηθΪ κε νξηζκΫλεο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο γηα ηα απγΪ. 

10. Καλνληζκφο 2221/1992 ΒΟΚ ηεο Βπηηξνπάο. 

11. Καλνληζκφο 2617/1993. 

12. Καλνληζκφο 3300/1993. 

13. Καλνληζκφο 5050/1998. 

14. Οδεγέα ΒΚ/ 2000/13  Βπηζάκαλζε ηξνθέκσλ. 

15. Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 557/2007 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 23εο ΜαΎνπ 2007 γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1028/2006 ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε 

ηηο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο ησλ απγψλ. 

16. Καλνληζκφο 237/90 θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηάζεψλ ηνπ. 

17. Καλνληζκφο 1881/06 θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηάζεψλ ηνπ. 

18. Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 22αο Οθησβξένπ 2007 γηα ηε ζΫζπηζε 

θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα 

(«Βληαένο θαλνληζκφο ΚΟΏ»). 

19. Καλνληζκφο (ΒΒ) 1169/2011. 

20. Οδεγέα 2002/4 πεξέ εγγξαθάο ζηα κεηξψα ησλ κνλΪδσλ σνπαξαγσγάο. 
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ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΣΡΟΦΗΜΑ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Σα ρνξεγνχκελα εέδε ζα πξΫπεη λα εέλαη Ώ 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 Βιιεληθάο παξαγσγάο. 

 

ε θΪζε θνπηέ πξΫπεη λα γξΪθνληαη ζηα ΒιιεληθΪ, 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 ΏγνξαλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο ηα εμάο: 

(1) Δ εκεξνκελέα θαη ην Ϋηνο παξαζθεπάο. 

(2) Δ 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) «ΏλΪισζε 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 ΏγνξαλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

(7) Κσδηθφο παξηέδαο (Οδεγέα 89/396). 

(8) Δ ρψξα παξαζθεπάο. 

Οη ρΪξηηλεο ηαηλέεο πξΫπεη λα θαηαζθεπΪδνληαη απφ αλζεθηηθφ θαη θαιάο πνηφηεηαο ραξηέ. Δ 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 

Βιιεληθά, νη παξαθΪησ ελδεέμεηο: 

1. Δ πεξηγξαθά ηνπ πξντφληνο. 

2. Σν θαζαξφ βΪξνο. 

3. Σν φλνκα θαη ε εκπνξηθά επσλπκέα θαη ε δηεχζπλζε ά ε Ϋδξα ηεο επηρεηξάζεσο. 

4. Δ ρψξα πξνΫιεπζεο. 

5. Δ εκεξνκελέα θαη ην Ϋηνο παξαγσγάο. 

6. «ΏλΪισζε 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 Β.Φ.Β.Σ. Νν 9 θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ηξνθέκσλ. 

 

• ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο 

θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΒΚ) 

αξηζ. 1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΒΟΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 

νδεγέαο 90/496/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Βπηηξνπάο. 

Σα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλα ζε θπιηλδξηθΪ ιεπθνζηδεξΪ θνπηηΪ ρσξεηηθφηεηαο αλΪινγα µε 

ην δεηνχκελν πξντφλ. 
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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. 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΒΕΑΟΤ 

 ΚΟΝΒΡΐΟΠΟΕΔΜΒΝΏ ΠΡΟΨΟΝΣΏ 

 ΚΟΝΒΡΐΟΠΟΕΔΜΒΝΏ ΛΏΥΏΝΕΚΏ 

ΒΕΑΕΚΟΣΒΡΏ: 

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 «ΑηΪθνξα 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). Δ 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. 

ΒπηηξΫπεηαη ε ρξάζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηάκαηνο Ε ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ Κ.Σ.: ΏζθνξβηθΪ Β300, Β301, 

Β302, ΚηηξηθΪ Β330, Β331, Β332, Β333, πεθηέλε Β440 (εθηφο απφ θνκπφζηεο κάινπ) θαη ρισξηνχρν 

αζβΫζηην Β509. 

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). Δ ζχλζεζε λα πεξηΫρεη πΫληε 

ηνπιΪρηζηνλ θξνχηα θαηΪ πξνηέκεζε ξνδΪθηλν, αλαλΪ, κάιν, θεξΪζη, ζηαθχιη. 

Βπηηξεπφκελα φξηα δηαιπηψλ ζηεξεψλ brix 14% Ϋσο 16% 

Κνκπφζηα ξνδΪθηλν κε κεησκΫλεο ζεξκέδεο ά ρσξέο πξφζζεηα ζΪθραξα, επηηξΫπεηαη λα πεξηΫρνπλ 

γιπθαληηθΪ (Β950, Β951, Β952, Β954, Β955, Β959, Β961, Β962), 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 
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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 . 

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: 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. Να κελ εέλαη ρξσκαηηζκΫλνη 

ηερλεηΪ κε νπνηαδάπνηε αλφξγαλε ά νξγαληθά νπζέα ά µε ηελ εθαξκνγά νπνηαζδάπνηε κεζφδνπ. Να κελ 

Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ παξΪζηηα ά λα εκθαλέδνπλ αιινηψζεηο ζηε ζχζηαζε θαη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπο 

ραξαθηάξεο. 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, καθξνζθνπηθΪ εμεηαδφκελνο, πξΫπεη 

λα 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. 

Σν πξντφλ, λα εέλαη απαιιαγκΫλν απφ ζπφξνπο, ηεκΪρηα ηνκΪηαο θαη γεληθφηεξα μΫλεο πξνο ην πξντφλ χιεο. 

Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ηνπ ηνκαηνπνιηνχ πξΫπεη λα εέλαη Ϊςνγνη, ρσξέο λα παξΫρνπλ ελδεέμεηο γηα 

αηειά επεμεξγαζέα ά ρξεζηκνπνέεζε αθαηΪιιεισλ πξψησλ πιψλ. Αελ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη γέλεη ηερλεηφο 

ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδάπνηε κΫζνδν ά νπζέα. Ο ηνκαηνπνιηφο πξΫπεη λα εέλαη πξφζθαηεο παξαγσγάο 

απφ ηνκΪηεο ηειεπηαέαο εζνδεέαο. Ο ηνκαηνπνιηφο πξΫπεη λα εέλαη δηπιάο ά ηξηπιάο ζπκπχθλσζεο κε 

ζηεξεΪ ζπζηαηηθΪ πξνεξρφκελα απνθιεηζηηθΪ απφ ην ρπκφ ηνκΪηαο, ηνπιΪρηζηνλ 28% ά 36% αληέζηνηρα. 

ΒπηηξΫπεηαη ε πξνζζάθε καγεηξηθνχ Ϊιαηνο. Δ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα, εθθξαζκΫλα ζε ρισξηνχρν 

λΪηξην, κπνξεέ λα αλΫξρεηαη ζε αλψηαην πνζνζηφ 3%. 

Ο ηνκαηνπνιηφο λα εέλαη ζπζθεπαζκΫλνο (Ώ) ζπζθεπαζέα θαη λα παξαδέδεηαη ζε ιεπθνζηδεξΪ θνπηηΪ, 

ζράκαηνο θπιηλδξηθνχ 5 Kgr, θαζαξνχ βΪξνπο 4,500 Kgr πεξέπνπ. Σα θνπηηΪ ζα ζπζθεπΪδνληαη (ΐ 

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. 

Βπέ ηεο ζπζθεπαζέαο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζηα ΒιιεληθΪ Ϋθηππα ά κε αλεμέηειε κειΪλε ζηελ ρΪξηηλε 

ηαηλέα πνπ πεξηβΪιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ηα εμάο: 

1) Δ εκεξνκελέα θαη ην Ϋηνο παξαζθεπάο. 

(2) Δ 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) ΐελδντθφ λΪηξην…………….%. 

(6) Σν φλνκα θαη ε εκπνξηθά επσλπκέα θαη ε δηεχζπλζε ά ε Ϋδξα ηεο επηρεηξάζεσο. 

(7) «ΏλΪισζε 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 ΏγνξαλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

(8) Κσδηθφο παξηέδαο. 

(9) Δ ρψξα παξαζθεπάο . 

(10) Δ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα. 

2. ΝηνκαηΪθηα απνθινησκΫλα νιφθιεξα ά ηεκαρέσλ 

3 Kgr (θαζαξφ βΪξνο 2,500 gr) ά ηνπ ελφο(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. 

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 
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ά επξσηέαζεο. 

– Να εέλαη απαιιαγκΫλα απφ παξΪζηηα θαη Ϋληνκα. 

– Να κελ πεξηΫρνπλ ππνιεέκκαηα θπηνθαξκΪθσλ. 

– Αελ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη γέλεη ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδάπνηε κΫζνδν ά νπζέα. 

Βπέ 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 2550 gr 

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. 

ΔΜ: 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.Ώδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 

ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ώηηηθάο, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Ώηηηθάο, εθφζνλ 

ππΪξρεη. Δ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζεο 

ηνπο. χκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε 

θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκφ 

852/2004 πεξέ αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκφ 178/2002 , 

852/2004 , 853/ 2004 , 854/ 2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη 

ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά 

ηξνθέκσλ. 

2. Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000 )] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 2200:2005 ην νπνέν 

ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ  απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά 

– παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο, 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 Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ  θαηΪιιεια 

δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ 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 Δ κεηαθνξΪ(Κ.Τ.Ώ. 487/04.10.2000 (ΦΒΚ 1219ΐ) ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ 

κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα, πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο 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. 
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ΝΟΜΟΘΒΕΏ 

1. Κ.Σ&Π Ϊξζξν 11 παξΪγ. 13 πεξέ ελδεέμεσο αλαγλψξηζεο παξηέδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγέαο 92/59 

Β.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

2. Κ.Σ.&Π Ϊξζξα 122,124,133. 

3.Ώγνξαλνκηθά ΑηΪηαμε 14/89. 

4. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 178/202 ΓεληθΫο ΏξρΫο γηα ηελ ΏζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

5. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 178/2002 Ϊξζξν 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

6. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ. 

7.ΚΏΝΟΝΕΜΟ 882/2004 Γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηξνθέκσλ. 

8. Κ.Τ.Ώ.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/Β.Κ. 

9. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ. 

10. ΟΑΔΓΕΏ 2000/13/ΒΚ γηα πξνζΫγγηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ παξνπζέαζε 

θαη ηελ δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ. 

11. ΟΑΔΓΕΏ 2003/89/ΒΚ γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2003/13/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ 

ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ. 

12. Σελ 37227/87 Ϊξζξν 1 Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο (γαηψδεηο πξνζκέμεηο, ραιέθηα, ζηειΫρε 

θπηψλ). 

13. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1924/2006 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 20άο Αεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ δηαηξνθάο θαη πγεέαο 

πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηα ηξφθηκα. 

14. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2023/2006 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 22αο Αεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ µε ηελ 

νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά µε ηξφθηκα. 

15. ΟΑΔΓΕΏ 2011/91 / ΒΒ ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 13εο 

Αεθεκβξένπ 2011ζρεηηθΪ κε ηηο ελδεέμεηο ά ηα ζάκαηα πνπ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηέδαο ζηελ νπνέα αλάθεη 

Ϋλα ηξφθηκα. 

16. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2074/2005 γηα ηελ ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ 

θαλνληζκνχ (Β.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. 

17. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (Β.Κ.) 853/2004, 882/2004, θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ 

θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004. 

18. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ 

θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα(εληαένο θαλνληζκφο ΚΟΏ). 

19. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ. 

20. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ 

πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ. 

21. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1898/2006/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο ηεο 14εο Αεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 510/2006 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πξνζηαζέα 

ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ. 

22. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο 

ηξνπνπνηάζεηο απηνχ. 

23. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1331/2008 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏÏΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 16εο Αεθεκβξένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε εληαέαο δηαδηθαζέαο Ϋγθξηζεο γηα ηα πξφζζεηα 

ηξνθέκσλ, ηα Ϋλδπκα ηξνθέκσλ θαη ηηο αξσκαηηθΫο χιεο ηξνθέκσλ. 
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24. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 396/2005/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα αλψηαηα φξηα 

θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 91/414/ΒΟΚ ηνπ 

πκβνπιένπ. 

25. ΟΑΔΓΕΏ 90/642/ΒΟΚ 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. ΟΑΔΓΕΏ 89/107/ΒΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ. 

27. Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη Φ.Β.Κ ΐ΄ 630/2007. 

28. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 543/2011 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 7εο Ενπλένπ 2011 γηα ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

29. ΚΤΏ Ώξηζκ. 15523 /2006 (ΦΒΚ 1187/ η. ΐ‘/ 31-8-2006 Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο 

ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ.178/2002, 852/2004, 853/20004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004 /41/ΒΚ ηνπ Βπξσπαηθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

 

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 Ε θαη ΕΕ, θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο ΑηαηΪμεηο. 

   ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΒΕΑΟΤ 

         ΔΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

         ΓΔΝΗΚΑ 

Σν ειαηφιαδν ζα πξΫπεη λα εέλαη extra παξζΫλν ΒΛΛΔΝΕΚΔ  ΠΏΡΏΓΧΓΔ
(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 Βιαηφιαδν Βμαηξεηηθφ» ζεσξεέηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 2568/91 ηεο 

ΒΟΚ θαη ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) 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. Δ 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. Βπέζεο 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%. 
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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 20
ν
 C θαη λα Ϋρεη ηε θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηδηΪδνπζα 

νζκά θαη γεχζε ηνπ παξζΫλνπ ειαηφιαδνπ. 

Ώπαγνξεχεηαη 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 ΦΤΕΚΟΥΔΜΕΚΏ 

ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ ζχκθσλα κε ην παξΪξηεκα ΕΕ ηνπ Άξζξνπ 7 (1) ηνπ Κ.Σ.Π  θαη ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΒΟΚ) 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 

 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 ζεσξεηηθόο 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 ησλ trans ηζνκεξώλ ηνπ ειατθνύ νμένο %: 0,05     κέγηζην.   

       (ε) ύλνιν ησλ trans ηζνµεξώλ ηνπ ιηλειατθνύ νμένο + ησλ trans ηζνµεξώλ ηνπ ιηλνιεληθνύ νμένο %: 

0,05 κέγηζην 

 Τγξαζέα θαη πηεηηθΫο νπζέεο ζηνπο 105
ν
C (µε ηε κΫζνδν ηεο μπιφιεο): < 0,1%. 
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 ΏδηΪιπηεο ζε πεηξειατθφ αηζΫξα νπζέεο: < 0,1%. 

 Σα παξαπΪλσ θπζηθνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ππφθεηληαη ζε απηφκαηε ηξνπνπνέεζε, αλΪινγα µε ηηο 

εθΪζηνηε λΫεο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ ζρεηηθνχ Καλνληζκνχ (ΒΟΚ) 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. Δ 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 Βιιεληθά γιψζζα κε ραξαθηάξεο επαλΪγλσζηνπο, 

αλεμέηεινπο ηεο απηάο γξακκαηνζεηξΪο ηδένπ κεγΫζνπο θαη ρξψκαηνο κεηαμχ ηνπο 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 «Βιαηφιαδν 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 Βκπνξηθά Βπσλπκέα θαη Αηεχζπλζε 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 (ΒΟΚ) αξηζ.2568/91, 
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 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 (ΒΟΚ) 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 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: ΑηαζηΪζεηο 115Υ147mm 

ΥΨΟΣ: 332 

ΠΑΧΟΣ: 0,25 ΜΜ 

ΚΑΗΣΔΡΩΖ: GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Ώλνρά + 0,35) 

ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ: Σ3 

ΒΑΡΟ  ΔΣΟΗΜΟΤ ΓΟΥΔΗΟΤ: 400+ 4% 

ΠΛΑΓΗΑ ΡΑΦΖ: ΔΛΒΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΔΔ (SOUDRONIC) 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΛΑΓΗΑ ΡΑΦΖ: ΒΞΩΣΒΡΕΚΏ ΜΒ ΒΕ∆ΕΚΟ ΐΒΡΝΕΚΕ 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΚΟΡΜΟΤ ΑΚΡΩΝ: ΛΒΤΚΔ (Φπζηθφ ρξψκα επηθαζζηηΫξσζεο, ΥΕ 

ΥξπζνβεξληθσµΫλε ά ΛηζνγξακκΫλε ά ΥΡΤΟΐΒΡΝΕΚΩΜΒΝΔ ά ΛΕΘΟΐΒΡΝΕΚΩΜΒΝΔ) 

ΠΩΜΑ: ΜΒ ΒΞΩΣΒΡΕΚΔ ΜΒΣΏΛΛΕΚΔ ΒΠΕΚΏΛΤΦΔ ΏΦΏΛΒΕΏ ΚΏΣΏΛΛΔΛΟ ΓΕΏ ΏΑΒΕΏΜΏ 

ΣΟΤ ΒΛΏΕΟΛΏ∆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 : 
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Σα ραξηνθηβψηηα πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξγηα απφ θαιά πνηφηεηα ραξηνληνχ. ΐΪξνο ραξηνληνχ ηνπιΪρηζηνλ 

670 g/m
2
. 

Ώληνρά ραξηνληνχ θαηΪ mullen 190 lb/in
2
. 

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. 

  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 Βπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 

ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ώηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Ώηηηθάο, εθφζνλ 

ππΪξρεη. 

2.Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν 

ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ  απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο ηνπ ΒΤΑ γηα ηελ 

παξαγσγά – παξαζθεπά, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα  ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο, 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: 

1
νλ

  Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα  

κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ  δηαπηζηεπκΫλνπο 

θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ην ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ πξντφλησλ. 

2
νλ

 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.Δ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο 

απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα, πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο Τγεέαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο. 

ΚαηΪ ηελ ψξα παξΪδνζε ν κεηαθνξΫαο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ΐηβιηΪξην 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. 
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  ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

          Κ.Σ.&Π.  Άξζξα (70, 71, 73,75) θαη παξαξηάκαηα Ε θαη ΕΕ. 

1.  Καλνληζκφο 29/2012 Βθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 29/2012 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 13εο Εαλνπαξένπ 

2012 γηα ηα πξφηππα εκπνξέαο ηνπ ειαηφιαδνπ. 

2  Καλνληζκφο 1335/2013 Βθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 1335/2013 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 13εο 

Αεθεκβξένπ 2013 ζρεηηθΪ κε ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 29/2012 γηα ηα 

πξφηππα εκπνξέαο ηνπ ειαηφιαδνπ. 

3  Καλνληζκφο 1019/2002 Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 1019/2002 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 13εο Ενπλένπ 2002 γηα ηηο 

πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο ηνπ ειαηφιαδνπ (αληηθαηαζηΪζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ 29/2012) &   ΚΤΏ  255610 

/2003. 

4  Καλνληζκφο (ΒE) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 27εο 

Αεθεκβξένπ 2013 γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ησλ 

θαλνληζκψλ (ΒΟΚ) αξηζ.92/72, (ΒΟΚ) αξηζ.234/79, (ΒΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 

πκβνπιένπ ΚΤΏ 323902/2009   πκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) 1019/2002 ηεο 

Βπηηξνπάο γηα ηηο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο ηνπ ειαηφιαδνπ (ΦΒΚ 026/ΐ΄-18.09.2009) Ώπφθαζε αξηζ. Ώ2-

718 (ΦΒΚ 2090/ΐ΄/31.07. 2014) Κσδηθνπνέεζε Καλφλσλ Αηαθέλεζεο θαη Βκπνξέαο Πξντφλησλ θαη 

Παξνράο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΑΕ.Β.Π.Π.Τ.). ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΒ ΠΟΕΟΣΔΣΏ. 

5  Καλνληζκφο 2568/91 Καλνληζκφο (ΒΟΚ) αξηζ. 2568/91 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 11εο Ενπιένπ 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/ΒΟΚ, 

1429/92/ΒΟΚ, 1683/92/ΒΟΚ, 1996/92/ΒΟΚ, 3288/92/ΒΟΚ, 183/93/ΒΟΚ, 620/93/ΒΟΚ, 177/94/ΒΟΚ, 

2632/94/ΒΟΚ, 656/95/ΒΟΚ, 2527/95/ΒΟΚ, 2472/97/ΒΟΚ. 282/98/ΒΟΚ, 2248/98/ΒΚ, 379/1999/ΒΚ, 

455/2001/ΒΚ, 2042/2001/ΒΚ, 796/2002/ΒΚ, 1989/2003/ΒΚ, 702/2007/ΒΚ, 640/2008/ΒΚ). 

6  Καλνληζκφο 299/2013 Βθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 299/2013 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 26εο Μαξηένπ 

2013 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΟΚ) αξηζ. 2568/1991 ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηφιαδσλ θαη ησλ ππξελΫιαησλ θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ. 

7  Καλνληζκφο 1348/2013 Βθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 1348/2013 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 16εο 

Αεθεκβξένπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΟΚ) αξηζ. 2568/1991 ζρεηηθΪ κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηφιαδσλ θαη ησλ ππξελΫιαησλ θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο 

πξνζδηνξηζκνχ. 

  

ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

1  Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 25εο 

Οθησβξένπ 2011 , ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο. 

2 Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 1924/2006 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 20άο 

Αεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ δηαηξνθάο θαη πγεέαο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηα 

ηξφθηκα. 

2.α.ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 22αο Οθησβξένπ 2007 γηα ηε ζΫζπηζε 

θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα. 

3  Οδεγέα 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο. 

4  Οδεγέα 2002/86/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/101/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ 

εκεξνκελέα, απφ ηελ πΪξνδν ηεο νπνέαο θαη κεηΪ απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγέα 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

5   Οδεγέα 2003/89/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10
εο

 Ννεκβξένπ 2003, γηα 

ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ. 
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6  Οδεγέα 2008/5/ΒΚ  ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγξαθά, ζηελ επηζάκαλζε νξηζκΫλσλ ηξνθέκσλ, ππνρξεσηηθψλ 

ελδεέμεσλ πΫξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νδεγέα 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ. 

7  ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο 

θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΒΚ) 

αξηζ. 1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΒΟΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 

νδεγέαο 90/496/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Βπηηξνπάο. 

 

 

 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ  ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 

Σα ρνξεγνχκελα εέδε λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ 

ΠΟΣΧΝ ΚΏΕ ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΧΝ ΚΟΕΝΔ ΥΡΔΔ (Άξζξα 61, 62, 62α), παξαγσγάο θαηΪ πξνηέκεζε 

ρψξαο Β.Β.. 

•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. 

• Δ 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 Β.Φ.Β.Σ. Νν 9. 

• Δ ζπζθεπαζέα θαη ε επηζάκαλζε λα Ϋρεη γέλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. Ϊξζξα 9,11 

& 62α θαη ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο ΑηαηΪμεηο, ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο ΑηαηΪμεηο ζάκαλζεο 

ηξνθέκσλ: 

• Οδεγέα 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο. 

• Οδεγέα 2002/86/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/101/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ 

εκεξνκελέα, απφ ηελ πΪξνδν ηεο νπνέαο θαη κεηΪ απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγέα 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

• Οδεγέα 2003/89/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ννεκβξένπ 2003, γηα 

ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ. 

• Oδεγέα 2008/5/ΒΚ ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγξαθά, ζηελ επηζάκαλζε νξηζκΫλσλ ηξνθέκσλ, ππνρξεσηηθψλ 

ελδεέμεσλ πΫξαλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηελ νδεγέα 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ θαη Καλνληζκφ (ΒΒ) 1169/2011. 

 

• ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο 

θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΒΚ) 

αξηζ. 1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΒΟΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 
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νδεγέαο 90/496/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Βπηηξνπάο. 

ΤΚΒΤΏΕΏ 

Σα εέδε ζα παξαδέδνληαη ζε θαηεςπγκΫλε κνξθά, ζπζθεπαζκΫλα ζε δχν ζπζθεπαζέεο. Δ (Ώ) πξψηε 

ζπζθεπαζέα ζα εέλαη απφ πιαζηηθφ θχιιν, θαηΪιιειε γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 26 , 26α & 27 ηνπ 

Κ.Σ.& Π. θαη εληφο ραξηνθηβσηένπ (ΐ) ζπζθεπαζέα (εμσηεξηθά ζπζθεπαζέα) ησλ 10 Kgr. Βπέ ηεο 

ζπζθεπαζέαο λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ζηελ Βιιεληθά Γιψζζα νη απαξαέηεηεο ελδεέμεηο, φπσο: 

• ε πεξηγξαθά ηνπ εέδνπο (νλνκαζέα πξντφληνο θαη πνηθηιέα), 

• ην ΚΏΘΏΡΟ ΐΏΡΟ, 

• ε εηαηξεέα ηππνπνέεζεο (ΚΧΑ.), 

• 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 ΒΝ ISO 22000:2005 ην 

νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΒΦΒΣ 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) ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ 2)  ΠΑΝΑΚΗ 3) ΑΡΑΚΑ ,  

4) ΦΑΟΛΑΚΗΑ ζηξνγγπιά, πιαηηά 

 

Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 

ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ώηηηθάο, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Ώηηηθάο, εθφζνλ 

ππΪξρεη. 

Δ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ K.Y.Ώ. Ώξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε 

θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) ππ‘ 

αξηζκφ. 852/2004 Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ 

πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ. 

2. Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν 

ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά – 

παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο, 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 Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο 

θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ πξντφλησλ. 
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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 Δ κεηαθνξΪ(Κ.Τ.Ώ. 487/04.10.2000 (ΦΒΚ 1219ΐ) 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/ΒΟΚ 92/1/ΒΟΚ θαη 92/2/ΒΟΚ, Καλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 

37/2005 ηεο ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 12εο Εαλνπαξένπ 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. (ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9). 

Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο 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 ΐηβιηΪξην 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. 

ΝΟΜΟΘΒΕΏ 

1. ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ 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 Βπξσπατθάο Ώξράο 

γηα ηελ ΏζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

3. Καλνληζκφο 852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο (ΒΟΚ). 

4. Καλνληζκφο 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ ηξνθέκσλ. 

5.Κ.Τ.Ώ 15523/31-08-2006 Πεξέ Ώλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ 

Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

6. Καλνληζκφο 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ. 

7. Ώγνξαλνκηθά ΑηΪηαμε 14/89, ηελ Οδεγέα 2000/13/Β.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/ΒΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 

E.K,2001/101/ Β.Κ ηεο Βπηηξνπάο, 2002/86/ Β.Κ ηεο Βπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/Β.Κ ηνπ 

Βπξσπαïθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/Β.Κ φζνλ 

αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ. 

8. Καλνληζκφο 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Εζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Αηαηξνθάο θαη Τγεέαο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα. 

9. Καλνληζκφο 1935/2004 ηνπ Βπξσπαïθνχ 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/ ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ. 

10. Καλνληζκφο 2023/2006 ηεο Βπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη 

αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα. 

11. Καλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 37/2005 ηεο ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 12εο Εαλνπαξένπ 2005. 

12. Οδεγέα 89/107/ΒΟΚ. 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/ΒΚ, 292/97) . 
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13. Καλνληζκφο 1829/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα. 

14. Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ. 

15. Καλνληζκφο 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο 

ηξνπνπνηάζεηο απηνχ. 

16. Καλνληζκφο 396/2005/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα αλψηαηα φξηα 

θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 91/414/ΒΟΚ ηνπ 

πκβνπιένπ. 

17. Οδεγέα 90/642/ΒΟΚ 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/ΒΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ. 

19. Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη Φ.ΒΚ ΐ΄ 630/2007. 

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 Β.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

21. ΚΤΏ 487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο 93/43/ΒΟΚ θαη 

ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. 

22. Καλνληζκφο 852/2004, θαη ΚΤΏ 15523/8-2006 Κσδηθφο Ώξηζκφο Έγθξηζεο ησλ Φπθηηθψλ 

ΒγθαηαζηΪζεψλ. 

23. ΚΤΏ 15523/31-08-2006 Ϊξζξν 4 θαη 5 , θαη Ϊξζξνπ 6 ηνπ Καλ. 852/2004 πεξέ αδεηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξάζεσλ θαη Ϋγθξηζεο απηψλ. 

24. ΚΤΏ 257543/2006 πκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ΚΏΝ (ΒΚ) ηνπ 1148/2001 ηεο 

Βπηηξνπάο ησλ Β.Κ. ζρεηηθΪ κε ηνπο ειΫγρνπο ηάξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ εκπνξέαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ 

ηνκΫα ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

25. Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 543/2011 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 7εο Ενπλένπ 2011 γηα ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

26. Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 17εο 

Αεθεκβξένπ 2013 γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηΪξγεζε 

ησλ θαλνληζκψλ (ΒΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΒΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΒΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 

ηνπ πκβνπιένπ. 

27. Καλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 499/2014 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 11εο Μαξηένπ 2014 γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΒΒ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ κε ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ 

εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 543/2011 ηεο Βπηηξνπάο φζνλ αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

 

ΣΤΡΗΑ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ  ΣΧΝ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

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 ΑηαηΪμεηο. 

πλζήθεο σξίκαλζεο – Υξόλνο σξίκαλζεο 

A. 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: 
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 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. Βμαηξνχληαη 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 

ΒιιεληθΪ ΠαξαδνζηαθΪ ηπξηΪ). 

Β. πλζάθεο απνζάθεπζεο ησλ ψξηκσλ ηπξηψλ κΫρξη ηε δηΪζεζά ηνπο ζηελ θαηαλΪισζε:  

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 %. Βμαηξνχληαη ηα ζπζθεπαζκΫλα ζε 

ζπζθεπαζέεο αδηαπΫξαζηεο απφ πγξαζέα π.x. 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 Βιιεληθά 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, 

– ειΪxηζηo 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 Ϋxoπλ 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.x. 

φηαλ ε επηδεξκέδα Ϋxεη 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.Α. 

81/93, ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ησλ ηξνθέκσλ: 

 

• Οδεγέα 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο. 

• Οδεγέα 2002/86/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/101/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ 

εκεξνκελέα, απφ ηελ πΪξνδν ηεο νπνέαο θαη κεηΪ απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγέα 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

• Οδεγέα 2003/89/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ννεκβξένπ 2003, γηα 

ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ. 

• Οδεγέα 2008/5/ΒΚ ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγξαθά, ζηελ επηζάκαλζε νξηζκΫλσλ ηξνθέκσλ, ππνρξεσηηθψλ 

ελδεέμεσλ πΫξαλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηελ νδεγέα 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ. 
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• ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο 

θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΒΚ) 

αξηζ. 1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΒΟΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 

νδεγέαο 90/496/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Βπηηξνπάο. 

Δ επηθΪιπςε ησλ ηπξηψλ κπνξεέ λα εέλαη απφ θεξέ κειηζζψλ, ζθιεξά παξαθέλε ά Ϊιιεο χιεο πνπ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξΫπεη λα ηχρνπλ Ϋγθξηζεο ηνπ ΏΥ θαη θαηΪ πεξέπησζε, ηνπ ΒΟΦ ά ηνπ ΚΒΤ. 

Δ 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 Β180, Ληζνξνπκπέλε ΐΚ θαη Β160β ΏλΪηην, φπσο 

αλαθΫξεηαη ζην παξΪξηεκα IV, ηνπ ελ ιφγσ Ϊξζξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξαξηεκΪησλ απηψλ. 

ΒπηηξΫπεηαη 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. 

Δ 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 ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΤΡΗΟΤ ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π) 

Σν ηπξέ ΦΒΣΏ (Π.Ο.Π), λα εέλαη πξψηεο (Ώ΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ 

ΠΟΣΧΝ & ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΧΝ ΚΟΕΝΔ ΥΡΔΔ θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο. 

H νλνκαζέα «ΦΒΣΏ» (FETA) αλαγλσξέδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζέα πξνΫιεπζεο (ΠΟΠ) γηα ην 

ιεπθφ ηπξέ Ϊικεο πνπ παξΪγεηαη παξαδνζηαθΪ ζηελ ΒιιΪδα θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο πεξηνρΫο πνπ 

αλαθΫξνληαη παξΪ θΪησ, απφ γΪια πξφβεην ά κέγκα απηνχ κε γέδηλν. Σν γΪια πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ 

παξαζθεπά ηεο «ΦΒΣΏ» (FETA) πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηηο πεξηνρΫο Μαθεδνλέαο, 

ΘξΪθεο, Δπεέξνπ, Θεζζαιέαο, ηεξεΪο ΒιιΪδαο, Πεινπνλλάζνπ θαη ηνπ Ννκνχ ΛΫζβνπ, φπσο απηφ 

νξέδεηαη ζηελ ππ.΄ αξηζκφ Τπνπξγηθά Ώπφθαζε 313025, ΦΒΚ 8, Σεχρνο ΐ΄. 

Σν γΪια πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ παξαζθεπά «ΦΒΣΏ» (FETA) πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο εμάο 

πξνυπνζΫζεηο: 

α) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γέδηλν γΪια δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην 30% θαηΪ βΪξνο. 

β) Δ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 6% θαηΪ βΪξνο. 

γ) Σν pΔ ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 6,5. 

δ) Δ 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 «ΦΒΣΏ» (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. 

Ώπαγνξεχεηαη ε παξαζθεπά «ΦΒΣΏ» (FETA) απφ Ϊιιν εέδνο γΪιαθηνο, πιελ ησλ αλσηΫξσ 

θαζνξηδνκΫλσλ. 
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ην πξνο ηπξνθφκηζε γηα παξαζθεπά «ΦΒΣΏ» (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 «ΦΒΣΏ» (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 «ΦΒΣΏ» (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%. Δ σξέκαλζε ηεο «ΦΒΣΏ» (FETA) λα γέλεηαη ζε δπν 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 «ΦΒΣΏ» (FETA) θαηΪ ηα αλσηΫξσ δπν ζηΪδηα δηαξθεέ ηνπιΪρηζηνλ δπν 

κάλεο. Δ σξέκαλζε ηεο «ΦΒΣΏ» (FETA) γέλεηαη ζε μχιηλα βαξΫιηα ά κεηαιιηθΪ δνρεέα ζε εγθαηαζηΪζεηο, 

πνπ βξέζθνληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαθΫξζεθαλ. 

Δ «ΦΒΣΏ» (FETA) λα δηαηέζεηαη ζπζθεπαζκΫλε ζε θαηΪιιεια κεηαιιηθΪ δνρεέα ησλ 15 Kgr θαη εληφο 

Ϊικεο φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 4 θαη 5 ηεο Τπνπξγηθάο Ώπφθαζεο 313025 ΦΒΚ 8 Σεχρνο 

ΐ. 

Δ παξαδηδφκελε ΦΒΣΏ λα Ϋρεη : 

 

ΑΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1.Λέπνο επέ μεξνχ 43% θαη΄ειΪρηζηνλ. 

2. Τγξαζέα 56% κΫγηζηνλ. 

3. Υισξηνχρν ΝΪηξην 3% κΫγηζηνλ. 

4. Βλεξγφ νμχηεηα 4.25-4.5% ph. 

5. Υξψκα θαζαξφ ιεπθφ. 

6. Τθά ζπκπαγάο κε ιέγεο κεραληθΫο ζρηζκΫο. 

7. ΒκθΪληζε 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: Ώθαλφληζην. 

 

Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1. Κνινβαθηεξνεηδά < 100 

2. Escherichia coli < 10 

3. Salmonella spp 0 

4. Listeria monocytogenes 0 

5. Staphylococcus aureus <100 

 

Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 

ην κΫζν ζπζθεπαζέαο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ Βιιεληθά γιψζζα κε επαλΪγλσζηα 

γξΪκκαηα, απφ ρξψκα ά κειΪλη, πνπ δελ κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο νπζέεο, νη αθφινπζεο ελδεέμεηο: 

α) «ΦΒΣΏ» (FETA). 

β) Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζέα πξνΫιεπζεο (ΠΟΠ). 

γ) Σπξέ. 

δ) Δ επσλπκέα θαη ε Ϋδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηά. 

ε) Σν βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ. 
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ζη) Δ εκεξνκελέα παξαγσγάο. 

δ) ηνηρεέα ειΫγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμάο: 

1.Σα δπν πξψηα γξΪκκαηα ηεο νλνκαζέαο πξνΫιεπζεο: ΦΒ 

2. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κΫζνπ ζπζθεπαζέαο. 

3. Δ εκεξνκελέα παξαγσγάο. ΠαξΪδεηγκα (ΦΒ-1650-20/12/94). Σα ζηνηρεέα ειΫγρνπ αλαγξΪθνληαη κε 

επζχλε ηνπ ζπζθεπαζηά θαηφπηλ Ϋγγξαθεο Ϊδεηαο ηεο αξκφδηαο Αηεχζπλζεο Γεσξγέαο, ε νπνέα ηεξεέ εηδηθφ 

βηβιέν παξαθνινχζεζεο θαη ειΫγρνπ αλΪ παξαγσγφ «ΦΒΣΏ» (FETA). Οη ελδεέμεηο α, β, γ, δ, ε θαη ζη‘ 

αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζε θΪζε ζπλνδεπηηθφ Ϋγγξαθν θαηΪ ηε δηαθέλεζε ηεο «ΦΒΣΏ» (FETA). 

 

2 . ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ 

ΣΟ ΚΒΦΏΛΟΣΤΡΕ λα εέλαη πξψηεο (Ώ΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ 

ΠΟΣΧΝ & ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΧΝ ΚΟΕΝΔ ΥΡΔΔ θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο. 

Κεθαινηχξη εέλαη ην ζθιεξφ ηπξέ πνπ παξΪγεηαη παξαδνζηαθΪ ζηελ ΒιιΪδα, απφ γΪια πξφβεην, ά κέγκα 

απηνχ κε γέδηλν. ΏλΪινγα κε ηνλ ηξφπν πξνειεχζεσο ηνπο Ϋρεη δηαθνξεηηθφ ζράκα, κΫγεζνο, ηερλνινγέα θαη 

πνηφηεηα γη‘ απηφ δηαηέζεηαη ζαλ θεθαινηχξη Δπεέξνπ, θεθαινηχξη Θεζζαιέαο, θεθαινηχξη Μαθεδνλέαο, 

Κξάηεο, Κεθαιιελέαο, Βπβνέαο, 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%. 

γ) Να πξνΫξρεηαη απφ ακΫιμεηο πνπ γέλνληαη 10 εκΫξεο ηνπιΪρηζηνλ κεηΪ ηνλ ηνθεηφ. 

δ) Δ 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. 

Ώπαγνξεχεηαη 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. 

Δ πάμε ηνπ γΪιαθηνο γέλεηαη ζηνπο 32-34 C Κειζένπ. Σν δεκηνπξγνχκελν ηπξφπεγκα δηαηξεέηαη κεηΪ 35 

ιεπηΪ πεξέπνπ. Ώλαζεξκαέλεηαη ππφ ζπλερά αλΪδεπζε ζηνπο 480νC πεξέπνπ, ηνπνζεηεέηαη ζε θαινχπηα θαη 

ππνβΪιιεηαη ζε πέεζε. Ώθνινχζσο ην ηπξέ κεηαθΫξεηαη ζε ρψξν ζεξκνθξαζέαο 14-160C θαη ζρεηηθά 

πγξαζέα 85% πεξέπνπ. ΜεηΪ κηα εκΫξα ηνπνζεηεέηαη ζε Ϊικε 18-20 Be γηα δπν εκΫξεο πεξέπνπ 

3. Δ 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 6C 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. Βλεξγφ νμχηεηα 5.3.5.5% PΔ. 

5. πλεθηηθφηεηα: θιεξφ ηπξέ. 

5. Υξψκα ππνθέηξηλν Ϋσο αλνηθηφ θαζηαλφ. 

6. Τθά ζθιεξά ζπκπαγάο ειαζηηθά, κε πνιιΫο νπΫο ζηε κΪδα ηνπ. 

7. ΒκθΪληζε ζπλεθηηθά ιεπηά. 

8. Γεχζε αικπξά πηθΪληηθε. 

9. ράκα θπιηλδξηθφ. 

10. ΑηαζηΪζεηο: ΑηΪθνξεο – ΐΪξε: Μηθξφ 4-6θηιΪ ΜεγΪιν 10-12 θηιΪ. 
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11. Άιια ραξαθηεξηζηηθΪ: ΒπρΪξηζηε, ειαθξΪ αικπξά γεχζε θαη πινχζην Ϊξσκα. Ώπαγνξεχεηαη ε ρξάζε 

ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ νπζηψλ ζην ηπξέ. 

Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

7. Κνινβαθηεξνεηδά – 

8. Escherichia coli – 

9. Salmonella spp                   Ώπνπζέα 

10. Listeria monocytogenes   Ώπνπζέα 

11. Staphylococcus aureus – 

 

Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 

ην κΫζν ζπζθεπαζέαο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ Βιιεληθά γιψζζα κε επαλΪγλσζηα 

γξΪκκαηα, απφ ρξψκα ά κειΪλη πνπ δελ κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο νπζέεο, νη αθφινπζεο ελδεέμεηο: 

α) «ΚΒΦΏΛΟΣΤΡΕ». 

β) Δ επσλπκέα θαη ε Ϋδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηά. 

γ) Σν βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ. 

δ) Δ εκεξνκελέα παξαγσγάο. 

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.Α. 81/93. 

 

3. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΔΡΗ (ΠΟΠ) 

Σν ΚΏΒΡΕ λα εέλαη πξψηεο (Ώ΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & 

ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΧΝ ΚΟΕΝΔ ΥΡΔΔ θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο θαη 

πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο. 

ΚΏΒΡΕ αλαγλσξέδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζέα πξνΫιεπζεο (Π.Ο.Π. ΚΏΒΡΕ (KASSERI) Ώπφθαζε 

313027/11.1.1994 ηνπ Τθππνπξγνχ Γεσξγέαο (ΦΒΚ 8/ΐ/17.1.94, 101/ΐ/16.2.1994) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε 

ηελ απφθαζε ηνπ Τπ. Γεσξγέαο 379116/19-7-2000 (Φ.Β.Κ. 949/ΐ/31-7-2000), Άξζξν 1. 

ΚΏΒΡΕ εέλαη ην εκέζθιεξν ηπξέ πνπ παξΪγεηαη παξαδνζηαθΪ ζηελ ΒιιΪδα 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 «ΚΏΒΡΕ» (KASSERI) πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο εμάο 

πξνυπνζΫζεηο: 

α) Σν «ΚΏΒΡΕ» (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) Δ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ζε 6% θαηΪ βΪξνο. 

γ) Δ 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 «ΚΏΒΡΕ» (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. Ώπαγνξεχεηαη ε παξαζθεπά ηπξηνχ 

«ΚΏΒΡΕ» (KASSERI) απφ Ϊιιν εέδνο γΪιαθηνο, πιελ ησλ θαζνξηδνκΫλσλ ζην Ϊξζξν 83 1, 1ζ ηνπ Κ.Σ.Π.. 

ην πξνο ηπξνθφκηζε γηα παξαζθεπά ηπξηνχ «ΚΏΒΡΕ» (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 «ΚΏΒΡΕ» (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. 
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Δ σξέκαλζε ηνπ ηπξηνχ δηαξθεέ 3 ηνπιΪρηζηνλ κάλεο ζε ζεξκνθξαζέα πνπ δελ μεπεξλΪ ηνπο 180C, ζε 

εγθαηαζηΪζεηο ησλ παξαπΪλσ νξηδφκελσλ πεξηνρψλ. 

Σν παξαδηδφκελν Δκέζθιεξν ηπξέ ΚΏΒΡΕ λα Ϋρεη: 

Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1. Λέπνο επέ μεξνχ 40% θαη΄ειΪρηζην. 

2. Τγξαζέα 45% κΫγηζηνλ. 

3. Υισξηνχρν ΝΪηξην 2% κΫγηζηνλ. 

4. Βλεξγφ νμχηεηα 5,1% – 5,4% pΔ. 

5. ΥΔΜΏ: 

α) Κπιηλδξηθφ: ΑηαζηΪζεσλ ΑηΪκεηξνο 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. ΒκθΪληζε: Λεπηά. 

8. Υξψκα: Λεπθνθέηξηλν. 

9. ΟπΫο: ΒιΪρηζηεο Ϋσο θαζφινπ (ζπλάζσο ρσξέο νπΫο). 

10. Γεχζε: ΒπρΪξηζηε, κε πινχζην Ϊξσκα. Ώπαγνξεχεηαη 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. Staphylococcus aureus <100 

Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 

ην κΫζν ζπζθεπαζέαο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ Βιιεληθά γιψζζα κε επαλΪγλσζηα 

γξΪκκαηα, απφ ρξψκα ά κειΪλη πνπ δελ κεηαθΫξνπλ ηνμηθΫο ά θαξθηλνγφλεο νπζέεο, νη αθφινπζεο ελδεέμεηο: 

ηα κΫζα ζπζθεπαζέαο πνπ πεξηΫρνπλ «ΚΏΒΡΕ» (KASSERI) αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ νη αθφινπζεο 

ελδεέμεηο: 

α) «ΚΏΒΡΕ» (KASSERI). 

β) Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζέα πξνΫιεπζεο (Π.Ο.Π.). 

γ) Σπξέ. 

δ) Δ επσλπκέα θαη ε Ϋδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηά. 

ε) Σν βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ. 

ζη) Δ εκεξνκελέα παξαγσγάο. 

δ) ηνηρεέα ειΫγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμάο: 

1. Σα δπν πξψηα γξΪκκαηα ηεο νλνκαζέαο πξνΫιεπζεο: ΚΏ 

2. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κΫζνπ ζπζθεπαζέαο. 

3. Δ εκεξνκελέα παξαγσγάο. ΠαξΪδεηγκα (ΚΏ -1650-20.12.94) Οη ελδεέμεηο α, β, γ, δ, ε θαη ζη 

αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζε θΪζε ζπλνδεπηηθφ Ϋγγξαθν θαηΪ ηε δηαθέλεζε ηνπ «ΚΏΒΡΕΟΤ» 

(KASSERI). 

 

4. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖΓΜΔΝΟ ΣΤΡΗ ΜΔ ΑΛΟΗΦΧΓΖ ΤΦΖ 

Δ ΣΡΗΓΧΝΑ. 

 

πζθεπαζέα: 15 – 20g (αηνκηθά κεξέδα) 

Σν πξνζθεξφκελν εέδνο λα εέλαη Ώ πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 83 ΐ 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. 

ΒιΪρηζην 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 ΖΜΗΚΛΖΡΟΤ ΣΤΡΗ  (ΣΤΡΗ ΣΟΣ) 

Σν εκέζθιεξν  λα εέλαη Ώ‘ πνηφηεηαο  φπσο απηά  νξέδεηαη  ζηνλ ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΠΟΣΧΝ & 

ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΧΝ ΚΟΕΝΔ ΥΡΔΔ Άξζξν 83 παξαγξ 1.8 θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο. 

Σν κεξηθψο απνβνπηπξσκΫλν ηπξέ λα Ϋρεη κΫγηζηε πγξαζέα 46% θαη ιέπνο Ϋσο 20% ππνινγηζκΫλν επέ  

μεξΪο νπζέαο . 

 

Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 

ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ώηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Ώηηηθάο, εθφζνλ 

ππΪξρεη. 

Δ επηρεέξεζε ηξνθέκσλ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ K.Y.Ώ. Ώξηζκ. 15523 /2006. ιεο νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε 

θαηαρψξεζεο ά Ϋγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) ππ‘ 

αξηζκφ. 852/2004 Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ 

πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ. 

2 Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν 

ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ην ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά 

– επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ.  

Βπέζεο, 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 Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ δηαπηζηεπκΫλνπο 

θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ην ΒΤΑ 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 Δ κεηαθνξΪ [Κ.Τ.Ώ. 487/04.10.2000 (ΦΒΚ 1219ΐ)] 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 ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο Τγεέαο ησλ 
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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 ΐηβιηΪξην 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. ΒΚ 2377/1990 θαη ηξνπνπνηάζεηο. 

3. Π.Α. 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο Βιιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο Οδεγέεο 92/46/ΒΟΚ θαη 

92/47/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα 

γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΒΚ 45/27-2-95 η. Ώ‘. 

4. ΚΏΝΟΝΕΜ (ΒΚ) αξηζ. 178/2002 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΌ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΊΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΊΟΤ ηεο 28εο Εαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ ηεο 

λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο Βπξσπατθάο Ώξράο γηα ηελ ΏζθΪιεηα ησλ Σξνθέκσλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζΫκαηα αζθαιεέαο ησλ ηξνθέκσλ. 

5. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο. 

6. ΚΏΝΟΝΕΜ (ΒΚ) ΏΡΕΘ. 1935/2004 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΊΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΊΟΤ 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/ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ. 

7. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο 

(ΒΟΚ). 

8. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29εο Ώπξηιένπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ 

πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο. 

9. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29εο Ώπξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα 

ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε 

απφ ηνλ Ϊλζξσπν. 

10. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 882/2004 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 29εο Ώπξηιένπ 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. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2074/2005 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 5εο Αεθεκβξένπ 2005 γηα ζΫζπηζε 

κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004 θαη γηα ηελ νξγΪλσζε 

επέζεκσλ ειΫγρσλ βΪζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΒΚ) αξηζ. 882/ 2004, γηα ηελ 

παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ. 

853/2004 θαη (ΒΚ) αξηζ. 854/2004. 

12. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2073/2005 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 15εο Ννεκβξένπ 2005 πεξέ 

κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα. 

13. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ 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/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ. 

14. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 510/20.03.2006 Γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ 

νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ. 
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15. Κ.Τ.Ώ Ώξηζκ.15523/2006 (ΦΒΚ 1187/η..ΐ‘/31-8-2006) Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο 

ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) ππ΄αξηζ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπαηθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ 

16. Τπ΄αξηζκ. 261611/07.03.2007 (ΦΒΚ 406/ΐ/22.03.2007) Κνηλά Τπνπξγηθά Ώπφθαζε «Καζνξηζκφο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Καλ. (ΒΚ) 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. (ΒΚ) 1898/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 23εο Αεθεκβξένπ 

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 (ΦΒΚ 694/ΐ/21.04.2008) 

Κνηλά Τπνπξγηθά Ώπφθαζε θαη ηζρχεη. 

17. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1881/2006 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 19εο Αεθεκβξένπ 2006 γηα θαζνξηζκφ 

κΫγηζησλ επηηξεπηψλ επηπΫδσλ γηα νξηζκΫλεο νπζέεο νη νπνέεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 

18. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1662/2006 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 6εο Ννεκβξένπ 2006 γηα ηξνπνπνέεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο. 

19. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 5εο Αεθεκβξένπ 2007 γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Βπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα 

ηξφθηκα. 

20. ΟΑΔΓΕΏ 2007/68/ΒΚ ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 27εο Ννεκβξένπ 2007 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ 

παξαξηάκαηνο ΕΕΕα ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ 

αθνξΪ νξηζκΫλα ζπζηαηηθΪ ηξνθέκσλ . 

21. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1019/2008 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 17εο Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΕΕ ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ. 

22. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα αλαγλψξηζεο, 

ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα. 

23. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 149/2008 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 29εο Εαλνπαξένπ 2008 γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ κε 

ηε ζΫζπηζε ησλ παξαξηεκΪησλ ΕΕ, ΕΕΕ θαη IV γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξέσλ θαηαινέπσλ ζηα πξντφληα 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξΪξηεκα Ε ηνπ θαλνληζκνχ. 

24. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 5εο Μαξηένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1255/1999 ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ αθνξΪ ηηο κεζφδνπο 

αλΪιπζεο θαη πνηνηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ γΪιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

24. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 30άο Ννεκβξένπ 2009 ζρεηηθΪ κε ηε 

ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004, (ΒΚ) αξηζ. 854/2004 

θαη (ΒΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

25. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 10/2011 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 14εο Εαλνπαξένπ 2011 γηα ηα πιαζηηθΪ 

πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα. 

 

 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 Ε, ΕΕ  V θαη VI ηνπ Παξαξηάκαηνο ΄΄ΐ΄΄. 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. 
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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 Ώπφθαζε 145/96. 

5. Να κελ πεξηΫρεη έρλε θαηαινέπσλ νπζηψλ ηα νπνέα ππεξβαέλνπλ ηα επηηξεπφκελα φξηα αλνράο, ζχκθσλα 

µε ην Κεθ ΕΕΕ, Ϊξζξν 20 ηνπ Π∆ 259/98 (Ώ 191) ΄΄Πεξέ Ώπαγφξεπζεο ρξάζεο νπζηψλ µε νξκνληθά ά 

 ζξενζηαηηθά δξΪζε. 

ΒΪλ ην πξντφλ πξνΫξρεηαη απφ ηξέηε ρψξα πξΫπεη ηνπιΪρηζηνλ λα πιεξνέ ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζην ΚΒΦ. ΕΕ 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. 

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 (Ώ) πξψηε  ζπζθεπαζέα κε πεξηερφκελν βΪξνο 410 gr πξντφληνο θαη ζε ραξηνθηβψηηα, 

(ΐ) δεχηεξε ζπζθεπαζέα. 

Οη ζπζθεπαζέεο ηνπ γΪιαθηνο ζεξκηθάο επεμεξγαζέαο πξΫπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλάο. Αελ 

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  (Ώ) 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/m
2
 ηνπιΪρηζηνλ εζσηεξηθΪ θαη 5,6 

gr/m
2
 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) Δ νλνκαζέα ηνπ πξντφληνο. 

(2) Σν πνζνζηφ ησλ ιηπαξψλ θαη ην ηεξεφ Τπφιεηκκα Άλεπ Λέπνπο (ΤΏΛ) 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. 
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(6) ΚαηΪινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ. 

(7) Δκεξνκελέα θαη Ϋηνο παξαζθεπάο. 

(8) Κσδηθφο παξηέδαο. 

  

Σα ραξηνθηβψηηα [(ΐ) ζπζθεπαζέα] πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξγηα, απφ ραξηέ θαιάο πνηφηεηαο απφ θπκαηνεηδΫο 

ραξηφλη αληνράο ζε δηΪξξεμε θαηΪ MULLEN ηνπιΪρηζηνλ 190 lb/in
2
. 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. 

ΒμσηεξηθΪ ηεο ζπζθεπαζέαο ζα γξΪθεηαη ε εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ γΪιαθηνο θαη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγέεο ηηο Β.Β. θαη ηηο ηξνπνπνηάζεηο απηψλ θαζψο  λα  θΫξεη  ηε  ζάκαλζε  C.E. ζχκθσλα κε ηηο Οδεγέεο 

2007/68, 2001/89, 2000/13 Β.Κ.  ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΒΒ) 1169/2011. 

  

 Δ Δκεξνκελέα παξΪδνζεο ηνπ πξντφληνο ζα εέλαη ην πξψην ηΫηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπλνιηθάο 

δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο. 

  

     Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ: 

 1. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 

ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ώηηηθάο, θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Ώηηηθάο, εθφζνλ 

ππΪξρεη. Δ 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 (ΒΚ) ππ‘ 

αξηζκφ. 852/2004. Ώλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΒΚ) ππ‘ αξηζκ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ 

πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ. 

2. Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 2200:2005 ην νπνέν ζα 

Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ηνλ ΒΦΒΣ ά απφ Ϊιινπο θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο γηα ηελ παξαγσγά – 

παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο, 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: 

1
νλ

  Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα  

κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ  δηαπηζηεπκΫλνπο 

θνξεέο  Πηζηνπνέεζεο απφ ην ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ πξντφλησλ. 

2
νλ

 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  Δ κεηαθνξΪ [Κ.Τ.Ώ. 487/04.10.2000 (ΦΒΚ 1219ΐ)] ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα 

κεηαθνξηθΪ κΫζα-ςπγεέα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηα νπνέα ζα εμαζθαιέδνπλ 

ζεξκνθξαζέα 2-4
0 
C, ζχκθσλα κε  ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζέα θαη ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθφ 

ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ κεηαθνξΪο θαη ην νπνέν ζα παξαδέδεηαη κε ην πξντφλ. (ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ 

ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9) 

 Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα, πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφιεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο Τγεέαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο 

ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο. 
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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 ΐηβιηΪξην 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. 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/ΒΟΚ, 78/630/ΒΟΚ θαη 79/1067/ΒΟΚ 

ηνπ πκβνπιένπ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ. 

3. Π.Α. 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο Βιιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο Οδεγέεο 92/46/ΒΟΚ θαη 

92/47/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη 

εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΒΚ 45/27-2-95 η. Ώ). 

4. ΚΏΝΟΝΕΜ (ΒΚ) αξηζ. 178/2002 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΌ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΊΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΊΟΤ ηεο 28εο Εαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ 

ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο Βπξσπατθάο Ώξράο γηα ηελ ΏζθΪιεηα ησλ 

Σξνθέκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζΫκαηα αζθαιεέαο ησλ ηξνθέκσλ (HACCP). 

5. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΫο. 

6. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο 

(ΒΟΚ). 

7. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29εο Ώπξηιένπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ 

πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο. 

8. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29εο Ώπξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ 

δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ 

πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν. 

9. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 882/2004 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 29εο Ώπξηιένπ 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. ΚΏΝΟΝΕΜ (ΒΚ) ΏΡΕΘ. 1935/2004 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΊΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΊΟΤ 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/ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ. 

11. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2073/2005 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 15εο Ννεκβξένπ 2005 πεξέ 

κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα. 

12. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 2074/2005 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 5εο Αεθεκβξένπ 2005 γηα ζΫζπηζε 

κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004 θαη γηα ηελ 

νξγΪλσζε επέζεκσλ ειΫγρσλ βΪζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΒΚ) αξηζ. 882/ 2004, 

γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 

(ΒΚ) αξηζ. 853/2004 θαη (ΒΚ) αξηζ. 854/2004. 
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13. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ 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/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ. 

14. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1881/2006 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 19εο Αεθεκβξένπ 2006 γηα 

θαζνξηζκφ κΫγηζησλ επηηξεπηψλ επηπΫδσλ γηα νξηζκΫλεο νπζέεο νη νπνέεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 

15. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1662/2006 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 6εο Ννεκβξένπ 2006 γηα 

ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο. 

16. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 5εο Αεθεκβξένπ 2007 γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Βπηηξνπάο πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ 

γηα ηα ηξφθηκα. 

17. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 5εο Μαξηένπ 2008 γηα ηε ζΫζπηζε 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1255/1999 ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ 

αθνξΪ ηηο κεζφδνπο αλΪιπζεο θαη πνηνηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ γΪιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ. 

18. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1019/2008 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 17εο Οθησβξένπ 2008 γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΕΕ ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ. 

19. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα 

αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα. 

20. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 30άο Ννεκβξένπ 2009 ζρεηηθΪ κε ηε 

ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ. 853/2004, (ΒΚ) αξηζ. 

854/2004 θαη (ΒΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

21. ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 10/2011 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 14εο Εαλνπαξένπ 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 

ΏΡΔ ΒΜΠΟΑΕΧΝ ΣΟΝ ΏΝΣΏΓΧΝΕΜΟ ΣΟΝ ΚΛΏΑΟ ΣΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ 

ΣΡΟΦΕΜΧΝ − ΡΤΘΜΕΒΕ ΓΏΛΏΚΣΟΚΟΜΕΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ. 

23. ΒΦΒΣ ΟΑΔΓΟ ΤΓΕΒΕΝΔ Νν9. 

 

 

ΟΜΑΓΑ 4. ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ 

Σα ΝσπΪ ΟπσξνιαραληθΪ πξΫπεη λα εέλαη <<Ώ>> Καηεγνξέαο θαηΪ πξνηέκεζε ΒΓΥΧΡΕΏ ΠΏΡΏΓΧΓΔ 

θαη λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθΫο εκπνξέαο ηεο θαηεγνξέαο απηάο, φπσο θαζνξέδνληαη απφ ηηο 

πξνδηαγξαθΫο ηνπ Κ.Σ.Π (Άξζξν 119), ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ θαη ΑηαηΪμεσλ (ΦΒΚ 52 ηεο 28/1/94 

πεξέ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ), Καλνληζκφ 2200/96 θαη 1148/01 ΚΤΏ 257543/31.07.03, 

ΦΒΚ 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 Β.Β, ηηο ηζρχνπζεο ΏγνξαλνκηθΫο ΑηαηΪμεηο (Ώγνξαλνκηθά ΑηΪηαμε 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 (ΒΒ) αξηζ. 543/2011 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 

7εο Ενπλένπ 2011 γηα ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο, ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 

ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ, 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1580/2007 ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 21εο Αεθεκβξένπ 2007 γηα ηε ζΫζπηζε 
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θαλφλσλ εθαξκνγάο ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζ. 2200/96, (ΒΚ) αξηζ. 2201/96 θαη (ΒΚ) 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 (ΒΒ) 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 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. 

Δ 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: 

— ΒιΪρηζην 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. 
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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. Δ 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 

ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) Ώξηζκ. 2073/2005 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 15εο Ννεκβξένπ 2005 πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ 

θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα. 

1. E. Coli  10/ gr. 

2. Salmonella spp. απνπζέα ζηα 25 gr. 

3. Singella απνπζέα ζηα 25 gr. 

4. E. Coli 0157:Δ 7 απνπζέα ζηα 25 gr. 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ: 

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 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. Δ 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. 

ΚΑΡΟΣΑ Ααχθνο (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. 

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, 
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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. 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑ ΐξαζηθά ε ιαραλψδεο πνηθ. ΜΠΡΟΚΟΛΑ (Brassica oleracea) Σα θνπλνππέδηα θαη ηα 

κπξφθνια πξΫπεη λα εέλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ Ϋσο κσβ απνθιεηζκΫλεο θΪζε Ϊιιεο απφρξσζεο, 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. ΒΪλ ηα πξντφληα 

παξνπζηΪδνληαη «κε θχιια» ά «µε θχιια θνκκΫλα ζην ζηεθΪλη», ηα θχιια πξΫπεη λα εέλαη λσπάο φςεσο. Δ 

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. ΒπηπιΫνλ, ηα πξντφληα πξΫπεη εέλαη θαιΪ ζθηγκΫλα εληφο ηεο 

ζπζθεπαζέαο, αιιΪ νη αλζνθφξεο θεθαιΫο δελ πξΫπεη λα θαηαζηξΫθνληαη απφ ππεξβνιηθΫο πηΫζεηο. 

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. Δ 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. 

ΛΑΥΑΝΑ ΚξΪκβε ε ιαραλψδεο Σα ιΪραλα πξΫπεη λα εέλαη λσπΪ, ζθηθηΪ, ρσξέο ζθαζέκαηα θαη ρσξέο 

εθβιαζηάκαηα θαη θαλνληθάο εμσηεξηθάο πγξαζέαο. Ώπνθιεένληαη 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. 

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 
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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, 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. Βπέζεο, 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). Δ 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. 

 

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. Δ 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 ΦΛΏΚΒ σνεηδεέο θαη κε καθξηνχο θαξπνχο, βΪξνπο 150 πεξέπνπ gr, ρξψκαηνο ζθνχξνπ κνβ. 

2. ΣΏΚΧΝΕΚΔ Λεσληδένπ (Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζέα ΠξνΫιεπζεο), κε καθξχο θαξπνχο, βΪξνπο 120-

150 gr, κσβ ρξψκαηνο. 

 

ΠΑΣΑΣΔ ηξύρλνλ ην θνλδπιόξξηδνλ, Solanum tuberosum Οη παηΪηεο 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. 

Οη παηΪηεο πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλεο απφ θΪζε μΫλε γεχζε θαη νζκά. Να εέλαη ζθηθηΫο θαη ζπλεθηηθΫο 
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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. Δ 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. 

Δ 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.(ΒΒ) 543/2011 εέλαη ππνρξεσηηθά ε ζάκαλζε ηνπ πξντφληνο, επέ 

ηεο ζπζθεπαζέαο ηεο παξαγφκελεο ζηελ ΒιιΪδα ά εηζαγφκελεο απφ Σξέηεο Υψξεο θαη δηαθηλνχκελεο ζηελ 

ΒιιΪδα θαη ζηελ Βπξσπατθά 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 ΜΒΝΟ ηνπ Τπ.Ώ.Ώ.Σ), 

 

2. ν αξηζκφο Φπηνυγεηνλνµηθνχ Μεηξψνπ (Ώ.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 <ΏΠΏΓΟΡΒΤΒΣΏΕ Δ ΦΤΣΒΤΔ>. 

Τπόδεηγκα εηηθέηαο ∆ΗΑΚΗΝΟΤΜΔΝΖ ΠΑΣΑΣΑ 

1. ΒΕΑΟ ΠΏΣΏΣΏ 

2. ΥΧΡΏ ΚΏΣΏΓΧΓΔ: 

3. ΠΒΡΕΟΥΔ: ά Ο ΚΩ∆ΕΚΟ ΠΒΡΕΟΥΔ ΓΕΏ ΣΕ ΒΕΏΓΟΜΒΝΒ ΠΏΣΏΣΒ: 

4. ΏΡΕΘΜΟ ΠΏΡΣΕ∆Ώ: 

5. O ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΣΡΧΟΤ ΒΜΠΟΡΩΝ θαη 

Ο ΏΡΕΘΜΟ ΦΤΣΟΩΓΒΕΟΝΟΜΕΚΟΤ ΜΔΣΡΩΟΤ ΤΚΒΤΏΣΔ θαη 

Ο ΏΡΕΘΜΟ ΦΤΣΟΩΓΒΕΟΝΟΜΕΚΟΤ ΜΔΣΡΩΟΤ ΠΏΡΏΓΩΓΟΤ: 

6. ΠΟΕΟΣΕΚΔ ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ: 

7. ΠΟΕΚΕΛΕΏ: 

8. ΐΏΡΟ: 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΦΤΣΔΤΖ 

ΚΪζε παξαγσγφο, δηαθηλεηάο, ζπζθεπαζηάο παηΪηαο, νθεέιεη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζην Φπηνυγεηνλνµηθφ 

Μεηξψν πνπ ηεξεέηαη ζηηο ∆/λζεηο Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο θαη Οηθνλνκέαο. 
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Σα ζπζθεπαζηάξηα πνπ αλαζθεπΪδνπλ παηΪηα θαγεηνχ πξνεξρφκελε απφ Ϊιιεο ρψξεο ηεο Βπξσπατθάο 

Έλσζεο, ππνρξενχληαη λα αλαγξΪθνπλ επέ ηεο λΫαο ζπζθεπαζέαο φιεο ηηο πιεξνθνξέεο ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηεο εηηθΫηαο. 

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. 

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. Δ 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. Δ 

παξνπζέαζε ηνπ ζΫιηλνπ λα γέλεηαη κε δεζκέδεο ζην κΫζν ζπζθεπαζέαο θαη ν αξηζκφο ησλ ηεκαρέσλ πνπ ηηο 

απαξηέδνπλ πξΫπεη λα εέλαη ζηαζεξφο γηα θΪζε θηβψηην. Σα ζΫιηλα µε ξαβδψζεηο πξΫπεη λα ζπζθεπΪδνληαη 

θαηΪ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε επαξθάο πξνζηαζέα ηνπ πξντφληνο. 

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. Δ ειΪρηζηε δηΪκεηξνο ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο λα εέλαη 

30 mm. ΒπηπιΫνλ, 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. Δ 

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. 

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 
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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. ΒπηπιΫνλ, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζΫηεζε ζθξαγέδαο ά εηηθΫηαο πΪλσ ζηηο 

έδηεο ηηο ηνκΪηεο. 

ΜΤΡΧΓΗΚΑ (ΑΝΗΘΟ, ΜΑΨΝΣΑΝΟ, ΓΤΟΜΟ) 

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. 

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

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

 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ρισξά πξΪζηλα, θξΫζθα, θαζαξηζκΫλα απφ πεξηηηΪ κΫξε , ζε δΫκα ησλ 1000 ησλ 1000 gr. 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΟΡΣΑ θξΫζθα θαζαξηζκΫλα 

ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ ΠαληδΪξηα θξΫζθα, αξέζηεο πνηφηεηαο, κεηξένπ κεγΫζνπο. 

 

ΦΡΟΤΣΑ: 

 

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 
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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. 

Δ 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. 

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. Δ ζΪξθα πξΫπεη λα εέλαη απνιχησο πγηάο. Σν κΫγεζνο 

νξέδεηαη απφ ηε κΫγηζηε δηΪκεηξν ηεο ηζεκεξηλάο ηνκάο ά απφ ην βΪξνο. 

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. Δ 

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. ΒπηπιΫνλ, 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 ΐνπηπξΪηε. 

 

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 
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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 Ώ 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. Δ 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 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. 

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. Δ 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. Δ 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. Δ 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. 

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. Δ 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. Δ 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. 

Δ 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 : 
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— 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, 

— 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. 

ΒπηπιΫνλ, 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. 

 

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: ΒιιεληθΪ ηχπνπ Ώξγνχο, 

ΏκεξηθΪληθνπ 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. Δ 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, 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. 
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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. 

 

 

ΒΕΑΟ  ΒιΪρηζηε 

πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ρπκφ (ηνηο 

εθαηφ ,%) 

ΒιΪρηζηε 

αλαινγέα 

ζαθρΪξσλ 

πξνο νμΫα 

ΥΡΧΜΏΣΕΜΟ 

ΛΒΜΟΝΕΏ  20  ΠξΫπεη λα εέλαη ν ηππηθφο ηεο 

πνηθηιέαο. ΒπηηξΫπνληαη θαξπνέ κε 

πξΪζηλν ρξψκα (εΪλ δελ εέλαη 

ζθνχξν) ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχλ ηηο 

ειΪρηζηεο απαηηάζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ. 

ΚΛΔΜΒΝΣΕΝΒ  40 7,0:1 ΠξΫπεη λα εέλαη ν ηππηθφο ηεο 

πνηθηιέαο θαηΪ ην Ϋλα ηξέην 

ηνπιΪρηζηνλ ηεο επηθΪλεηαο ηνπ 

θαξπνχ. 

ΏΛΛΒ 

ΠΟΕΚΕΛΕΒ 

ΜΏΝΣΏΡΕΝΕΧΝ 

33 6,5:1   

ΠΟΡΣΟΚΏΛΕΏ 

ΏΓΚΟΤΕΝΕΏ 

30 6,5:1 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. 

ΒπηηξΫπνληαη ηα πνξηνθΪιηα  πνπ 

παξΪγνληαη ζε πεξηνρΫο κε πςειΫο 

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. 

ΟΜΏΑΏ 

ΝΏΐΒΛΕΝΧΝ 

33 6,5:1 

ΛΟΕΠΒ 

ΠΟΕΚΕΛΕΒ 

35 6,5:1 
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Σα εζπεξηδνεηδά πνπ πιεξνχλ απηΫο ηηο απαηηάζεηο σξέκαζεο κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε 

«απνπξαζηληζκφ». Δ 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 ΄ 

Αηαηεξεζηκφηεηα 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. Δ 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. 

Ώπαγνξεχεηαη 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. ΒπηηξΫπεηαη, σζηφζν, κέα 

παξνπζέαζε πνπ πεξηιακβΪλεη Ϋλα βξαρχ (κε μπιψδε) θιψλν κε πξΪζηλα θχιια πξνζθνιιεκΫλν ζηνλ 

θαξπφ. 

 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗA Citrus sinensis 

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. 

Δ 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, 
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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. 

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. ΒπηπιΫνλ, 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. 

Δ 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. 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ – ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ Δ δηΪκεηξνο ηεο ηζεκεξηλάο γξακκάο πξΫπεη λα θπκαέλεηαη απφ 73 Ϋσο 80 

mm θαη βΪξνπο 135- 220 gr. 

A 67 – 73 mm ΐΏΡΟ 135 – 180 gr 

AA 73 – 80 mm ΐΏΡΟ 180 – 220 gr 

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. Δ 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. ΒπηπιΫνλ, ηα θξνχηα πξΫπεη λα εέλαη 

ζπζθεπαζκΫλα ζε ηΫζζεξα ζηξψκαηα θαη‘ αλψηεξν φξην, αλ ηα θξνχηα εέλαη ηνπνζεηεκΫλα ζε ζθιεξΪ 
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ζθαηξηθΪ ππνζηεξέγκαηα, ηΫηνηα ψζηε λα µελ αθνπκπΪεη ην πΪλσ ζηξψκα θξνχησλ ζηα θξνχηα ηνπ 

θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο θαη Ϋηζη λα εμαζθαιέδεηαη ε θαηΪιιειε πξνζηαζέα. 

ΣΑΦΤΛΗΑ     Σα 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. ΒπηπιΫνλ, 

νη ξψγεο πξΫπεη λα εέλαη νιφθιεξεο, θαινζρεκαηηζκΫλεο, θαλνληθΪ αλαπηπγκΫλεο. Σα ζηαθχιηα πξΫπεη λα 

Ϋρνπλ ζπιιεγεέ επηκειψο. Δ ζηαθπιά πξΫπεη λα εέλαη επαξθψο αλαπηπγκΫλε θαη ψξηκε. Δ 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. 

 

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 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 

: 

__Βιαθξφ 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. Δ 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. Δ 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. 

ΔΜ: 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. 
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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 

Ώηηηθάο θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Ώηηηθάο , εθφζνλ ππΪξρεη. (ΤΑ 

Ώηβ/8577/8/9/1983 ΦΒΚ 526/ Σ.ΐ./24/9/83 & Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967 ΦΒΚ 2718/ΐ/ 4-11-2012 Τγεηνλνκηθνέ 

φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ιεηηνπξγέαο επηρεηξάζεσλ ηξνθέκσλ θαη πνηψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο. 

2. Βπέζεο, νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη εγγεγξακκΫλεο ζην κεηξψν 

εκπφξσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αξκφδηα Α/λζε Ώγξνηηθάο Οηθνλνκέαο θαη Κηεληαηξηθάο ηεο Ϋδξαο 

ηεο επηρεέξεζεο ηνπο. ΚΤΑ 2533/63997/29-05-13 (ΦΒΚ 1380/ΐ/06-06-13) 

Δγθύθιηνο  4453/116157/27-09-13 (ΏΑΏ:ΐΛ9Ώΐ-Δ32) 

3. Να εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζηελ βΪζε δεδνκΫλσλ ζχκθσλα κε ην Ώξζξν 3 ηεο ππ΄αξηζκ. 257543 

Κ.Τ.Ώ.(Φ.Β.Κ. ΐ 1122) . 

4. Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν 

ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ  απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά 

– παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο, 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 Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ θαηΪιιεια 

δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο απφ ηνλ  ΒΤΑ 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. Δ δηαθέλεζε ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε απηνθέλεηα απηνδχλακνπ ςχμεσο ά 

απηνθέλεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο Τγεέαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ. (Οδεγφο Τγηεηλάο ηνπ Β.Φ.Β.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. 

ΝΟΜΟΘΒΕΏ  

1) Κ.Σ.Π  (Άξζξν 119) θαη νη παξαπνκπΫο απηνχ. 

2) Ώγνξαλνκηθά ΑηΪηαμε 14/89 

3) Οδεγέα 2000/13/Β.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/ΒΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Β.Κ ηεο Βπηηξνπάο, 2002/86/ Β.Κ ηεο 

Βπηηξνπάο θαη ηεο Οδεγέαο 2003/89/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 2000/13/Β.Κ φζνλ αθνξΪ ηελ αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ 

4) ΚΏΝΟΝΕΜΟ θαη ΑηαηΪμεηο (ΦΒΚ 52 ηεο 28/1/94 πεξέ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ) , 

5) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 22200/96 θαη 1148/01. 

6) Π.Α 365/2002 
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7) ΚΤΏ 257543/31/07/03, ΦΒΚ 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 Β.Β,ΦΒΚ 62 ηεο 12-03-74. 

8) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο 

ηξνπνπνηάζεηο απηνχ. 

9) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 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 Βπξσπατθάο Ώξράο 

γηα ηελ ΏζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

10) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1829/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ  πκβνπιένπ γηα ηα γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα. 

11) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 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 Β.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

12) ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ. 

13) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 93/43 νδεγέαο 

(ΒΟΚ). 

14) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγά ηνπ επέζεκνπ ειΫγρνπ ησλ ηξνθέκσλ. 

15) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1935/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ. 

16) Κ.Τ.Ώ 15523/31-08-2006 Πεξέ Ώλαγθαέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ 

Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 2004/41/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

17) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1924/2006 ζρεηηθΪ κε ηνπο Εζρπξηζκνχο επέ ζεκΪησλ Αηαηξνθάο θαη Τγεέαο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα. 

18) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2023/2006 ηεο Βπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη 

αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα. 

19) Οδεγέα 89/107/ΒΟΚ. 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/ΒΚ, 292/97) . 

20) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ. 

21) ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο 22αο Οθησβξένπ 2007 γηα ηε ζΫζπηζε 

θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα νξηζκΫλα γεσξγηθΪ πξντφληα 

(«Βληαένο θαλνληζκφο ΚΟΏ») . 

22) ΚΏΝΟΝΕΜΟ 396/2005/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα αλψηαηα 

φξηα θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 91/414/ΒΟΚ ηνπ 

πκβνπιένπ. 

23) Οδεγέα 90/642/ΒΟΚ 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/ΒΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ. 

25) Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη Φ.ΒΚ ΐ΄ 630/2007. 

26) ΚΤΏ 487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο 93/43/ΒΟΚ θαη 

ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. 

27) ΚΏΝΟΝΕΟ 852/2004. 

28) ΚΤΏ 15523/8-2006 Κσδηθφο Ώξηζκφο Έγθξηζεο ησλ ςπθηηθψλ ΒγθαηαζηΪζεψλ. 

29) ΚΤΏ 15523/31-08-2006 Ϊξζξν 4 θαη 5, θαη Ϊξζξνπ 6 ηνπ Καλ. 852/2004 πεξέ αδεηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξάζεσλ θαη Ϋγθξηζεο απηψλ. 

30) ΚΤΏ 257543/2006 πκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ΚΏΝ (ΒΚ) ηνπ 1148/2001 ηεο 

Βπηηξνπάο ησλ Β.Κ. ζρεηηθΪ κε ηνπο ειΫγρνπο ηάξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ εκπνξέαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ 
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ηνκΫα ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

31) ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 543/2011 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 7εο Ενπλένπ 2011 γηα ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

32) ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) 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) ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 17εο 

Αεθεκβξένπ 2013 γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νξγΪλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηΪξγεζε 

ησλ θαλνληζκψλ (ΒΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΒΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΒΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1234/2007 

ηνπ πκβνπιένπ. 

34) ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 499/2014 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 11εο Μαξηένπ 2014 γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΒΒ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ κε ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ 

εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 543/2011 ηεο Βπηηξνπάο φζνλ αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΫλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

5) ΚΤΏ2533/63997/29-05-13 (ΦΒΚ 1380/ΐ/06-06-13)  

Βγθχθιηνο 4453/116157/27-09-13. 

 

 

ΟΜΑΓΑ 5. ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ 

1) Άξηνο Λεπθόο Σύπνπ 70% 

2) Αηνκηθά Αξηίδηα Σύπνπ 70% 

 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ  ΚΑΗ  ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ  ΗΓΗΟΣΖΣΔ -  ΑΡΣΟ ΑΡΣΗΓΗΑ &  

ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΑΡΣΟΤ 

Σα  ρνξεγνχκελα εέδε, λα εέλαη πξψηεο (Ώ΄) πνηφηεηαο, λα Ϋρνπλ παξαρζεέ κε ηα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 111, 

112, 113 ηνπ  ΚΧΑΕΚΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ  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 

 Ο Άξηνο λα πιεξνέ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ  (Άξζξν 111 Κ.Σ.Π) 

1) Λεπθόο άξηνο ηύπνπ 70% : Άξηνο πνπ παξαζθεπΪδεηαη απφ Ϊιεπξα ηχπνπ. 70%, απφ καιαθφ ζέην θαη 

δηαηέζεηαη ζηελ θαηαλΪισζε κε ηελ νλνκαζέα «Ϊξηνο ιεπθφο ηχπνπ. 70%». 

2 ) Αηνκηθά Αξηίδηα Σύπνπ 70% : Δ παξαζθεπά ησλ αξηηδέσλ πξΫπεη λα πιεξνέ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Άξζξνπ 112,113 ηνπ Κ.Σ.Π. 

Ο  άξηνο θαη ηα αξηίδηα  θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα λα είλαη θξέζθα θαη λα  πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζΫζεηο: 

α) Να πσινχληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηά εληφο εέθνζη ηεζζΪξσλ σξψλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο ηνπο, 

β) Να  παξΪγνληαη κε ζπλερά δηαδηθαζέα, απφ ηελ ρξάζε ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο κΫρξη ηελ ηειηθά Ϋςεζε, 

ρσξέο λα κεζνιαβεέ δηαθνπά ηεο γηα ηε ζπληάξεζά ηνπο. 
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Απαγνξεύεηαη ε ρξάζε Νφκνο 3526/2007 ‗Ώξζξν  10 & 1 (α,β,γ) ηνπ φξνπ «θξΫζθνο Ϊξηνο» θαη « θξΫζθν 

αξηνπαξαζθεχαζκα ά αξηνζθεχαζκα» : 

α) ζε Ϊξην ά αξηνπαξαζθεχαζκα 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 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 ελδηακΫζσλ πξντφλησλ  

αξηνπνηέαο, αλεμΪξηεηα απφ ηηο κεζφδνπο ζπληάξεζεο ηνπο. 

 

ΔΗΓΗΚΑ 

O Ϊξηνο  ζχκθσλα κε ην Άξζξν 111 ηνπ Κ.Π.Σ  πξΫπεη :  

1. ΤπνρξεσηηθΪ λα παξαζθεπΪδνληαη θαη λα δηαηέζεληαη ζηελ θαηαλΪισζε απφ ηχπνπο θαη θαηεγνξέεο 

αιεχξνπ πνπ αλαθΫξνληαη ζην Άξζξν 104 ηνπ Κ.Σ.Π. 

2.  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. 

3. 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. Δ δηεχζπλζε ηνπ αξηνπνηεένπ. 

3. Σν εέδνο ςσκηνχ ά πξντφληνο αξηνπνηέαο. 

4. Σν θαζαξφ βΪξνο. 

5. Δ 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. Δ 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. 
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2. Ο Ϊξηνο θαη ηα ινηπΪ πξντφληα αξηνπνηέαο εέηε ζε αηνκηθά, εέηε ζε καδηθά ζπζθεπαζέα, φηαλ 

κεηαθΫξνληαη πξνο πψιεζε απφ ην ρψξν παξαγσγάο ηνπο ζην λνζνθνκεέν , ηνπνζεηνχληαη κΫζα ζε 

θιεηζηΪ θηβψηηα, πνπ εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ πιηθφ ην νπνέν εέλαη θαηΪιιειν γηα επαθά κε 

ηξφθηκα. Ώπαγνξεχεηαη ε κεηαθνξΪ ησλ πξντφλησλ αξηνπνηέαο κε Ϊιιν ηξφπν. 

           

3. ΒπηηξΫπεηαη 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. 

           Ώπαγνξεχεηαη ε κεηαθνξΪ, κε νπνηνδάπνηε ηξφπν, πξντφλησλ     

           Ώξηνπνηέαο κε νράκαηα  πνπ κεηαθΫξνπλ ξππαξΪ αληηθεέκελα ά  

           ηνμηθΫο χιεο ά πγξΪ, ηα νπνέα κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ, κε νηνδά-                

           πνηΫ ηξφπν, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλά ησλ πξντφλησλ  απηψλ.       

 

4. Βπέ ησλ ζπζθεπαζηψλ λα ππΪξρνπλ νη απαξαέηεηεο ελδεέμεηο ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο 

δηαηΪμεηο ζάκαλζεο ηξνθέκσλ: 

 ΚΏΝΟΝΕΜΟ (ΒΒ) αξηζ. 1169/2011  ΒΤΡΧΜΏΕΚΟΤ ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ  ηεο 25
εο

 Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα 

ζηνπο θαηαλαισηΫο , ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ (ΒΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΒΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 

87/250/ΒΟΚ  ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 90/496/ ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΒΚ 

ηεο Βπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 2000/13/ΒΚ  ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ , ησλ 

νδεγηψλ ηεο Βπηηξνπάο 2002/67/ΒΚ θαη 2008/5/ΒΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 608 /2004 ηεο 

Βπηηξνπάο. 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

 

 1.  Άξηνο :  Δ παξαζθεπά ηνπ  Ϊξηνπ πξΫπεη λα πιεξνέ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Άξζξνπ 111 

ηνπ Κ.Σ.Π. ην  λεξφ δε πνπ ζα xξεζηκoπoηεέηαη, πξΫπεη λα εέλαη πφζηκν. 

Άξηνο ηύπνπ 70% (Φξαηδόια): 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 350 - 400 γξακκαξέσλ, ζπζθεπαζκΫλεο ζε ρΪξηηλεο ζαθνχιεο θαηΪιιειεο γηα ηξφθηκα, θιεηζκΫλεο 

κε ζπλδεηηθά κεραλά ά ζε δηαθαλΫο ζεινθΪλ. 

2. Αηνκηθά Αξηίδηα: Δ 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 xξεζηκoπoηεέηαη, πξΫπεη λα εέλαη πφζηκν. 

Αξηίδηα ηύπνπ 70 %:  θξαληδνιάθη, θαζαξνχ βΪξνπο 120 γξακκαξέσλ. 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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Δ παξαζθεπά ησλ παξαπΪλσ εηδψλ λα γέλεηαη απζεκεξφλ, ε δε ζπζθεπαζέα λα πξαγκαηνπνηεέηαη αθνχ 

Ϋρνπλ απνθηάζεη ηε ζεξκνθξαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

Οη ζπκκεηΫρνληεο γηα φια ηα παξαπΪλσ πξντφληα ππνρξενχληαη   λα θαηαζΫηνπλ δεέγκαηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ. 

Δ ψξα παξΪδνζεο απζηεξψο νξηδφκελε ζα εέλαη ε  07.00 π.κ.  

 

Οη ζπκκεηΫρνληεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ: 

 1.  Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Βπηρεέξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 

ηελ Ϋδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Υένπ θαη Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ππνθαηαζηάκαηνο ζην Ννκφ Υένπ, εθφζνλ 

ππΪξρεη. 

2.  Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ [ΚΤΏ 

487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν 

ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ απφ  θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ  γηα ηελ 

παξαγσγά – παξαζθεπά – επεμεξγαζέα, απνζάθεπζε, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ησλ πξντφλησλ. 

Βπέζεο, 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: 

1
νλ

  Εζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ ηξνθέκσλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ ISO 22000:2005 ην νπνέν ζα Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ  θαηΪιιεια 

δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο  Πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ ΒΤΑ γηα ηελ παξαγσγά – παξαζθεπά ησλ πξντφλησλ. 

2
νλ

 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. Δ κεηαθνξΪ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη κΫρξη ηνπο ρψξνπο 

απνζάθεπζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα, πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε ΐεβαέσζε Καηαιιειφιεηαο Οράκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο Αεκφζηαο 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. 

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. 

  

    ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

1. Κ.Σ.Π. Ϊξζξα 111,112,113. 

2. Ώγνξαλνκηθά ΑηΪηαμε 14/89. 

3. ΟΑΔΓΕΏ 96/5/ΒΚ ΣΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 1996. 

4. ΝΟΜΟ 3526/2007 – ΦΒΚ 24/Ώ‘/9.2.2007 Παξαγσγά θαη δηΪζεζε πξντφλησλ αξηνπνηέαο θαη 

ζπλαθεέο δηαηΪμεηο. 

5. Ώ. νηθ. 4730/209/Φ.17.1/2008. 
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6. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 178/2002 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

7. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 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. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 1019/2008 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ Παξαξηάκαηνο ΕΕ ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) 

αξηζκφ. 852/2004. 

9. ΚΏΝΟΝΕΜΟ 2073/2005 ζρεηηθΪ κε ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ ηξνθέκσλ. 

10. Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ΒΚ. 

11. Καλνληζκφο 466/2001 ζΫηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΫλνπο ξππαληΫο θαη ηηο φπνηεο 

ηξνπνπνηάζεηο απηνχ. 

12. Καλνληζκφο 396/2005/Β.Κ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηα αλψηαηα φξηα 

θαηαινέπσλ θπηνθαξκΪθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο Οδεγέαο 91/414/ΒΟΚ ηνπ 

πκβνπιένπ. 

13. Οδεγέα 90/642/ΒΟΚ 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/ΒΟΚ. ζρεηηθΪ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη φπσο Ϋρεη απηά ηξνπνπνηεζεέ. 

15. Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο) θαη ΦΒΚ ΐ΄ 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 Β.Ο.Κ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ γεληθά αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 

17.  ΚΤΏ 487/2000 (ΦΒΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο 

93/43/ΒΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. 

18.  Καλνληζκφο 1935/2004 ηνπ Βπξσπατθνχ 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/ ΒΟΚ θαη 89/109/ΒΟΚ. 

19.  Καλνληζκφο 2023/2006 ηεο Βπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά  πξαθηηθά παξαγσγάο πιηθψλ θαη 

αληηθεηκΫλσλ πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα. 

 

ΖΜΔΗΧΖ 

 

Ώλ κεηΪ απφ δεηγκαηνιεςέα θΪπνην απφ ηα πξντφληα  αλψηεξεο δηαηΪμεηο ΚΣΠ αλαθνξηθΪ κε ηηο ελδεέμεηο 

ά/θαη ην πεξηερφκελν, ηφηε ζε πεξέπησζε δεχηεξνπ κε θαλνληθνχ δεέγκαηνο ην Γεληθφ Ννζνθνκεένπ Υένπ 

δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα αθπξψζεη ηελ ζχκβαζε.  

 

Δ πξνζθνξΪ ζα δνζεέ ζε απφιπηεο ηηκΫο νη νπνέεο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη κφλν ζηελ δηΪξθεηα ηεο 

παξΪηαζεο ησλ ζπκβΪζεσλ κε βΪζε ηελ ηηκαξηζκηθά αλαπξνζαξκνγά ηνπ εέδνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – ΣΔΤΓ  

ΣΤΠΟΠΟΕΔΜΒΝΟ ΒΝΣΤΠΟ ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ (TEΤΑ) 

[Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Ώ 147)] 

 γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηψλ 

ΜΫξνο Ε: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα  θαη ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο 

Παξνρά πιεξνθνξηψλ δεκνζέεπζεο ζε εζληθφ επέπεδν, κε ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηά ε αδηακθηζβάηεηε 

ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Ώ: Ολνκαζέα, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (αα)/ αλαζΫηνληα 

θνξΫα (αθ) 

- Ολνκαζέα: ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΥΕΟΤ «ΚΤΛΕΣΒΕΟ» 

- Κσδηθφο  ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο / ΏλαζΫηνληα ΦνξΫα ΚΔΜΑΔ : [.......] 

- Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΒΛΒΝΏ ΐΒΝΕΓΒΛΟΤ 2 ΥΕΟ Σ.Κ.82132] 

- Ώξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο: [ΠΏΓΟΤΑΔ ΐΏΕΛΕΚΔ] 

- ΣειΫθσλν: [2271350258] 

- Δι. ηαρπδξνκεέν: [promithion@xioshosp.gr] 

- Αηεχζπλζε ζην Αηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εΪλ ππΪξρεη): [www.xioshosp.gr] 

ΐ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σέηινο ά ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

[ΒΕΑΔ ΑΕΏΣΡΟΦΔ.-CPV: 15511000-3, 15551300-8, 15112130-6, 03311000-2, 03221200-8, 

15800000-6, 15811100-7, θαη 15811510-4] 

- Κσδηθφο ζην ΚΔΜΑΔ: [18PROC00……………………] 

- Δ ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο : [ΠΡΟΜΔΘΒΕΒ] 

- Βθφζνλ πθέζηαληαη, Ϋλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ : […NAI…] 

- Ώξηζκφο αλαθνξΪο πνπ απνδέδεηαη ζηνλ θΪθειν απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (εΪλ ππΪξρεη): [……] 

 

ΟΛΒ ΟΕ ΤΠΟΛΟΕΠΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ Β ΚΏΘΒ ΒΝΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΣΒΤΑ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 

ΤΜΠΛΔΡΧΘΟΤΝ ΏΠΟ ΣΟΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΦΟΡΒΏ 

ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

Ώ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

ηνηρεέα αλαγλψξηζεο: ΏπΪληεζε: 

Πιάξεο Βπσλπκέα: [   ] 

Ώξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΏΦΜ): 

ΒΪλ δελ ππΪξρεη ΏΦΜ ζηε ρψξα εγθαηΪζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, αλαθΫξεηε Ϊιινλ 

εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνέεζεο, εθφζνλ απαηηεέηαη 

θαη ππΪξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 
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Ώξκφδηνο ά αξκφδηνη : 

ΣειΫθσλν: 

Δι. ηαρπδξνκεέν: 

Αηεχζπλζε ζην Αηαδέθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εΪλ ππΪξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

ΓεληθΫο πιεξνθνξέεο: ΏπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πνιχ κηθξά, κηθξά 

ά κεζαέα επηρεέξεζε; 

 

ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη 

εγγεγξακκΫλνο ζε επέζεκν θαηΪινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ά δηαζΫηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βΪζεη εζληθνχ 

ζπζηάκαηνο (πξν)επηινγάο); 

[] Ναη [] ρη [] Άλεπ αληηθεηκΫλνπ 

ΒΪλ λαη: 

Ώπαληάζηε ζηα ππφινηπα ηκάκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα ΐ θαη, φπνπ 

απαηηεέηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 

κΫξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κΫξνο V θαηΪ 

πεξέπησζε, θαη ζε θΪζε πεξέπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξΪςηε ην κΫξνο VI.  

α) ΏλαθΫξεηε ηελ νλνκαζέα ηνπ θαηαιφγνπ ά 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθάο ά πηζηνπνέεζεο, θαηΪ πεξέπησζε: 

β) ΒΪλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ά ε 

πηζηνπνέεζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, 

αλαθΫξεηε: 

γ) ΏλαθΫξεηε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηα νπνέα 

βαζέδεηαη ε εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαη, θαηΪ 

πεξέπησζε, ηελ θαηΪηαμε ζηνλ επέζεκν 

θαηΪινγν: 

δ) Δ εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηάξηα επηινγάο; 

ΒΪλ φρη: 

ΒπηπξνζζΫησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξέεο 

πνπ ιεέπνπλ ζην κΫξνο IV, ελφηεηεο Ώ, ΐ, Γ, ά 

Α θαηΪ πεξέπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ 

απαηηεέηαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηα 

Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα εέλαη ζε ζΫζε λα 

πξνζθνκέζεη βεβαέσζε πιεξσκάο εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη θφξσλ ά λα 

παξΪζρεη πιεξνθνξέεο πνπ ζα δέλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ 

αλαζΫηνληα θνξΫα λα ηε ιΪβεη απεπζεέαο κΫζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε 

νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο απηά δηαηέζεηαη 

δσξεΪλ; 

ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] ρη 
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(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξφπνο ζπκκεηνράο: ΏπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη ζηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε Ϊιινπο; 

[] Ναη [] ρη 

ΒΪλ λαη, κεξηκλάζηε γηα ηελ ππνβνιά ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΒΤΑ απφ ηνπο Ϊιινπο εκπιεθφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο. 

ΒΪλ λαη: 

α) ΏλαθΫξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα   (επηθεθαιάο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκΫλα θαζάθνληα …): 

β) Πξνζδηνξέζηε ηνπο Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) ΚαηΪ πεξέπησζε, επσλπκέα ηεο 

ζπκκεηΫρνπζαο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 

ΐ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

ΚαηΪ πεξέπησζε, αλαθΫξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ά ησλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκΫλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Βθπξνζψπεζε, εΪλ ππΪξρεη: ΏπΪληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελέα θαη ηνλ 

ηφπν γΫλλεζεο εθφζνλ απαηηεέηαη: 

[……] 

[……] 

ΘΫζε/Βλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 

ΣειΫθσλν: [……] 

Δι. ηαρπδξνκεέν: [……] 

ΒΪλ ρξεηΪδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα 

ζρεηηθΪ κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθΫο ηεο, 

ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ ΦΟΡΒΧΝ  

ηάξημε: ΏπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 

πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα θξηηάξηα 

επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο IV θαη 

ζηα (ηπρφλ) θξηηάξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο V θαησηΫξσ;  

[]Ναη []ρη 

ΒΪλ λαη, επηζπλΪςηε ρσξηζηφ Ϋληππν ΣΒΤΑ κε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Ώ 

θαη ΐ ηνπ παξφληνο κΫξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κΫξνο ΕΕΕ, γηα θΪζε Ϋλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξεέο, δεφλησο 

ζπκπιεξσκΫλν θαη ππνγεγξακκΫλν απφ ηνπο λνκέκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Βπηζεκαέλεηαη φηη ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη επέζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ά νη ηερληθΫο ππεξεζέεο, εέηε 

αλάθνπλ απεπζεέαο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέηε φρη, ηδέσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ά νη ηερληθΫο ππεξεζέεο 

πνπ ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Βθφζνλ εέλαη ζρεηηθΫο γηα ηελ εηδηθά ηθαλφηεηα ά ηθαλφηεηεο ζηηο νπνέεο ζηεξέδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, 

παξαθαιεέζζε λα ζπκπεξηιΪβεηε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κΫξε IV θαη V γηα θΪζε 

Ϋλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο. 

 

ΜΫξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Ώ: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεο 

ην Ϊξζξν 73 παξ. 1 νξέδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε· 

δσξνδνθέα,· 

απΪηε· 

ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο· 

λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο 

παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ. 

Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεο: ΏπΪληεζε: 

ΤπΪξρεη ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε 

εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά 

νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπ ην νπνέν εέλαη κΫινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ ηνπ 

νξγΪλνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο 

απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ γηα Ϋλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηέζεληαη αλσηΫξσ 

(ζεκεέα 1-6), ά θαηαδηθαζηηθά απφθαζε ε 

νπνέα Ϋρεη εθδνζεέ πξηλ απφ πΫληε Ϋηε θαηΪ ην 

κΫγηζην ά ζηελ νπνέα Ϋρεη νξηζηεέ απεπζεέαο 

πεξένδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεέ λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] ρη 
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ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά 

δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο, επαθξηβά 

ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……] 

ΒΪλ λαη, αλαθΫξεηε: 

α) Δκεξνκελέα ηεο θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο 

πξνζδηνξέδνληαο πνην απφ ηα ζεκεέα 1 Ϋσο 6 

αθνξΪ θαη ηνλ ιφγν ά ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαηαδέθεο, 

β) Πξνζδηνξέζηε πνηνο Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ [ ]· 

γ) ΒΪλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζηελ θαηαδηθαζηηθά 

απφθαζε: 

 

α) Δκεξνκελέα:[   ],  

ζεκεέν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ΑηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-Ϊ) ζεκεέν(-α) [   ] 

ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά 

δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο, επαθξηβά 

ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθΪζαξζε»); 

[] Ναη [] ρη  

ΒΪλ λαη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ: [……] 

ΐ: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο  

Πιεξσκά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο: 

ΏπΪληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ πιεξσκά 

θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, 

ζηελ ΒιιΪδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνέα εέλαη 

ηπρφλ εγθαηεζηεκΫλνο ; 

[] Ναη [] ρη  

 

 

ΒΪλ φρη αλαθΫξεηε:  

α) Υψξα ά θξΪηνο κΫινο γηα ην νπνέν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην εέλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζΫηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) ΜΫζσ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο απφθαζεο; 

- Δ ελ ιφγσ απφθαζε εέλαη ηειεζέδηθε θαη 

δεζκεπηηθά; 

- ΏλαθΫξαηε ηελ εκεξνκελέα θαηαδέθεο ά 

Ϋθδνζεο απφθαζεο 

ΦΟΡΟΕ 

 

ΒΕΦΟΡΒ 

ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ 

ΏΦΏΛΕΔ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] ρη  

-[] Ναη [] ρη  

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] ρη  

-[] Ναη [] ρη  
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- ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζε απηάλ, ηε 

δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με Ϊιια κΫζα; Αηεπθξηλάζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο 

θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

πνπ νθεέιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηΪ 

πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ 

πξνζηέκσλ, εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο ; 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] ρη  

ΒΪλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο 

[……] 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] ρη  

ΒΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο 

[……] 

 

ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε φζνλ αθνξΪ ηελ 

θαηαβνιά ησλ θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ):  

[……][……][……] 

 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ά επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα 

Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε πηζαλά 

αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ά 

επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα 

ΏπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκεέο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαένπ; 

[] Ναη [] ρη 

 

 

ΒΪλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ 

ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθΪζαξζε»); 

[] Ναη [] ρη 

ΒΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ 

ιάθζεθαλ: […….............] 

ΐξέζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε 

νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο : 

α) πηψρεπζε, ά  

β) δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, ά 

γ) εηδηθά εθθαζΪξηζε, ά 

δ) αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά 

απφ ην δηθαζηάξην, ά 

ε) Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ά  

ζη) αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ, ά  

δ) ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα 

[] Ναη [] ρη 
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πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ 

ΒΪλ λαη: 

- ΠαξαζΫζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα: 

- Αηεπθξηλέζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 

ηεο εθαξκνζηΫαο εζληθάο λνκνζεζέαο θαη ησλ 

κΫηξσλ ζρεηηθΪ κε ηε ζπλΫρε ζπλΫρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο ππφ απηΫο 

απηΫο ηηο πεξηζηΪζεηο  

ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξΪμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα; 

ΒΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] ρη 

 

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

 

ΒΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα 

απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] ρη 

ΒΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ 

ιάθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλΪςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκθσλέεο 

κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζθνπφ ηε 

ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

ΒΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] ρη 

 

 

[…...........] 

ΒΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα 

απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] ρη 

ΒΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ 

ιάθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξέδεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνράο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

ΒΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

[] Ναη [] ρη 
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πιεξνθνξέεο: [.........…] 

Έρεη παξΪζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά 

επηρεέξεζε ζπλδεδεκΫλε κε απηφλ ζπκβνπιΫο 

ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα 

θνξΫα ά Ϋρεη κε Ϊιιν ηξφπν αλακεηρζεέ ζηελ 

πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

ΒΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] ρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδεέμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζνβαξά ά 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ 

εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα 

ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 

εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ά 

Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

ΒΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

ΒΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα 

απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] ρη 

ΒΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ 

ιάθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο 

απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ 

πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, 

β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο, 

γ) άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιιεη ρσξέο 

θαζπζηΫξεζε ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα  

δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ αλαζΫηνληα θνξΫα, 

[] Ναη [] ρη 
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λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ 

ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην 

πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ά λα 

παξΪζρεη εμ ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο 

πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε;  

ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 

ζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα επηινγάο (ελφηεηα  ά ελφηεηεο Ώ Ϋσο Α ηνπ παξφληνο κΫξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθά Ϋλδεημε γηα φια ηα θξηηάξηα επηινγάο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξΫπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδέν κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά 

ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ δηαθάξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Βλφηεηα a 

ηνπ ΜΫξνπο ΕV ρσξέο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδάπνηε Ϊιιε ελφηεηα ηνπ ΜΫξνπο ΕV: 

Βθπιάξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξέσλ 

επηινγάο 

ΏπΪληεζε 

Πιεξνέ φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα επηινγάο; [] Ναη [] ρη 

 

Ώ: Καηαιιειφηεηα 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξΫπεη λα  παξΪζρεη πιεξνθνξέεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο Ϋρνπλ 

πξνζδηνξηζηεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ 

πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ δηαθάξπμε.  

Καηαιιειφηεηα ΏπΪληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη εγγεγξακκΫλνο 

ζηα ζρεηηθΪ επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ ΒιιΪδα ά ζην θξΪηνο 

κΫινο εγθαηΪζηαζάο; ηνπ: 

ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ):  

[……][……][……] 

 

 

ΐ: Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξΫπεη λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο Ϋρνπλ 

πξνζδηνξηζηεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ 

πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ δηαθάξπμε.  

Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα ΏπΪληεζε: 

1β) Ο κΫζνο εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ 

πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη 

ν εμάο: 

(αξηζκφο εηψλ, κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 
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ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξέπησζε πνπ νη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ 

κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ά εηδηθφ) δελ 

εέλαη δηαζΫζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε 

πεξένδν, αλαθΫξεηε ηελ εκεξνκελέα πνπ 

ηδξχζεθε ά Ϊξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο: 

[…................................…] 

5) Σν αζθαιηζκΫλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθά 

θΪιπςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέλαη ην εμάο: 

ΒΪλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξέεο δηαηέζεληαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ):  

[……][……][……] 

 

Γ: Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξΫπεη λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο Ϋρνπλ 

νξηζηεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα  ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά 

ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηε δηαθάξπμε . 

Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα ΏπΪληεζε: 

1β) Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ 

θαη δεκφζηεο ζπκβΪζεηο ππεξεζηψλ: 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη πξνβεέ ζηηο αθφινπζεο 

θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ εέδνπο πνπ 

Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ ά Ϋρεη παξΪζρεη ηηο 

αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζέεο ηνπ εέδνπο 

πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ: 

ΚαηΪ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθΫξεηε ηα πνζΪ, ηηο εκεξνκελέεο θαη ηνπο 

παξαιάπηεο δεκφζηνπο ά ηδησηηθνχο: 

Ώξηζκφο εηψλ (ε πεξένδνο απηά πξνζδηνξέδεηαη 

ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά 

ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηελ δηαθάξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θά 

πνζΪ εκεξνκε

λέεο 

παξαιάπη

εο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα 

ρξεζηκνπνηάζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ά ηηο αθφινπζεο ηερληθΫο ππεξεζέεο, 

ηδέσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ρξεζηκνπνηεέ ηνλ 

αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβΪλεη ηα 

αθφινπζα κΫηξα γηα ηελ δηαζθΪιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηα κΫζα κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ 

δηαζΫηεη εέλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 
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4) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο 

ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ θαη αλέρλεπζεο θαηΪ 

ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζχλζεηα πξντφληα ά ππεξεζέεο πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ ά, θαη‘ εμαέξεζε, γηα πξντφληα ά 

ππεξεζέεο πνπ πξΫπεη λα αληαπνθξέλνληαη ζε 

θΪπνηνλ ηδηαέηεξν ζθνπφ: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα επηηξΫπεη ηε 

δηελΫξγεηα ειΫγρσλ φζνλ αθνξΪ ην παξαγσγηθφ 

δπλακηθφ ά ηηο ηερληθΫο ηθαλφηεηεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη, εθφζνλ θξέλεηαη 

αλαγθαέν, φζνλ αθνξΪ ηα κΫζα κειΫηεο θαη 

Ϋξεπλαο πνπ απηφο δηαζΫηεη θαζψο θαη ηα κΫηξα 

πνπ ιακβΪλεη γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] ρη 

6) Οη αθφινπζνη ηέηινη ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηέζεληαη απφ: 

α) ηνλ έδην ηνλ πΪξνρν ππεξεζηψλ ά ηνλ 

εξγνιΪβν, 

θαη/ά (αλΪινγα κε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη 

ζηε ζρεηηθά πξφζθιεζε ά δηαθάξπμε ά ζηα 

Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κΫηξα πεξηβαιινληηθάο 

δηαρεέξηζεο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά 

ηνπ ηα αθφινπζα κεραλάκαηα, εγθαηαζηΪζεηο 

θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[……] 

11) Γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα παξΪζρεη ηα 

απαηηνχκελα δεέγκαηα, πεξηγξαθΫο ά 

θσηνγξαθέεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνέα δελ ρξεηΪδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθΪ γλεζηφηεηαο· 

ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

δειψλεη πεξαηηΫξσ φηη ζα πξνζθνκέζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθΪ γλεζηφηεηαο. 

ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

 

[] Ναη [] ρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] ρη 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ: 

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα πξνζθνκέζεη 
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ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ 

εθδνζεέ απφ επέζεκα ηλζηηηνχηα ειΫγρνπ 

πνηφηεηαο ά ππεξεζέεο αλαγλσξηζκΫλσλ 

ηθαλνηάησλ, κε ηα νπνέα βεβαηψλεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε 

κε παξαπνκπΫο ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ά 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνέα νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά 

δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηε δηαθάξπμε; 

ΒΪλ φρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθΫξεηε 

πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ: 

ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

[] Ναη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): [……][……][……] 

Α: πζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο  

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξΫπεη λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο 

θαη/ά ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο Ϋρνπλ δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα 

θνξΫα ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

πζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 

ΏπΪληεζε: 

Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 

πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ 

απφ αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα 

δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο 

αλΪγθεο; 

ΒΪλ φρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλέζηε 

πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ην ζχζηεκα 

δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο: 

ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

[] Ναη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): [……][……][……] 
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Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 

πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ 

απφ αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηάκαηα 

ά πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο; 

ΒΪλ φρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλέζηε 

πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ηα ζπζηάκαηα ά 

πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο: 

 

ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

[] Ναη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): [……][……][……] 

ΜΫξνο VI: ΣειηθΫο δειψζεηο 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρσ αλαθΫξεη ζχκθσλα κε ηα κΫξε Ε – IV 

αλσηΫξσ εέλαη αθξηβά θαη νξζΪ θαη φηη Ϋρσ πιάξε επέγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξέπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ.Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη εέκαη ζε ζΫζε, θαηφπηλ αηηάκαηνο θαη ρσξέο 

θαζπζηΫξεζε, λα πξνζθνκέζσ ηα πηζηνπνηεηηθΪ θαη ηηο ινηπΫο κνξθΫο απνδεηθηηθψλ εγγξΪθσλ πνπ 

αλαθΫξνληαη, εθηφο εΪλ :α) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη ηα 

ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ απεπζεέαο κε πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο 

απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλ.β) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρνπλ άδε ζηελ θαηνρά ηνπο ηα ζρεηηθΪ 

Ϋγγξαθα. 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο δέδσ επηζάκσο ηε ζπγθαηΪζεζά κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο 

ά ηνπ αλαζΫηνληα θνξΫα, φπσο θαζνξέδεηαη ζην κΫξνο Ε, ελφηεηα Ώ], πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζεη πξφζβαζε 

ζε δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνέεο Ϋρσ ππνβΪιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεέ ην αληέζηνηρν 

κΫξνο/ελφηεηα/ζεκεέν] ηνπ παξφληνο ΣππνπνηεκΫλνπ Βληχπνπ Τπεχζπλεο Αάισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζέαο πξνκάζεηαο: (ζπλνπηηθά πεξηγξαθά, παξαπνκπά ζηε δεκνζέεπζε ζηνλ 

εζληθφ ηχπν, Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΪο)]. 

Δκεξνκελέα, ηφπνο θαη, φπνπ δεηεέηαη ά εέλαη απαξαέηεην, ππνγξαθά(-Ϋο): [……]    
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΓΑ:………………………. 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

1      

2      

                                                                                                          ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V  ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

                

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

2ε ΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

     

 Τ Μ Β Α  Ζ  Τ Π .  Α Ρ Η Θ Μ .  ……/2018 

 

ηελ Υέν, ζάκεξα ……….2018, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ: 

 

αθελόο ηνπ ΝΠΑΑ κε ηελ επσλπκέα «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»», πνπ 

εδξεχεη ζηελ Υέν (Ώ.Φ.Μ.999094381, Α.Ο.Τ. ΥΕΟΤ), φπσο εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηΪ ηελ ππνγξαθά 
ηεο παξνχζαο απφ ηελ  θ. ΒιΫλε ΚαληαξΪθε Γηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνέν ζα απνθαιεέηαη ζην 

εμάο ρΪξηλ ζπληνκέαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξέαο κε ηελ επσλπκέα  

……………………………………...T.K…………..Σει……………… FAX…………………. 

Α.Φ.Μ…………………… Γ.Ο.Τ………………………., φπσο εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηΪ ηελ 

ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ η…….... ……..………………………………….., ε νπνέα ζα απνθαιεέηαη 

ζην εμάο ρΪξηλ ζπληνκέαο «Αλάδνρνο », ζπκθσλάζεθαλ, ζπλνκνινγάζεθαλ θαη Ϋγηλαλ ακνηβαέα 

απνδεθηΪ ηα αθφινπζα: 

 

Α. Σελ ……….2018 δηελεξγάζεθε δηαγσληζκφο ζε επξψ, γηα ηελ πξνκάζεηα …………….…………… 

(CPV …………………….) γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Υένπ «θπιέηζεην», ζχκθσλα κε 

ηελ ππ‘ αξηζ. …………………… δηαθήξπμε απηνύ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ 

θαηαθπξώζεθε ζηνλ Αλάδνρν κε απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Ννζνθνκεένπ, ε νπνέα ιάθζεθε θαηΪ ηελ ππ‘ 

αξηζ. ……..ε/……….2018 (ζέκα ………..) ζπλεδξέαζά ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθάο γλσκνδφηεζεο ηεο 

Βπηηξνπάο ΑηελΫξγεηαο θαη Ώμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ Αηαγσληζκνχ. Οη αλσηΫξσ ΠξΪμεηο 
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θαζψο θαη ε ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ Ώλαδφρνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο 

παξνχζαο. 

 

Β. ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ, ην Ννζνθνκεέν, φπσο ελ πξνθεηκΫλσ εθπξνζσπεέηαη, αλαζΫηεη, θαη ν ΏλΪδνρνο, 

φπσο αληηζηνέρσο ελ πξνθεηκΫλσ εθπξνζσπεέηαη, αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα εθηειΫζεη, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαησηΫξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλέεο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Ώληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα ………………………..(CPV ……………………) 
 

1.2. Σα εέδε ζα βξέζθνληαη ζε πιάξε ζπκθσλέα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ηνπο ινηπνχο  

φξνπο  ηεο  δηαθάξπμεο ηνπ  δηαγσληζκνχ  θαη  ηελ  ηερληθά  θαη  νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ  ηνπ 

Ώλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΚΤΡΧΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

2.1 Ο ΏλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απ‘ απηά, 

εΪλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά δελ ζπκκνξθσζεέ κε ηηο γξαπηΫο εληνιΫο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη εΪλ ππεξβεέ ππαέηηα ηελ/ηηο 

πξνζεζκέα/εο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ ηπρφλ παξαηΪζεσλ πνπ ηνπ δφζεθαλ. 

2.2. Ο ΏλΪδνρνο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 
 

2.3. ηνλ ΏλΪδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Ννζνθνκεένπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην oπoέo ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηov ελδηαθεξφκελν πξνο 

παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ ά δηαδεπθηηθΪ, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

…………….. Αηαθάξπμε θαη ηελ λνκνζεζέα πεξέ Αεκνζέσλ πκβΪζεσλ (λ.4412/16). 
 

2.4. Βθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ λνκνζεζέα πεξέ Αεκνζέσλ πκβΪζεσλ, o ΏλΪδνρνο 

επζχλεηαη θαη γηα θΪζε δεκέα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηνπ Ννζνθνκεένπ απφ ηελ κε εθηΫιεζε ά 

ηελ θαθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΗΜΖΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

3.1.Σν ζχλνιν ηνπ ηηκάκαηνο, πνπ πεξηιακβΪλεη ηελ αμέα ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ θαη ηελ εθπιάξσζε 

θΪζε Ϊιιεο ζπλαθνχο ππνρξΫσζεο ηνπ Ώλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθά ηνπ πξνζθνξΪ, αλΫξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ  ……………………………… ρσξέο ΦΠΏ ά ………………………. κε ΦΠΏ. 

Ώλαιπηηθφηεξα: 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ……………….. 

Α/Α Πεξηγξαθή 

Δίδνπο 

Κσδηθόο 

Δηαηξείαο 

Πνζόηεηα Σηκή 

Μνλάδνο 

ρσξίο ΦΠΑ 

πλνιηθή 

ηηκή ρσξίο 

ΦΠΑ 

Σειηθή ηηκή 

κε ΦΠΑ     

% 

       

        ΤΝΟΛΑ ……….. ……….. 
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Δ πιεξσκά ηνπ Ώλαδφρνπ ζα γέλεηαη κεηΪ απφ θΪζε ηκεκαηηθά νξηζηηθά, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά 

απφ ην Ννζνθνκεέν, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ πξνζθνξΪ. 

 

3.2. Με ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο ζα νινθιεξσζεέ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ εθφζνλ νινθιεξσζεέ ε 

παξΪδνζε ηεο παξαγγειζεέζαο πνζφηεηαο θαη δελ ζπληξΫρεη πεξέπησζε επηβνιάο πξνζηέκσλ ά Ϊιισλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βΪξνο ηνπ Ώλαδφρνπ  
 

3.3. H πιεξσκά ζα γέλεηαη ζε επξψ (€), κεηΪ απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικΪησλ πιεξσκάο πνπ αληηζηνηρεέ ζην πξψην ηηκνιφγην ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αξκφδην Βπέηξνπν ηνπ 

Βιεγθηηθνχ πλεδξένπ. 
 

3.4. Ο  ρξφλνο εμφθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. 
 

3.5  

3.5.1. Δ εμφθιεζε γέλεηαη κε βΪζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα πνπ 

πξνβιΫπνληαη θαηΪ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ εέζπξαμε 

απαηηάζεσλ απφ ην Αεκφζην θαη ηα Ν.Π.Α.Α. (απνδεηθηηθΪ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο 

θ.ι.π.). 

 

3.5.2. Δ ππνβνιά ηνπ ηηκνινγένπ πψιεζεο δελ κπνξεέ λα γέλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα εθΪζηεο 

ηκεκαηηθάο νξηζηηθάο πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο παξαιαβάο, θαη ηελ Ϋθδνζε ηνπ αληέζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. 

 

3.6. Δ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη α) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηελ απνζηνιά 

ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο πιεξσκάο ζηνλ αξκφδην Βπέηξνπν ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξένπ θαη 

κΫρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ά εμψδηθσλ δηελΫμεσλ κεηαμχ 

ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ηνπ Ώλαδφρνπ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπΫο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ Ν. 4412/2016. Βπέζεο, δελ πξνζκεηξΪηε ν ρξφλνο θαζπζηΫξεζεο ηεο 

πιεξσκάο, πνπ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ώλαδφρνπ (κε Ϋγθαηξε ππνβνιά ησλ αλαγθαέσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβά ησλ πιηθψλ κε Ϋθπησζε ιφγσ απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

θ.ι.π.). 

 

3.7. Ο ΏλΪδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηάζεηο επέ ηνπ ηηκάκαηνο ησλ εηδψλ. Οη δηελεξγνχκελεο 

θξαηάζεηο εέλαη απηΫο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ νηθεέα ζΫζε ηεο δηαθάξπμεο θαη ηζρχνπλ θαηΪ ηελ εκΫξα 

ππνγξαθάο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 

3.8. ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ηνπ ηηκάκαηνο παξαθξαηεέηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 
2198/1994 θφξνο εηζνδάκαηνο. 

 

3.9. Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Ώμέαο (Φ.Π.Ώ.) επέ ηεο αμέαο ησλ ηηκνινγέσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ – ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Δ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ ………….. έσο …………. 
 
Σν Ννζνθνκεέν δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηνπ λα θαηαγγεέιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε 

ηνλ ΏλΪδνρν κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 133 ηνπ 

Ν.4412/2016. ηε πεξέπησζε απηά, ν ΏλΪδνρνο πΫξαλ ηεο ακνηβάο γηα ην Ϋξγν, πνπ Ϋρεη εθηειΫζεη κΫρξη 

ηελ επΫιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειέαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιΪβεη θαλΫλα επηπιΫνλ πνζφ σο 

απνδεκέσζε, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκΫλα Ϋρνπλ πξνεγεζεέ ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειέαο, 

θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη Ϋλαληη ηξέησλ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ϋξγνπ. 
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Δ ζχκβαζε ιχεηαη απηφκαηα ζε πεξέπησζε ππνγξαθάο ζχκβαζεο απφ εληαέν δηαγσληζκφ πνπ ζα 

δηελεξγεζεέ απφ ηελ ΒΠΤ ά απφ ηελ 2ε ΤΠΒ ά απφ εμνπζηνδνηεκΫλν θνξΫα αξκνδηφηεηΪο ηεο ζε 

πεξέπησζε επέηεπμεο ζπκθεξφηεξσλ ηηκψλ. Δ ιχζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ παξαπΪλσ ιφγν δελ ζα επηθΫξεη 

θακέα πεξαηηΫξσ αμέσζε απφ ηνλ ΏλΪδνρν. 
 

Δ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη εθηειεζηεέ φηαλ παξαδνζεέ νξηζηηθΪ ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο, γέλεη ε 

απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

5.1. Ο ΏλΪδνρνο δελ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ππεχζπλνο γηα ηελ κε παξνρά ηεο ππεξεζέαο, εθφζνλ 

ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. Χο αλσηΫξα βέα λνεέηαη θΪζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνέν ζηε 

ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα απνηξαπεέ Ϋζησ θαη κε ηε ιάςε κΫηξσλ Ϊθξαο επηκΫιεηαο θαη 

ζχλεζεο, Ϋλεθα ηνπ νπνένπ θαζέζηαηαη αλΫθηθην ζηνλ ΏλΪδνρν λα πξνβεέ ν έδηνο ά κΫζσ ηξέησλ ζηελ 

εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
 

5.2. Ο ΏλΪδνρνο ππνρξενχηαη κΫζα ζε δηΪζηεκα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ Ϋιαβε ρψξα ην γεγνλφο 

πνπ ζπληζηΪ αλσηΫξα βέα λα ην αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη ζην Ννζνθνκεέν ηα απαξαέηεηα 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. ε πεξέπησζε πνπ ν ΏλΪδνρνο δελ πξνζθνκέζεη ηΫηνηα ζηνηρεέα ζηεξεέηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεέ ηε ζπλδξνκά ιφγνπ αλσηΫξαο βέαο γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. 
 

5.3. Σν Ννζνθνκεέν νθεέιεη λα απαληάζεη εληφο ηξηΪληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηΪ ηα αλσηΫξσ 

γλσζηνπνέεζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηΫξαο βέαο απφ ηνλ ΏλΪδνρν. Ώλ ην Ννζνθνκεέν δελ απαληάζεη εληφο 

ηνπ αλσηΫξσ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο αλσηΫξαο βέαο απνδεηθλχεηαη 

πιάξσο απφ ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ πξνζθνκηζηεέ, ζεσξεέηαη φηη απνδΫρεηαη ηε ζπλδξνκά ηνπ ιφγνπ 

αλσηΫξαο βέαο πνπ επηθαιεέηαη ν ΏλΪδνρνο  

5.4. Γεγνλφηα πνπ εληΪζζνληαη ζην πιαέζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ΏλΪδνρν θαη κπνξεέ λα επεξεΪζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ 

ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθάξπμε, ν ΏλΪδνρνο, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηΫζεζε ηελ ππ‘ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθά επηζηνιά 

η………………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνέν αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ πΫληε ηνηο εθαηφ 

(5%) επέ ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Ώ.), κε ρξφλν ηζρχνο Ϋσο 

ηελ ……….-201… 

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθά ζχκβαζεο, πξΫπεη λα εέλαη 

ηνπιάρηζηνλ κεγαιύηεξνο θαηά έλα κήλα από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θαη ζα επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ 

νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) παξαιαβά ηεο πξνκάζεηαο (ζπκβαηηθφ αληηθεέκελν), ηελ εθπιάξσζε ηεο 

ζπκβαηηθάο ππνρξΫσζεο ηνπ Ώλαδφρνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 

7.1. Δ παξαιαβά ηεο πξνκάζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεέηαη εληφο 3 (ηξηώλ) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα απνζηνιάο ζηνλ αλΪδνρν ηνπ  εγγξΪθνπ παξαγγειέαο απφ ην λνζνθνκεέν θαη ζα δηελεξγεέηαη 
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απφ Βπηηξνπά νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζέα, ζπληαζζνκΫλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο 

ΏλΪδνρνο Ϋρεη δηθαέσκα λα παξέζηαηαη ζηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο. 

7.2. Καζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ πξνκάζεηαο, ν ΏλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ηελ 

ΏλαζΫηνπζα Ώξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε 

ηελ εθηΫιεζε ηνπ πξνκάζεηαο 

7.3. Ο ΏλΪδνρνο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηάξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζέαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο ππνρξενχηαη κφλνο 

απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο. 

7.4. Ώπαγνξεχεηαη ζηνλ ΏλΪδνρν λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο νπνηεζδάπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ 

απνξξΫνπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

8.1. Ο ΏλΪδνρνο  θαη ην Ννζνθνκεέν ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκέδνπλ θΪζε δηαθνξΪ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 

ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρΫζεηο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, κε βΪζε ηελ θαιά πέζηε θαη ηα 

ζπλαιιαθηηθΪ άζε. 

8.2. ΚΪζε δηαθσλέα ά δηαθνξΪ πνπ ζα απνξξΫεη απφ ηε ζχκβαζε  ά ζα ζρεηέδεηαη κ‘ απηάλ θαη δελ ζα 

ξπζκέδεηαη θαηΪ ηνλ αλσηΫξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηα θαζ‘ χιελ αξκφδηα δηθαζηάξηα, , 

εθαξκνζηΫν δε δέθαην εέλαη ην Βιιεληθφ. 
 

8.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ‘ αξηζ. 

………………………. δηαθάξπμεο ηνπ δηελεξγεζΫληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ 

Αεκνζένπ δηαηΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ Ν.4412/2016 θ.ι.π.). Δ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ απηψλ δελ 

απνθιεέεη ηελ Ϊζθεζε Ϊιισλ δηθαησκΪησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο ζπλαθεέο κε ηε 

ζχκβαζε δηαηΪμεηο ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπάο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο. 
 

8.4. Σξνπνπνέεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα γέλεη κφλνλ εΪλ ππΪξρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 
 

ε πέζησζε ησλ παξαπΪλσ ζπληΪρζεθε ε παξνχζα ζε ηξέα (3) φκνηα αληέγξαθα, ηα νπνέα, αθνχ 

δηαβΪζηεθαλ, ππνγξΪθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνέσλ ην Ννζνθνκεέν Ϋιαβε δχν 

αληέγξαθα, ελψ ην ηξέην Ϋιαβε ν ΏλΪδνρνο.  

                                                         ΟΗ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΗ 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                                                                  ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ  

 

       Ζ  ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 
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