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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΡΑΛΔΩΝ ΡΑΤΩΝ 
«ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΛΟ» 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 090023986 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 40 

Ρόλθ ΡΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 26331 

Τθλζφωνο 2613 612141 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies.karaman@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μαρία Σγοφρου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://www.karamandaneio.gov.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ 
και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του 
Ν.4270/2014.     

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα προαναφερκζντα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

υνοπτικόσ πίνακασ τόπου και χρόνου διενζργειασ διαγωνιςμοφ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 

ΠΤΛΗ 

www.promitheus.

gov.gr ΣΟΤ 

Ε..Η.ΔΗ.. 

02/06/2022  

ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη  

24/06/2022        

ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 

ΨΡΑ:21:00μ.μ 

28/06/2022        

 ΗΜΕΡΑ: Σρίτη 

ΨΡΑ:10:00π.μ 

 

 

https://www.karamandaneio.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΛΟ».  Θ δαπάνθ για τθν 
εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 1511 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2022 και 2023 του Φορζα.  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  9242/01-06-2022 (ΑΔΑΜ 
22REQ010674096, ΑΔΑ 9ΡΑΞ469076-ΡΤΔ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ 
για το οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβε α/α 375/0 καταχϊρθςθσ ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο 
εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα.  

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του είδουσ: «Διάφορα Είδθ Διατροφισ».  

Το παρεχόμενο είδοσ κατατάςςεται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 
15800000-6. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΣΜΘΜΑ Α1.«ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ»,  εκτιμϊμενθσ αξίασ  13.410,00 € πλζον ΦΡΑ  

ΣΜΘΜΑ Α2.  « ΝΩΠΑ  ΚΡΕΑΣΑ & ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΤΣΩΝ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  19.097,95 € πλζον ΦΡΑ  

ΣΜΘΜΑ Α3.  « ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΙΪΑ & ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΤΣΩΝ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  1.326,60 € πλζον 
ΦΡΑ  

ΣΜΘΜΑ Α4.  «ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΤΜΑΣΑ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  1.811,96 € πλζον ΦΡΑ  

ΣΜΘΜΑ Α5. «ΑΛΙΠΑΣΑ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  69,75 € πλζον ΦΡΑ  

ΣΜΘΜΑ Α6. « ΑΤΓΑ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  280,00 € πλζον ΦΡΑ  

ΣΜΘΜΑ Α7. «ΜΕΛΙ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  338,00 € πλζον ΦΡΑ  

ΣΜΘΜΑ Β1. « ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΡΟΤΣΑ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  11.123,34 €  πλζον ΦΡΑ   

ΣΜΘΜΑ Β2. « ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 13.748,25 €  πλζον ΦΡΑ  

ΣΜΘΜΑ Γ. «ΕΙΔΘ ΑΡΣΟΠΟΙΪΑ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  6.540,41 €  πλζον ΦΡΑ   
 
Προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται ανά είδοσ ανεξάρτθτα ςε ποιο τμιμα ανικει το είδοσ αυτό αλλά 
για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ. 
Προςφορζσ μποροφν επίςθσ να υποβάλλονται για ζνα, μερικά ι για όλα τα είδθ και τα τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 77.167,83 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 67.746,26 + 9.421,57 ΦΡΑ 13% & 24% = € 77.167,83). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ 
προςφοράσ (χαμθλότερθ τιμι) ι με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (επί τοισ %), επί τθσ εκάςτοτε 
ιςχφουςασ τιμισ ςφμφωνα με το δελτίο μζςθσ χονδρικισ ι λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του Δελτίου Τιμϊν του 
αρμόδιου τμιματοσ Εμπορίου, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ ΡΕ Αχαΐασ, τθσ περιφζρειασ Δυτικισ 
Ελλάδοσ, για τα είδθ τροφίμων των οποίων οι τιμζσ τελοφν ςε κακεςτϊσ διατίμθςθσ, όπωσ αναφζρονται 
ςτο άρκρο 2.3 «Κριτιριο Ανάκεςθσ» και ςτο Ραράρτθμα Λ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ παροφςασ. 
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1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

  του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων»,  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων» 

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92)  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 
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 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω 

 τθν αρικ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ 2397/17-01-2020 (ΦΕΚ 30/17-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαςθ διοριςμοφ Διοικθτι 
του Νοςοκομείου μασ 

 τθν με αρικμ. 245/8299/18-05-2022 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου για τθ ςυγκρότθςθ των  
επιτροπϊν ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διενζργειασ – αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ για τθν 
προμικεια του είδουσ: «Διάφορα Είδθ Διατροφισ» 

 τθν με αρικμ. 248/8525/20-05-2022 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου με κζμα : «Ζγκριςθ 1) 
αναγκαιότθτασ-ςκοπιμότθτασ προμικειασ του είδουσ: «Διάφορα Είδθ Διατροφισ» 2) τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και προςχεδίου διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια του ίδιου είδουσ, 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 77167,83 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ». 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  24/06/2022 και ϊρα 21:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr).  

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ (AΔΑΜ: 22PROC010674222) και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (ΑΔΑΜ: 
22PROC010674663) καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 161628. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφτθκε και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα ςτισ κάτωκι εφθμερίδεσ 
του Ν. Αχαΐασ : 
α) ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ (θμεριςια) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 30-05-2022 θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ: 31-05-2022, 
β) ΘΜΕΘΣΛΟΣ ΤΘΣ ΑΧΑΪΑΣ (θμεριςια) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 30-05-2022 θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ: 31-05-2022, 
γ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (εβδομαδιαία) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 30-05-2022 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ: 03-06-2022. 
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) με ΑΔΑ: 6ΞΘΘ469076-8ΚΝ. 
Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) με  ΑΔΑ: 96ΜΧ469076-1Ψ5. 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): https://www.karamandaneio.gov.gr. 

 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Οι δαπάνεσ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τον οικείο προχπολογιςμό τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ για τθν ανατικζμενθ ςφμβαςθ. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ προκιρυξθ (ΑΔΑΜ: 22PROC010674222) 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 22PROC010674663) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 

3. ΡΑΑΤΘΜΑ Λ : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ -  Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ,  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ : ΕΕΕΣ, 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI : Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ,  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV: Σχζδιο Σφμβαςθσ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ....... θμζρεσ πριν 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

Σελίδα 11 

2.1.4 Γιψζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ1. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

                                                           
1
 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 

ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ των προςφερόμενων ειδϊν εκτόσ ΦΡΑ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 24/07/2023, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 



 

 

Σελίδα 13 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 και 2.2.4, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
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των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) και (β) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

 Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

  

2.2.4 Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4.1 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 
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2.2.4.2. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

1. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να διακζτουν άδεια λειτουργίασ των επιχειριςεων τουσ. 
2. Oι προςφζροντεσ, ζχοντασ εγκαταςτιςει ςτισ μονάδεσ τουσ,  ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ και οι οποίοι 
εμπίπτουν ςτθν κείμενθ Νομοκεςία για άδεια λειτουργίασ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων – ψυκτικϊν  
αποκθκϊν, οφείλουν να διακζτουν  άδεια λειτουργίασ των ψυκτικϊν εγκαταςτάςεϊν τουσ. 
3. Απαιτείται επίςθσ να διακζτουν άδεια καταλλθλότθτασ οχθμάτων μεταφοράσ των τροφίμων ι 
βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ οχθμάτων μεταφοράσ των τροφίμων. 
4. Πλεσ οι προμθκεφουςεσ εταιρείεσ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ και οι οποίεσ εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του Καν. 853/2004, ζχουν τθν υποχρζωςθ ζγκριςθσ των εγκαταςτάςεων τουσ, άρκρο 6 του 
Καν. 852/2004, εξαιρουμζνων των εγκαταςτάςεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 5 τθσ Κ.Υ.Α 15523/2006 
(εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ πραγματοποιείται μόνο: πρωτογενισ παραγωγι, μεταφορά, αποκικευςθ 
προϊόντων για τα οποία δεν απαιτοφνται ςυνκικεσ ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ ι εργαςίεσ λιανικοφ 
εμπορίου άλλεσ από εκείνεσ που προβλζπονται από το άρκρο 1, παράγραφοσ 5, εδάφιο Βϋ του Καν. 
853/2004). 
5. Οι προςφζροντεσ των οπωρολαχανικϊν, κα πρζπει να διακζτουν ΒΛΒΛΛΟ ΛΧΝΘΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ των 
προϊόντων τουσ κατά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν τουσ.  
6. Για όλουσ τουσ προςφζροντασ, ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό και οι οποίοι παράγουν ι μθ τα 
προςφερόμενα προϊόντα, κατά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν τουσ,  απαιτείται να διακζτουν βεβαίωςθ ι 
πιςτοποιθτικό ορκισ εγκατάςταςθσ και εφαρμογισ του ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ τροφίμων 
(ΘΑCCP), ISO 22000:2005 των εταιρειϊν τουσ, εν ιςχφ, με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων απαιτιςεων 
ςχετικϊν με τθν υγιεινι των τροφίμων και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν φφςθ και το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ 
τροφίμων. 

  

2.2.5 Τπεξγνιαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.6 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.6.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.6.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.6.1 και 2.2.6.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  
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2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ, το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του. 

2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
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Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4.1 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
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Β. 3. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4.2 (Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα) οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  
παρακάτω. 

Β. 3. 1. Για όλουσ τουσ προςφζροντεσ των τροφίμων κατά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν, απαιτείται θ 
προςκόμιςθ των αδειϊν λειτουργίασ των επιχειριςεων τουσ, βάςει του αντικειμζνου τουσ (παραγωγι, 
επεξεργαςία, αποκικευςθ, διανομι τροφίμων).   
Θ αδειοδότθςθ των επιχειριςεων είναι προαπαιτοφμενθ των διαδικαςιϊν καταχϊρθςθσ, ζγκριςθσ αυτϊν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 4 και 5 τθσ ΚΥΑ 15523/31-08-2006 και του άρκρου 6 του Καν. 852/2004. 

Β. 3. 2. Oι προςφζροντεσ, ζχοντασ εγκαταςτιςει ςτισ μονάδεσ τουσ,  ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ και οι 
οποίοι εμπίπτουν ςτθν κείμενθ Νομοκεςία για άδεια λειτουργίασ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων – 
ψυκτικϊν  αποκθκϊν, οφείλουν να προςκομίςουν τθν άδεια λειτουργίασ των ψυκτικϊν εγκαταςτάςεϊν 
τουσ. 

Β. 3. 3.  Απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ ιςχφουςασ ςχετικισ άδειασ καταλλθλότθτασ οχθμάτων 
μεταφοράσ των τροφίμων ι βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ οχθμάτων μεταφοράσ των τροφίμων. 
Θ διακίνθςθ των υπό ψφξθ ι υπό κατάψυξθ προϊόντων κα πρζπει να γίνεται με αυτοκίνθτα ψυγεία 
αυτοδυνάμου ψφξεωσ ι ιςόκερμα ψυγεία (τιρθςθ χρόνων και κερμοκραςιϊν βάςθ ιςχφουςασ  
νομοκεςίασ).   

Β. 3. 4. Πλεσ οι προμθκεφουςεσ εταιρείεσ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ και οι οποίεσ εμπίπτουν ςτο 
πεδίο εφαρμογισ του Καν. 853/2004, ζχουν τθν υποχρζωςθ ζγκριςθσ των εγκαταςτάςεων τουσ, άρκρο 6 
του Καν. 852/2004, εξαιρουμζνων των εγκαταςτάςεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 5 τθσ Κ.Υ.Α 
15523/2006 (εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ πραγματοποιείται μόνο: πρωτογενισ παραγωγι, μεταφορά, 
αποκικευςθ προϊόντων για τα οποία δεν απαιτοφνται ςυνκικεσ ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ ι εργαςίεσ 
λιανικοφ εμπορίου άλλεσ από εκείνεσ που προβλζπονται από το άρκρο 1, παράγραφοσ 5, εδάφιο Βϋ του 
Καν. 853/2004). 
Οι Εγκεκριμζνεσ προμθκεφουςεσ  εταιρείεσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν τον  αρ. Ζγκριςθσ τουσ κατά 
τθν κατάκεςθ των προςφορϊν τουσ (Κ.Υ.Α  15523/31-08-2006, άρκρο 4 και 5, Ρερί Αναγκαίων 
ςυμπλθρωματικϊν μζτρων εφαρμογισ των Κανονιςμϊν Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  
και 882/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιςθ τθσ Οδθγίασ 
2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). 

Β. 3. 5. Οι προςφζροντεσ των οπωρολαχανικϊν, κα πρζπει να προςκομίςουν αντίγραφο του Κεωρθμζνου 
ΒΛΒΛΛΟΥ ΛΧΝΘΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ των προϊόντων τουσ κατά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν τουσ.  
Για τουσ προςφζροντεσ των οπωρολαχανικϊν (χονδρζμποροι, ειςαγωγείσ, λιανοπωλθτζσ) τονίηεται  θ 
ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ Νομοκεςίασ για τιρθςθ βιβλίου ιχνθλαςιμότθτασ με τον τίτλο 
ΛΧΝΘΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑ ΕΓΧΩΛΩΝ ΝΩΡΩΝ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΛΚΩΝ ι ΛΧΝΘΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑ ΝΩΡΩΝ 
ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΛΚΩΝ ΚΟΜΛΗΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΤΘ ΜΕΛΘ ΤΘΣ Ε.Ε ι ΕΛΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟ ΤΛΤΕΣ 
ΧΩΕΣ, κεωρθμζνα από τθν αρμόδια Υπθρεςία Εμπορίου τθσ Ν.Α όπου ανικουν και ςτα οποία βιβλία 
μεταξφ άλλων κα αναφζρεται και Ο ΑΛΚΜΟΣ ΡΑΤΛΔΑΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ  Ι Ο ΑΛΚΜΟΣ ΡΑΤΛΔΑΣ ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ 
των προϊόντων που ειςάγουν, εμπορεφονται, διακζτουν. 

Β. 3. 6. Για όλουσ τουσ προςφζροντασ, ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό και οι οποίοι παράγουν ι μθ τα 
προςφερόμενα προϊόντα, κατά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν τουσ,  απαιτείται θ προςκόμιςθ 
βεβαίωςθσ ι πιςτοποιθτικοφ ορκισ εγκατάςταςθσ και εφαρμογισ του ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Αςφάλειασ τροφίμων (ΘΑCCP), ISO 22000:2005 των εταιρειϊν τουσ, εν ιςχφ,  με τθν επιφφλαξθ 
ειδικότερων απαιτιςεων ςχετικϊν με τθν υγιεινι των τροφίμων και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν φφςθ και το 
μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ τροφίμων. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 
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i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.6. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.7. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ 
(χαμθλότερθ τιμι) ι με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (επί τοισ %), επί τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ τιμισ 
(Ν. 3438/14-02-2006, Αρκ.13) ςφμφωνα με το δελτίο μζςθσ χονδρικισ ι λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του 
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Δελτίου Τιμϊν του αρμόδιου τμιματοσ Εμπορίου, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ ΡΕ Αχαΐασ, τθσ 
περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, για τα είδθ τροφίμων των οποίων οι τιμζσ τελοφν ςε κακεςτϊσ διατίμθςθσ, 
όπωσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Λ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ παροφςασ. 
 

Τα κριτιρια ζχουν αναλυτικά ωσ εξισ : 

ΣΜΘΜΑ Α1.«ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ», Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

ΣΜΘΜΑ Α2.  « ΝΩΠΑ  ΚΡΕΑΣΑ & ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΤΣΩΝ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Ροςοςτό ζκπτωςθσ 

ΣΜΘΜΑ Α3.  « ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΙΪΑ & ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΤΣΩΝ», Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ 
τιμι 

ΣΜΘΜΑ Α4.  «ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΤΜΑΣΑ», Κριτιριο κατακφρωςθσ : Ροςοςτό ζκπτωςθσ 

ΣΜΘΜΑ Α5. «ΑΛΙΠΑΣΑ», Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

ΣΜΘΜΑ Α6. « ΑΤΓΑ», Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

ΣΜΘΜΑ Α7. «ΜΕΛΙ», Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

ΣΜΘΜΑ Β1. « ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΡΟΤΣΑ», Κριτιριο κατακφρωςθσ : Ροςοςτό ζκπτωςθσ 

ΣΜΘΜΑ Β2. « ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ»,  

Β2.1 ΓΛΤΚΑΝΣΙΚΕ ΤΛΕ &ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΕ ΓΛΤΚΑΝΣΙΚΕ ΤΛΕ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : 
Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.2  ΑΡΣΤΜΙΚΕ ΤΛΕ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.3  ΟΠΡΙΑ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.4  ΕΛΙΕ & ΣΟΤΡΙ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.5  ΑΛΕΤΡΑ & ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΤΣΩΝ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.6  ΑΦΕΨΘΜΑΣΑ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.7  ΡΤΗΙ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.8  ΧΤΜΟΙ-ΝΕΡΑ-ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.9  ΗΤΜΑΡΙΚΑ , Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.10  ΚΟΝΕΡΒΟΕΙΔΘ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

Β2.11  ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Ροςοςτό ζκπτωςθσ 

Β2.12  ΛΙΠΘ-ΕΛΑΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΤΣΩΝ, 

            ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ   ςυςκ. 5 L, Κριτιριο κατακφρωςθσ : Ροςοςτό ζκπτωςθσ 

  ΑΡΑΒΟΙΣΕΛΑΙΟ - (ςυςκ. 5 L), Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

                             ΘΛΙΕΛΑΙΟ (ςυςκ. 5 L), Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

       ΜΑΡΓΑΡΙΝΘ ¾ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΘΣΑ Ε ΛΙΠΑΡΑ 60% & 62% ΚΑΣΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ  

(ςυςκ.  Δοχ. ζωσ 2 κ.λ), Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 

   ΜΑΡΓΑΡΙΝΑΚΙ ΑΣΟΜ. ΤΚ. 10 ΓΡ., Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι  

ΣΜΘΜΑ Γ. «ΕΙΔΘ ΑΡΣΟΠΟΙΪΑ», Κριτιριο κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ τιμι 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, 
για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα είδθ ι τμιματα και το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των 
ειδϊν. Θ προςφερόμενθ τιμι δεν μπορεί να ξεπερνά τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανά είδοσ. Θ 
κατακφρωςθ κα γίνει ανά είδοσ.  

ε περίπτωςθσ διαφοράσ μεταξφ των ςτοιχείων και τιμϊν των ειδϊν του Παραρτιματοσ Ι με τα 
αντίςτοιχα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΘΔΘ υπεριςχφουν και 
λαμβάνονται υπόψθ τα αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ προςφορά και κάκε διλωςθ του προςφζροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται ψθφιακά από τον 
ίδιο ι από τον νόμιμο εκπρόςωπό του. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του 
παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το 
πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
Επιπλζον των ανωτζρω αναφορϊν (εκτυπϊςεων)  οι Οικονομικοί Φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά).  

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  
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Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19992,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

ε) τα ΔΕΙΓΜΑΣΑ των προςφερόμενων ειδϊν, όπου θ κατάκεςι τουσ απαιτείται ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα Λ. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ και των ΔΕΛΓΜΑΤΩΝ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του 
ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 

                                                           
2
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα. 
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πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Λ και 
ΛΛΛ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο Φφλλο υμμόρφωςθσ με το 
ςφνολο των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν  (Παράρτθμα Ι) ςφμφωνα με το Τπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙΙΙ 
κακϊσ και όςα ζγγραφα και δικαιολογθτικά απαιτοφνται από αυτζσ και αποδεικνφουν κατά τθν κρίςθ 
των ςυμμετεχόντων τθ ςυμμόρφωςθ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ 
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ επίςθσ κατακζτουν υποχρεωτικά ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 

αποςφράγιςθσ ΔΕΙΓΜΑΣΑ των προςφερόμενων ειδϊν, όπου αυτό απαιτείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
του Παραρτιματοσ Ι. 

 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ διακιρυξθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι Οικονομικοί Φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο τθσ οικονομικι 
προςφοράσ τουσ.  

Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. Απαιτείται θ τιρθςθ τθσ αρίκμθςθσ 
Α/Α των ειδϊν ςφμφωνα με τον πίνακα ποςοτιτων και τιμϊν του Ραραρτιματοσ Λ τθσ Διακιρυξθσ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ : α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ Λ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ι τθν τιμι του είδουσ ςτο ΡΑΑΤΘΘΤΘΛΟ ΤΛΜΩΝ δ) δεν δίνονται ςτοιχεία 
ΡΑΑΤΘΘΤΘΛΟΥ ΤΛΜΩΝ. 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

 Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
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2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, προβαίνοντασ ςτο ςτάδιο τθσ  Θλεκτρονικισ Αποςφράγιςθσ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 28/06/2022 και ϊρα 
10:00 πμ.  
Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
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των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
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μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
τθσ απαίτθςθσ  των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  
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 3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    
Θ κατακφρωςθ των ειδϊν και οι ανάδοχοι κα προκφψουν από τα πρακτικά αξιολόγθςθσ και όχι από το 
θλεκτρονικό ςφςτθμα του ΕΘΔΘ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 
 
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
και  
γ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι 
και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από 
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α)  δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016. Θ 
επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
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Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021, ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά.  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα ενόσ μινα. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία 
του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 
και του εκπρόκεςμου.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.6.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/20163 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
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Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
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ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

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

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πραγματοποιείται ζωσ τθν 9.00 πμ και ζωσ δφο (2) θμερολογιακζσ θμζρεσ 
από τθν αποςτολι τθσ παραγγελίασ ςτον προμθκευτι και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

Οποιαδιποτε αίτθςθ αλλαγισ λόγω εκτάκτων αναγκϊν κα επζρχεται κατόπιν ςυμφωνίασ του φορζα-
παραγγελιοδότθ και του προμθκευτι – εκτελεςτι τθσ παραγγελίασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
των υλικϊν γίνεται ανάλογα με το αντικείμενο τθσ προμικειασ με μακροςκοπικό ζλεγχο –χθμικι ι 
μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία κλπ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
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Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςε δφο θμζρεσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον ανωτζρω οριηόμενο χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία 
τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον 
ανάδοχο. 
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Ρροβλεπόμενοι ζλεγχοι(Νόμοσ 4412/2016 άρκρο 214 & 208) : 
α. Μακροςκοπικόσ εξζταςθ.  
β. Με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ).  
γ. Με πρακτικι δοκιμαςία  
δ. Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια υλικό ι 
και με οποιοδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, εφόςον ο 
τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ. 
 Τυχόν ζξοδα μεταφοράσ κατά τθσ ωσ άνω διαδικαςίεσ ποιοτικοφ ελζγχου, βαρφνουν τον προμθκευτι.  
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλειπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

 

                                                                        Ράτρα  02/06/2022 

                                                              Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ   

                                                     ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο  

 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ –  

                              ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΕΧΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 

Α1.  ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

 

 Γάλα νωπό αγελαδινό   

 

Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία θξέζθνπ - παζηεξησκέλνπ Αγειαδηλνχ γάιαθηνο 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ελαξκφληζε κε ηνπο ηζρχνληεο  πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο φπσο απηνί 
αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 56/1995, Π.Γ. 252/2002 θαη Π.Γ. 119/1997 ηεο ηζρχνπζαο 
θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο Καλνληζκνχο 852/2004, 853/2004θαη 
854/2004 θαη ηηο φπνηεο  ηξνπνπνηήζεηο απηψλ,  φπσο επίζεο θαη κε ηα άξζξα 79θαη 80 ηνπ 
Κ.Σ.Π.. φπσο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο απνθάζεηο Α.Υ..1050/1996 Φ.Δ.Κ. 
263/Β/7.4.97, Α.Υ.. 187/1998 Φ.Δ.Κ. 765/Β/24.7.98, ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 
επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ 
Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπαïθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ 
ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 30,32,33) 
θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

Σν ρνξεγνχκελν παζηεξησκέλν Αγειαδηλφ γάια ζα πξέπεη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
3,5 %, 1,5%,0% θαη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε Tetra – Pak ζπζθεπαζία ελφο ιίηξνπ. 

Πξέπεη λα πιεξνί επίζεο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, φζνλ αθνξά ζηελ ππνρξεσηηθή 
επηζήκαλζε ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ( Ολνκαζία πψιεζεο, αλαγξαθή ελδείμεσλ πνπ 
ππνδειψλνπλ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο (γάιαθηνο), Δπσλπκία θαη έδξα 
παξαγσγνχ, Ζκεξνκελία παζηεξίσζεο, ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο, Αξηζκφο παξηίδαο, 
ήκα θαηαιιειφηεηαο, θ.η.ι. ).  

 Πξέπεη λα πιεξνί ηα κηθξνβηνινγηθά ζηαζεξφηππα πνπ νξίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο 
θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη Καλνληζκνχο.  Πξέπεη λα πιεξνί επίζεο ηηο πξνδηαγξαθέο φζνλ 
αθνξά ζηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ( Τγηεηλέο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, 
ρεηξηζκνχ θ.η.ι.). 

Σν παζηεξησκέλν γάια ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία 71,7 º C γηα 
15 sec ή ζε δηαδηθαζία παζηεξίσζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ελδεδεηγκέλνπο ζπλδπαζκνχο 
ρξφλνπ – ζεξκνθξαζίαο, γηα ηελ επίηεπμε ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο θαη λα παξνπζηάδεη 
αξλεηηθή αληίδξαζε ζηελ δνθηκή ηεο θσζθαηάζεο.(Υξνληθή δηάξθεηα δσήο 7 εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία παζηεξίσζεο) 
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Ζ πξψηε θαη δεχηεξε ζπζθεπαζία πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο 
πγηεηλήο θαη λα είλαη αξθεηά αλζεθηηθέο ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 
πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ.  

 

 

 πκππθλσκέλν γάια αγειάδαο- πιήξεο (κε ζαθραξνχρν) 

 

Σν ζπκππθλσκέλν γάια ζα πξέπεη λα είλαη κεξηθψο αθπδαησκέλν γάια(Άξζξν 80 α ηνπ Κ.Σ.Π), 
ηνπ νπνίνπ ε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7,5 % θαη ζε νιηθφ ζηεξεφ 
απφιεκα γάιαθηνο ηνπιάρηζηνλ 25 %. Σν θαζαξφ βάξνο ησλ κνλάδσλ πξντφληνο ζα είλαη 400 - 
430 γξακκάξηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί 
κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γάιαθηνο, θαζψο 
θαη πεξί ππνρξεσηηθήο επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ, Κ.Σ.Π άξζξν 11,  ( εκεξνκελία 
ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ή θσδηθφ παξαγσγήο, ιήμεο, ζχλζεζε, ρψξα παξαγσγήο ,ζπζηάζεηο 
ζρεηηθέο κε ηελ κέζνδν αξαίσζεο , ζήκα θαηαιιειφηεηαο, αλαγξαθή ελδείμεσλ πνπ ππνδειψλνπλ 
ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο(γάιαθηνο) θηι). ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, 
θαη ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο 
φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ 
Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ 
ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Σν ζπκππθλσκέλν γάια ζα πξέπεη λα έρεη ζεξκαλζεί ζε εξκεηηθά θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο, ησλ 
νπνίσλ ην ζχζηεκα θιεηζίκαηνο λα παξακέλεη άζηθην. 

ηελ  ζπζθεπαζία ηνπ γάιαθηνο  εθηφο ησλ ελδείμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην  Άξζξν 11  ηνπ Κ.Σ.Π,  
πξέπεη επηπξφζζεηα(Κ.Σ.Π Άξζξν 85) λα αλαγξάθνληαη θαη ηα εμήο: 

 Σν πνζνζηφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ιίπνπο επί ηνηο εθαηφ(%) 

 ε πεξίπησζε πξνζζήθεο Εάραξεο ην πνζνζηφ απηήο επί ηνηο εθαηφ(%) 

 Σν πνζνζηφ ηνπ λεξνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί γηα λα απνθηήζεη ην πξντφλ ζχζηαζε ηνπ 
λσπνχ γάιαθηνο ή ζε πεξίπησζε απνβνπηχξσζεο ηελ ζχζηαζε ηνπ λσπνχ 
απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο πξέπεη λα είλαη ε 
δεινχκελε απφ ηνλ παξαζθεπαζηή ζηελ ζπζθεπαζία. 

 Σν πνζνζηφ ηνπ λεξνχ ην νπνίν πξέπεη λα πξνζηεζεί πξνθεηκέλνπ ην πξντφλ λα δηαηεζεί 
γηα δηαηξνθή βξεθψλ 

 Ο ηφπνο παξαγσγήο 

 Ζ εκεξνκελία(κήλαο θαη έηνο) ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ ή Κσδηθφο Αξηζκφο ηνπ. 
 

     

 Γάια 2
εο

 Βξεθηθήο Ζιηθίαο ζε πγξή κνξθή, ζπκππθλσκέλν  

κεξηθά απνβνπηπξσκέλν - κε ζαθραξνχρν,  απνζηεηξσκέλν γηα ηελ θάιπςε  αλαγθψλ ζε 
κσξά άλσ ησλ 6 κελψλ), 

 

Σν Γάια 2εο Βξεθηθήο Ζιηθίαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκππθλσκέλν γάια κεξηθά απνβνπηπξσκέλν - 
κε ζαθραξνχρν ηνπ νπνίνπ ε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά λα είλαη απφ 5%- 5,5 %.  

Σν γάια ζα πξέπεη λα είλαη εκπινπηηζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ 
θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ειηθίαο > ησλ 6 κελψλ. 

Σν θαζαξφ βάξνο ησλ κνλάδσλ πξντφληνο ζα είλαη 400 - 430 γξακκάξηα.  

Θα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ  
πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γάιαθηνο θαζψο θαη πεξί ππνρξεσηηθήο 
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επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ( εκεξνκελία παξαγσγήο- ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ή θσδηθφ 
παξαγσγήο, ιήμεο, ζχλζεζε, ρψξα παξαγσγήο ,ζπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ κέζνδν αξαίσζεο , 
ζήκα θαηαιιειφηεηαο, αλαγξαθή ελδείμεσλ πνπ ππνδειψλνπλ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο 
χιεο(γάιαθηνο) θηι). ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε 
ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, θαη ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 
7/2009, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ 
ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Σν Γάια 2εο Βξεθηθήο Ζιηθίαο, ζα πξέπεη λα έρεη ζεξκαλζεί ζε εξκεηηθά θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο, ησλ 
νπνίσλ ην ζχζηεκα θιεηζίκαηνο λα παξακέλεη άζηθην. 

 

ηελ  ζπζθεπαζία ηνπ γάιαθηνο  εθηφο ησλ ελδείμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην  Άξζξν 11  ηνπ Κ.Σ.Π,  
πξέπεη επηπξφζζεηα(Κ.Σ.Π Άξζξν 85) λα αλαγξάθνληαη θαη ηα εμήο: 

 Σν πνζνζηφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ιίπνπο επί ηνηο εθαηφ(%) 

 ε πεξίπησζε πξνζζήθεο Εάραξεο ην πνζνζηφ απηήο επί ηνηο εθαηφ(%) 

 Σν πνζνζηφ ηνπ λεξνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί γηα λα απνθηήζεη ην πξντφλ ζχζηαζε ηνπ 
λσπνχ γάιαθηνο ή ζε πεξίπησζε απνβνπηχξσζεο ηελ ζχζηαζε ηνπ λσπνχ 
απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο πξέπεη λα είλαη ε 
δεινχκελε απφ ηνλ παξαζθεπαζηή ζηελ ζπζθεπαζία. 

 Σν πνζνζηφ ηνπ λεξνχ ην νπνίν πξέπεη λα πξνζηεζεί πξνθεηκέλνπ ην πξντφλ λα δηαηεζεί 
γηα δηαηξνθή βξεθψλ 

 Ο ηφπνο παξαγσγήο 

 Ζ εκεξνκελία(κήλαο θαη έηνο) ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ ή Κσδηθφο Αξηζκφο ηνπ. 
 

 

 Γηανχξηη 

 

Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ιίπνο 3,5-4% θαη 2 % αληίζηνηρα θαη ζηεξεφ ππφιεηκκα βάζεη 
ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο( ΤΑΛ ) ζε πνζνζηφ αλψηεξν θαηά 10 % ηνπιάρηζηνλ απφ ην φξην πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 80 Παξ. 3 ηνπ Κ.Σ.Π., ησλ αληηζηνίρσλ εηδψλ γάιαθηνο απφ ηα νπνία 
παξαζθεπάδεηαη. 

Σν ζηξαγγηζηφ  γηανχξηη  αγειάδoο  ζα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 3,5- 4%  θαη 2%. ην 
λνζνθνκείν ζα ρνξεγείηαη θαη γηανχξηη 0%. Θα πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη (άξζξν 82 ηνπ Κ.Σ.Π)  
απφ λσπφ Αγειαδηλφ γάια θαηφπηλ απνκάθξπλζεο (απνζηξάγγηζεο) κέξνπο ηνπ λεξνχ  ηνπ κε ηα 
δηαιπκέλα ζε απηφ γαιαθηνδάραξν, άιαηα θ.ι.π.,  θαη παζηεξίσζεο θαη λα πιεξνί φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
853/2004, 2073/2005 ,1441/2007 ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο   θαζψο θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεη 
ν Κ.Σ. Π.  θαη νη ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 Παξ. 
6 ηνπ Κ.Σ.Π. πεξί ζπλεθηηθφηεηαο, νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απνπζία ηδήκαηνο, 
πνξψδνπο επηθάλεηαο, ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ, δάραξεο, ρξσζηηθψλ, θ.η.ι. 

Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδεη 
αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 

Σν θαζαξφ βάξνο θάζε ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 200 γξ. 

Οη ζπζθεπαζίεο επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ εγθεθξηκέλν, πηζηνπνηεκέλν πιηθφ θαηαζθεπήο , 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην ακεηάβιεην ηεο ζχζηαζεο, ηεο επηγξαθήο θαη ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ 
πξντφληνο φπσο απαηηείηαη απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία 



 

 

Σελίδα 48 

Απαηηείηαη ε ελαξκφληζε ζηηο  Οδεγίεο 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ 
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε 
ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο 
Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ 
αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 
30,32,33) θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη ε επί ηηο εθαηφ ζχζηαζε ζε ιίπνο θαη ΤΑΛ, ε εκεξνκελία 
ιήμεο, ε παξηίδα, θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο κε αλεμίηειε γξαθή. 

 

 

 Κξέκα γάιαθηνο 

 

Ζ πξνκεζεπφκελε θξέκα ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζε Tetra Pak ζπζθεπαζίεο (απφ0,5 έσο 
1lt),ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο U.H.T θαη λα έρεη πνζνζηφ ιίπνπο ηνπιάρηζηνλ 35%. 

Θα πξέπεη λα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Σ.Π(άξζξα 80,81 θαη 33) θαζψο 
επίζεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ γάιαθηνο(853/2004, 2073/2005, 1441/2007 θαη ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία), θαζψο θαη πεξί ππνρξεσηηθήο επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ( εκεξνκελία θαη 
κέζνδνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, ιήμεο, ζχλζεζε, ρψξα θαη εηαηξεία παξαγσγήο , ζήκα 
θαηαιιειφηεηαο θηι), ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε 
ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 
δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 30,32,33) θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

 

 Βνπηπξάθηα ζε αηνκηθή ζπζθ. 10 γξ  

 

Σα βνπηπξάθηα  ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε  αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο ησλ 10 γξ. κε πνζνζηηαία 
πεξηεθηηθφηεηα ζε  κίγκα   ιηπαξψλ πιψλ ίζε ή   κεγαιχηεξε απφ 80% θαη κηθξφηεξε απφ 90%, 

Θα πξέπεη λα πιεξνχλ  φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Σ.Π(άξζξα 80,81 θαη 33), 

ηνπ Π.Γ 521/83 θαζψο επίζεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ γάιαθηνο(853/2004, 
2073/2005, 1441/2007), θαζψο θαη πεξί ππνρξεσηηθήο επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ 
εκεξνκελίαο παξαγσγήο ή θσδηθφο παξαγσγήο,  εκεξνκελία ιήμεο, ζχλζεζε, ρψξα θαη εηαηξεία 
παξαγσγήο , ζήκα θαηαιιειφηεηαο θηι), ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε 
θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 30,32,33) θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

 Ζκίζθιεξα ηπξηά 

 



 

 

Σελίδα 49 

Πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθήο ή πξψηεο πνηφηεηαο κε κέγηζην πνζνζηφ πγξαζίαο 45 % θαη ιίπνο 
ππνινγηζκέλν ζε μεξή νπζία ηνπιάρηζηνλ 40 %. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί πιήξε θαη επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ 
αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 

Θα πξέπεη επίζεο  λα πιεξνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 853/2004, 2073/2005, 

1441/2007 θαζψο  θαη νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο επηζήκαλζεο , 
παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ φπσο επίζεο θαη νη φξνη πνπ 
πξνβιέπεη ν Κ.Σ. Π.  θαη νη ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο δηαηάμεη θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

 Καζέξη 

 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 313027/11.1.94 ΦΔΚ 8/Β/17.1.94, 101/Β/16.2.94, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπ. Γεσξγίαο 379116/19.7.2000 ΦΔΚ 949/Β/31.7.2000 ην 
θαζέξη πξέπεη λα έρεη κέγηζηε πγξαζία 45 % θαη ειάρηζηε ιηπνπεξηεθηηθφηεηα επί μεξνχ 40 % θαη 
λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο,(ραξαθηεξηζηηθά  θαη επηζήκαλζεο)φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 83  ελφηεηα Γ 1 Θ ηνπ Κ.Σ.Π. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί πιήξε θαη επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλν απφ 
αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 

ηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ πεξηέρνπλ « Καζέξη» ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη ελδείμεηο, 
φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 83 ελφηεηα Γ 1 Θ ,Άξζξν 5 ηνπ Κ.Σ.Π πεξί επηζήκαλζεο 
ηπξηνχ. ΚΑΔΡΗ  θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 
81/1993.  

Θα πξέπεη επίζεο  λα πιεξνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 853/2004, 2073/2005, 1441/2007 θαζψο θαη νη φξνη 
πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Σ. Π.  θαη νη ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

Οι παραπάνω κατηγορίες τσριών: 

 

1. Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο  θαη ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ ηπξηψλ απφ ηα νπνία 
πξνέξρνληαη 

2. Σν θαζαξφ βάξνο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ( Απνθ. ΑΥ 1762/90 Σξνπ. Άξζξν 83 
) 

3. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη πιαζηηθή αεξνζηεγήο κε ην εζσηεξηθφ θχιιν ή θηικ, πνπ έξρεηαη ζε 
επαθή κε ην ηξφθηκν απφ χιε πνπ επηηξέπεηαη απφ ην ΚΣΠ. 

4. Απαγνξεχεηαη ε πξνκήζεηα ηπξηψλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο φηαλ απηά δελ πιεξνχλ ηηο 
απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 83Γ ( Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηπξηά )   
ηνπ ΚΣΠ θαη ηελ ΓΤΑ 2805/1960-ΦΔΚ179/Β/27.4.1960 (αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηνλ 
νξηζκφ, ζηνλ εηδηθφ ηξφπν παξαζθεπήο, ζηελ νλνκαζία ηνπ, απνπζία ραξαθηεξηζηηθψλ 
νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, εκθαλείο καθξνζθνπηθέο κεηαβνιέο 
ρξψκαηνο θαη ζρήκαηνο, νπζηψδεο αιινηψζεηο ή απψιεηα νξγαλνιεπηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, αηειήο σξίκαλζε φπνπ ε σξίκαλζε επηβάιιεηαη, παξνπζία αθάξεσλ, 
ζθνπιεθηψλ, εληφκσλ, ηνμηλψλ, ηνμηθψλ ή θαξθηλνγφλσλ αλφξγαλσλ ή νξγαληθψλ 
νπζηψλ(βαξέα κέηαιια, ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ θ.ι.π),παξνπζία παζνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ, ζήςεο, επξσηίαζεο θηι. 

      Δπηζεκαίλεηαη ε αλαγξαθή ησλ  ππνρξεσηηθψλ ελδείμεσλ ζηε ζπζθεπαζία, φπσο   
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ ΚΣΠ  θαη ηνπ ‘Άξζξνπ 83, Γ, θαζψο θαη ηεο  

     Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 



 

 

Σελίδα 50 

      θαη νη νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη επαλάγλσζηα θαη αλεμίηεια ζε θάζε κνλάδα   

      ζπζθεπαζίαο ( θεθάιη, δνρεία θ.η.ι.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 Γ ηνπ ΚΣΠ  φπσο: 

 

 Καηεγνξία ηπξηνχ 

 Δίδνο ή είδε γάιαθηνο (πνζνζηά)πνπ παξαζθεπάζζεθε ην ηπξί. 

 Παζηεξησκέλν ή λσπφ γάια. 

 Σν ειάρηζην ιίπνο. 

 Ζ κέγηζηε πγξαζία. 

 Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο γηα ηα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο ηπξηψλ. 

 Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο 

 Υψξα πξνέιεπζεο-παξαγσγήο ηπξηνχ 

 Έδξα ηπξνθνκείνπ παξαζθεπήο ηπξηνχ(κφλν γηα ηα Παξαδνζηαθά ηπξηά) 

 Πνζνζηφ άιαηνο (κφλν ζηα λσπά-θξέζθα θαη αλαθαηεξγαζκέλα) 

 Πξφζζεηα (είηε έρνπλ πξνζηεζεί ζηελ κάδα είηε ζηελ επηδεξκίδα ηνπ 
ηπξηνχ)ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ 
Κ.Σ.Π. 

 

 

     Σέινο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηπξηψλ επηζεκαίλεηαη ε ελαξκφληζή ηνπο ζηηο 

           ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο , Καλνληζκνχο θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ 

           πεξί   κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ. 

 

 Πξντφληα  αιιαληνπνηίαο 
 

Σα πξντφληα (Εακπφλ κεξφο- Χκνπιάηε θαη Λνπθάληθα) πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 853/2004, ηελ Αγνξαλνκηθή Γάηαμε 7/2009 θαζψο θαη 
ηηο ηζρχνπζεο  Κηεληαηξηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο,(Π.Γ 204/1996 θαη Π.Γ 34/2000 θαζψο θαη 
ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Αξζξν11θαη 91 ηνπ Κ.Σ.Π θαη ησλ Απνθάζεσλ Α.Υ. 851/96 
ΦΔΚ85/Β/9.2.98, 1220/87 ΦΔΚ 621/Β/18.11.87,θαη 145/96 ΦΔΚ485/Β/25.6.96 θαζψο θαη  ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

Δίηε πξφθεηηαη γηα πξντφληα  απφ ζχγθνπην θξέαο είηε γηα πξντφληα απφ ηεκάρηα θξέαηνο θξίλεηαη 
απαξαίηεηε ε επαλάγλσζηε θαη αλεμίηειε επηζήκαλζε ησλ ελδείμεσλ ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο θαη 
αθνξνχλ: 

 Ολνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο ,έλδεημε θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ή ηεο εηδηθήο 
επεμεξγαζίαο ηνπ(βξαζηφ ή αιαηηζκέλν πγξήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, σξίκαλζεο μεξφ 
θ.α) 

 Σν ή ηα είδε ησλ θξεάησλ θαη ε πνζφηεηά ηνπο 

 Ο θαηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ θαηά ζεηξά ειαηηνχκελεο πεξηεθηηθφηεηαο σο πξνο ην 
βάξνο 

 ηα ηξφθηκα πνπ έρνπλ θνιιαγφλν αλαγξαθή ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ 

 Αλαγξαθή  ηεο ρξήζεο ακχινπ ή πξσηετλψλ γηα κε ηερλνινγηθνχο ιφγνπο. 

 Σν φλνκα ηεο θαηεγνξίαο ζπζηαηηθψλ (ρξσζηηθέο, ζπληεξεηηθά , αληηνμεηδσηηθά θ.ι.π) 
ζπλνδεπφκελν απφ ην εηδηθφ ηνπο φλνκα ή ηνλ αξηζκφ <Δ.........> ηεο Δ.Δ. 

 Ζ θαζαξή  πνζφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ 

 Ζ εκεξνκελία αλάισζεο 

 Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο θαη ρξήζεο 

 Ζ επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή 

 Ο ηφπνο πξνέιεπζεο ηνπ ηξνθίκνπ 
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 Ο θσδηθφο(αξηζκφο)  Παξηίδαο (Πξναηξεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ εηηθέηα 
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε ηειεπηαία εκεξνκελία 
αλάισζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εκεξνκελία απηή ζπκπεξηιακβάλεη ζαθή έλδεημε 
θαη θαηά ζεηξά ηνπιάρηζηνλ ηεο εκέξαο θαη ηνπ κήλα- ΚΣΠ,  Αγνξ. Γηάηαμε 7/2009) 

 Σν ζήκα θαηαιιειφηεηαο 
 

Ζ πξψηε θαη δεχηεξε ζπζθεπαζία πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο ( 
αδξαλέο πιηθφ, απαέξσζε εμαζθάιηζε ηνπ ακεηάβιεηνπ ηνπ πξντφληνο θηι)θαη ην πξντφλ 
πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο κηθξνβηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Κηεληαηξηθή Ννκνζεζία 

     Οη ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ηζρχνπζεο 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο((Θεξκ. κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ρξήζε θαηάιιεισλ κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ, έιεγρνο πγηεηλήο ησλ). 

 Γηα φια ηα Πξντφληα  αιιαληνπνηίαο απαηηείηαη ε πιήξσζε ησλ κηθξνβηνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ 
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο (2073/2005, 1441/2007)θαη ηελ  
ηζρχνπζα θηεληαηξηθή λνκνζεζία, φπσο απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε ελαξκφληζε ζηηο  Οδεγίεο 
2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε 
ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο 
θαη ηεο Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ 
ηξνθίκσλ. 

 

 Απγά 
 

Σα απγά πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ Α’ πνηνηηθή θαηεγνξία  θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε ην βάξνο 
λα είλαη θαηεγνξίαο απφ L(63-73) έσο  Μ (  53- 63γξ. ) 

Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 853/2004,  

Καλνληζκφ 1234/2007  ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ησλ απγψλ 

Καλνληζκφ αξηζ. 589/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ησλ απγψλ αιιά θαη  

Καλνληζκφ   (ΕΕ)αρικ.458/2013 ρεηηθά κε ηε δηφξζσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 589/2008 γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο απγψλ 

θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 87 ηνπ ΚΣΠ θαη ηεο Οδεγίαο 2000/13/ΔΚ 
<Δπηζήκαλζε ηξνθίκσλ> θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη ησλ 
φπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο. 

Οη θαηεγνξίεο πνηφηεηαο θαη βάξνπο ησλ απγψλ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη  θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε 
κέζνδνο εθηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/4/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
30ήο Ηαλνπαξίνπ 2002. 

 

Σα απγά ζα πξέπεη λα θέξνπλ δηαθξηηηθά ζήκαηα, ηα νπνία λα δειψλνπλ: 

1. Δπσλπκία θαη Γηεχζπλζε Κέληξνπ σνζθφπεζεο, ζπζθεπαζίαο 
2. Γηαθξηηηθφ θσδηθφ αξηζκνχ έγθξηζεο Κέληξνπ ζπζθεπαζίαο 
3. Καηεγνξία πνηφηεηαο θαη Καηεγνξία βάξνπο 
4. Μέζνδν εθηξνθήο(0,1,2,3)  
5. Αξηζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ απγψλ 
6. Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ( εκέξα, κήλαο ) κε ζπζηάζεηο απνζήθεπζεο γηα 

ηα απγά ηεο θαηεγνξίαο Α 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0458&qid=1429867135985&from=EL
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7. Ζκεξνκελία σνηνθίαο 
8. Δπί ησλ απγψλ πξνειεχζεσο ηξίησλ ρσξψλ  λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο. 
 

Σα απγά ηεο θαηεγνξίαο Α ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Κέιπθνο κε κεκβξάλε : θαλνληθφ, θαζαξφ, άζηθην 
2. Αεξνζάιακνο: χςνο, κε ππεξβαίλσλ ηα 6 mm  
3. Λεπθφ απγψλ: δηαπγέο, δειαηηλψδεο ζχζηαζε, ρσξίο μέλα ζψκαηα νπνηαζδήπνηε 

πξνέιεπζεο 
4. Κξφθνο απγψλ: κε απνκαθξπλφκελνο, αηζζεηά απφ ην θέληξν ηνπ απγνχ θαη ρσξίο μέλα 

ζψκαηα 
5. Οζκή: ρσξίο μέλεο νζκέο 
6. Να κελ έρνπλ θαζαξηζηεί δηα πγξήο ή μεξήο κεζφδνπ 
7. Να κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία δηαηήξεζεο ή ςπρζεί ζε ρψξνπο ή εγθαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ε ζεξκνθξαζία δηαηήξεζεο είλαη < 8 º C 
8. Πξνζηαηεπκέλα απφ θξαδαζκνχο θαη λα κελ εθηίζεληαη απεπζείαο ζην θσο ηνπ ήιηνπ.  
9. Να παξαδίδνληαη γηα θαηαλάισζε εληφο 21 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία σνηνθίαο ηνπο. 

 

 Καηεςπγκέλα Αιηεχκαηα 
 

Απαηηείηαη ε πιήξσζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα, Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, άξζξν 92,93, θαη ε 
ελαξκφληζε ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο, θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο,  
πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο καιαθίσλ θαη αιηεπκάησλ, θαλνληζκνχ 2406/96/Δ.Κ. 
πεξί πξνδηαγξαθψλ εκπνξίαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, νδεγίαο 2000/13/Δ.Κ.πεξί επηζήκαλζεο 
ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 101, 106, 107), ζρεηηθά κε ηελ 
εκπνξία θαη δηάζεζε θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 290/92.  

Απαηηείηαη επίζεο ε ελαξκφληζε ζηνπο  ηζρχνληεο  Καλνληζκνχο, θηεληαηξηθέο θαη αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο, πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ  γηα ηα θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα. 

 

Σα θαηεςπγκέλα  αιηεχκαηα ζα πξνζθέξνληαη  ζε αξίζηε  θαηάζηαζε, ζπζθεπαζκέλα  ζε επψλπκε 
θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία  ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη επηβαιιφκελεο απφ άιιεο δηαηάμεηο ελδείμεηο 
θαη ηεο νπνίαο ην άλνηγκα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή-Ννζνθνκείν. 

Σα Αιηεχκαηα ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ: 

 

 Αιινηψζεηο  νθεηιφκελεο ζε παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο ή ηηο ηνμίλεο ηνπο 

 Δθηεηακέλν ππνδφξην ή κπτθφ παξαζηηηζκφ ή απνζχλζεζε. 

 Γειεηεξίαζε 

 Καρεμία 

 Με θπζηνινγηθή νζκή , ρξψκα ,γεχζε 

 Γεληθή ξχπαλζε ή κφιπλζε 

 εκαληηθέο θαθψζεηο  

 Δθηεηακέλεο κεραληθέο θαθψζεηο 

 Αλεπαξθήο αθαίκαμε 

 Καηάινηπα απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ 
 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο, πάλσ ζηελ ζπζθεπαζία 

 ησλ επεμεξγαζκέλσλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία επδηάθξηηα 
θαη αλεμίηεια γξάκκαηα, νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

α) Ο ηίηινο θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο 
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β) Ζ δηεχζπλζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο 

γ) Σν είδνο ηνπ αιηεχκαηνο, ε κνξθή επεμεξγαζίαο θαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηεο αξκφδηαο 
Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

δ) Ο αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

ε) Σν βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο κε ηελ έλδεημε «ΑΠΟΒΑΡΟ ΓΡΑΜΜΑΡΗΑ (π.ρ. 10)» 

ζη) Δθφζνλ ην είδνο ζπζθεπάδεηαη ζε δηπιή ζπζθεπαζία, ην άζξνηζκα ηνπ βάξνπο 

απηήο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία κε ηελ παξαπάλσ έλδεημε. 

2. Γηα ηα ρσξίο επεμεξγαζία θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα, επάλσ ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο ζα 

αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κε ηελ δηαθνξά φηη ε 

έλδεημε (γ) αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αλαγξαθή ηεο νλνκαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο αιηεχκαηνο. 

 

Σν  είδνο Βαθαιάνο ΑΚ ζα πξνζθέξεηαη απεληεξσκέλν ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ,  300-500 γξ, 500-
800 γξ θαη 800-1200γξ.θαη ζε άζηθηε ζπζθεπαζία  έσο 18 Κg. 

 

Σν  είδνο Βαθαιάνο θηιέην – θέηα ζα πξνζθέξεηαη ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ, 100 - 250γξ. ζε άζηθηε 
νκαδηθή ζπζθεπαζία έσο 10ΚG. 

 

Ζ Πέξθα θηιέην θαη ε Γιψζζα Φηιέην  ζα πξνζθέξεηαη ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ 200-500 γξ θαη 500γξ-
1000γξ θαη ζε άζηθηε ζπζθεπαζία έσο 6 Kg.  

 

Ζ νππηά(θαζαξηζκέλε) ζα πξνζθέξεηαη ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ U1, ½, 2/4 ηεκ/Κg θαη ζε άζηθηε 
ζπζθεπαζία έσο 10 Κg. 

 

Σν Υηαπφδη (θαζαξηζκέλν) ζα πξνζθέξεηαη ζε 

 κέγεζνο ηεκαρίσλ Σ6 0,8-1,2 Κg θαη 

 Σ7 0,5 – 0,8 Κg ζε άζηθηε 

 ζπζθεπαζία  1Κg έσο 2 Κg. 

 

Σν είδνο Καιακάξη (θαζαξηζκέλν)ζα  πξνζθέξεηαη  θαζαξηζκέλν θαη  ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ U 10 

θαη 10/20 ηεκ/Κg νκαδηθήο ζπζθεπαζίαο  1Κg ή 2 Κg) θαη ηα Θξάςαια (θαζαξηζκέλα) 

 ζε ζπζθ. 1Κg έσο 2 Κg. 

 

ια ηα είδε ζα πξνζθέξνληαη ,κφλν, ζην κέγεζνο ησλ ζπζθεπαζηψλ (κε ηελ απαξαίηεηε θαη 
επθξηλή επηζήκαλζε ζηελ  Διιεληθή γιψζζα) φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

Σνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηεο θαηαγσγήο ησλ(Καλ.104/2000) 

 

 

 Αιίπαζηα Αιηεχκαηα – Γηαηεξεκέλα Απγά Φαξηψλ 

 

 Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε πιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ φπσο απηέο    
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 αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 853/2004,ζηνλ Κ.Σ.Π(άξζξα 95,97,98) ζηηο ηζρχνπζεο  

 αγνξαλνκηθέο(7/2009 άξζξα 102,103,104)  θηεληαηξηθέο & πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο . 

Απαηηείηαη επίζεο ε ελαξκφληζε ζηνπο  ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, θηεληαηξηθέο θαη αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο, πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ γηα ηα αλσηέξσ είδε, 

φπσο απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε ελαξκφληζε ζηηο  Οδεγίεο 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη 
ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009   (άξζξν 102,103, 104,) θαη ησλ φπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο. 

  

 Μέιη 

 

Θα πξέπεη λα πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο – Καλνληζκφο 
853/2004, Οδεγία 2001/110/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην κέιη θαη Οδθγία 2014/63/ΕΕ2014 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/110/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην κέιη, ΚΣΠ(άξζξα 67) 
Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009 θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο, 2000/13/ΔΚ φπσο θαη ηεο 
Απφθαζεο 127/2004(Σαπηνπνίεζε ειιεληθψλ κειηψλ)  

Σν κέιη ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζε αηνκηθέο. ζπζθεπαζία 20 γξ. θαη άζηθηε ζπζθεπαζία 1 Kg θαη 
λα πιεξνί ηεο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο(ζηνηρεία 
πξνέιεπζεο-ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηεο θαηαγσγήο, (Οδεγία 2001/110/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ) - 
ηξφπνπ παξαιαβήο,-είδνπο άλζνπο ή θπηνχ-θαζαξνχ βάξνπο, θσδηθνχ παξηίδαο, ζηνηρεία 
παξαγσγνχ ή ζπζθεπαζηή ή εηζαγσγέα θαη ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο.) 

Απαηηείηαη ε αλαγξαθή ησλ ελδείμεσλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ Αγνξαλνκηθή  Γηάηαμε 7/2009 
(άξζξν 146). 

 

Σν πξνζθεξφκελν κέιη δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε ραξαθηεξηζκέλν σο <κέιη 
δαραξνπιαζηηθήο> ή <κφλν γηα καγεηξηθή>. 

 

Απαγνξεχεηαη ξεηά: 

 ε πξνζζήθε ζην κέιη νπνηνπδήπνηε ζπζηαηηθνχ ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνζζέησλ ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη φπνηα άιιε πξνζζήθε εθηφο απφ κέιη.   

 Ζ αλάκημε ηνπ κειηνχ κε κέιη δαραξνπιαζηηθήο. 

 Ζ αλάκημε ηνπ κειηνχ κε ακπινζηξφπην, γιπθφδε θαη άιια παξεκθεξή πξντφληα. 
 

Σα αλσηέξσ ζπληζηνχλ λνζεία. 

 

                          ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 Οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παραδίδουν τα προϊόντα κατά είδοσ και 
ποςότθτα, ςφμφωνα με τισ παραγγελίεσ του  Νοςοκομείου και εντόσ του προβλεπόμενου 
από τθ Σφμβαςθ χρόνου παράδοςθσ.  

 Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πραγματοποιείται ζωσ τθν 9.00 πμ και ζωσ δφο (2) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν αποςτολι τθσ παραγγελίασ ςτον προμθκευτι και 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

 Οποιαδιποτε αίτθςθ αλλαγισ λόγω εκτάκτων αναγκϊν κα επζρχεται κατόπιν ςυμφωνίασ 
του φορζα-παραγγελιοδότθ και του προμθκευτι – εκτελεςτι τθσ παραγγελίασ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0063&qid=1429785550475&from=EL
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 Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή ή θαηνρή ή κεηαπνίεζε ή δηάζεζε ή κεηαθνξά γηα θαηαλάισζε 
αγαζψλ, ηα νπνία είλαη αθαηάιιεια γηα βξψζε ή κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ νπνηνδήπνηε 
θίλδπλν ή βιάβε ζηελ πγεία αλζξψπσλ ή δψσλ ή νπνηαδήπνηε δεκηά ζε θπηά(Αγνξαλνκηθή 
Γηάηαμε 7/2009 – άξζξν 237).   

 

 Γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα πξνζθεξφκελα είδε,  ην αλεθηφ φξην θαησηέξνπ θαζαξνχ 
        ή ζηξαγγηζκέλνπ  Βάξνπο ηνπο  σο  πξνο ηα αλαγξαθφκελα ηνπο, θαζνξίδεηαη απφ 

        ηηο ηζρχνπζεο  Αγνξαλνκηθέο  Γηαηάμεηο..(π.ρ  Αγ. Γηάηαμε 7/2009,  άξζξα 244, 245, θ.α.ι.) 

 

 Σνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο άζηθηεο ζπζθεπαζίαο φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πξντφλησλ(ρσξίο ζεκάδηα παξαβίαζεο, ρηππεκάησλ, δηάηξεζεο, θ.ι.π) 

 

 Ρππαζκέλεο ζπζθεπαζίεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία επηβάιινπλ απφξξηςε  
ηνπ είδνπο  θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε απηνχ. 

    

 Σα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο  επηζήκαλζεο - 
ζπζθεπαζίαο  ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πεξί ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 
δσηθήο πξνέιεπζεο. 

 

 Σνλίδεηαη, ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Καλ. 178/2002 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ 
ηξνθίκσλ φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξάγξ. 13 πεξί ελδείμεσο 
αλαγλψξηζεο παξηίδαο πξντφληνο, ηεο νδεγίαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ γεληθή 
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο. Γηάηαμεο 7/2009)  
Σα   πξνζθεξφκελα πξντφληα ζα πξέπεη λα θέξνπλ  θσδηθφ (αξηζκφ) Παξηίδαο. 
(Πξναηξεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ειάρηζηεο 
δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε ηειεπηαία εκεξνκελία αλάισζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
εκεξνκελία απηή ζπκπεξηιακβάλεη ζαθή έλδεημε θαη θαηά ζεηξά ηνπιάρηζηνλ ηεο εκέξαο 
θαη ηνπ κήλα.) 

 

 Ζ επηζήκαλζε φισλ ησλ πξντφλησλ Εσηθήο πξνέιεπζεο πξέπεη λα είλαη θαη ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 

 

 ινη νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη  λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο 
νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο θαη λα ζεζπίδνπλ, εθαξκφδνπλ θαη 
λα  δηαηεξνχλ πάγηα δηαδηθαζία ή δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ αξρψλ HACCP  

   

 Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ ηα πξντφληα θαηά είδνο θαη πνζφηεηα, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 
χκβαζε ρξφλνπ παξάδνζεο(Έσο 09:00 π.κ) 

 

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην ¼ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. 

 

 Σνλίδεηαη  ε απαίηεζε ζπκκφξθσζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ ηξνθηθή 
αιπζίδα γηα ηελ ηήξεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο «Αιπζίδαο ςχμεο» ησλ ππφ ςχμε θαη θαηάςπμε 
ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο.  
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 Οη ζπλζήθεο ζπζθεπαζίαο (πξψηε & δεχηεξε), κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο, ζα πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, 
θαλνληζκνχο, θαζψο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο ησλ νδεγψλ νξζήο  πξαθηηθήο 
(ζχκθσλα κε ηηο αξρέο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ). 

 

 

 ια ηα παξαδηδφκελα ζπκβαηηθά είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
   θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά απαηηνχληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

 ηεο  Γηαθήξπμεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζε κεγέζε ζπζθεπαζίαο φπσο απηά απαηηνχληαη  

   θαη αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο». 

 

 Ο έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή (πνζνηηθφο, καθξνζθνπηθφο, νξγαλνιεπηηθφο θαη αλάινγα κε 
ην πξφγξακκα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, κηθξνβηνινγηθφο θαη ρεκηθφο)ησλ παξαιακβαλφκελσλ 
πξντφλησλ ζα δηεμάγεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
, θαη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σκ. Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεξψληαο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο,  
φπσο απηέο  ξεηψο πεξηγξάθνληαη ζηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

 

 

     ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε,  κε ηελ επηθχιαμε ησλ ηπρφλ νξηδφκελσλ ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο, ε ζπκκφξθσζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνπλ, ζπζθεπάδνπλ, 
δηαθηλνχλ, απνζεθεχνπλ, πξνκεζεχνπλ, παξαδίδνπλ ή δηαζέηνπλ ηξφθηκα ζηηο απαηηήζεηο  ησλ 
Καλνληζκψλ θαη νδεγηψλ : 

 

 Κ.Σ.Π  θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Καλ.178/2002 (πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Ννκνζεζίαο γηα 
ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ζέζπηζε ηεο 
Δπξσπατθήο Αξρήο Αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.  

 Καλ.852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Καλ.853/2004 – Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα 
δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Αξηζκ. 3724/162303 Δζληθά κέηξα θαη παξεθθιίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο 
πξνέιεπζεο ζε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 852/2004 θαη (ΔΚ) 853/2004. 

 Καλ.854/2004 - Καλνληζκφο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Καλ.882/2004 - Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ 

 Κ.Τ.Α  15523/31-08-2006  Πεξί Αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ 
Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/Δ.Κ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Π.Γ. 79/2007 - ΦΔΚ 95/Α'/3.5.2007 
Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ' αξηζκ. 
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο 
πξνέιεπζεο, ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα απηά πνπ πξννξίδνληαη γηα 
θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ 
θαη ελαξκφληζε ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ ππ' αξηζκ. 2004/41/ΔΚ Οδεγία 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καλ.2073/2005, 1441/2007 θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ  ζρεηηθά κε ηα 
κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ ηξνθίκσλ 
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 Καλ.2074/2005 γηα ηελ ζέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο γηα νξηζκέλα πξντφληα βάζεη ηνπ 
θαλνληζκνχ (Δ.Κ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004, γηα ηελ παξέθθιηζε απφ ηνλ 
θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004 

 Καλ.2076/2005 γηα ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Κ.) 853/2004, 882/2004, θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004. 

 Σελ Οδεγία 2004/41 Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο 
πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά νξηζκέλσλ πξντφλησλ 
δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ  ηνπ πκβνπιίνπ 89/662 ΔΟΚ. θαη 92/118/ΔΟΚ θαη ηεο 
απφθαζεο 95/408 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009, 8/1/2010 θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ. 

 ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 
2005/26 E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ.  

 Καλ. 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ Γηαηξνθήο θαη Τγείαο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 107/2008, 

Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 109/2008, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 116/2010  

 ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 24εο Ηαλνπαξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε 
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ φξσλ γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο πγείαο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 
(2013/63/ΔΔ) 
 

 Καλνληζκφο 2017-625  γηα ηνπο επηζήκνπο ειέγρνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

   2019-624 (θξέαο θαη δίζπξα καιάθηα) θαη ν θαλνληζκφο 2019-627 (πξντφληα δσηθήο 
πξνέιεπζεο γεληθά) 

 Καλ. 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα πιηθά 
θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε 
ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 10/2011 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2011 γηα ηα 
πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. 

 Καλνληζκφο 315/93 ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ 1993, θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, Καλνληζκφο 

(ΔΚ) αξηζ. 1882/2003 ηεο 29εο επηεκβξίνπ 2003. θαη  596/2009 ηεο 18εο Ηνπλίνπ 2009.  

 Καλνληζκφο 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο πιηθψλ 
θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε απηήο  

 Καλνληζκφο 2008/282/ΔΚ γηα ηα πιηθά θαη αληηθείκελα απφ αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ ηα 
νπνία πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2023/2006 

 Καλ(ΔΚ) 1333/2008 γηα ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ (ζπλζήθεο θαη θξηηήξηα ρξήζεο ηνπο) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Καλ (ΔΔ) 1129/2011    ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ 1333/2008 (παξάξηεκα ΗΗ) κε 
δεκηνπξγία θαηαιφγνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα 

 

 Καλ (ΔΔ) 231/2012 γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζζέησλ 

http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/nutrition_claims/107-2008.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/nutrition_claims/109-2008.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/nutrition_claims/116-2010.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/boxing/Kan.10_2011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R0315:20090807:EL:PDF
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/boxing/2008-282.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&qid=1429776897027&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1129&qid=1429776945523&from=EL
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 Καν (ΕΚ) 1881/2006  γηα θαζνξηζκφ κέγηζησλ επηηξεπηψλ επηπέδσλ γηα νξηζκέλεο νπζίεο νη 

νπνίεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα 

 Καλνληζκφο 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο 
ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ 
παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 2001/18/ΔΚ 

 Καλνληζκφο 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ 
γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά  πξντφληα(εληαίνο 
θαλνληζκφο ΚΟΑ) θαη ηηο φπνηεο  

      ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 

 Καλνληζκφο 361/2007/Δ.Κ «Δκπνξία θξέαηνο βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 12 κελψλ» 
 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 543/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2008 γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 
ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ 

 Καλνληζκφο 566/2008/Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ εκπνξία ηνπ 
θξέαηνο βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 12 κελψλ.  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ 
θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ 

 Καλνληζκφο 1898/2006/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηε 
ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 510/2006 ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ 
πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ  

 Π.Γ 521/83   

 Οδεγία 2001/110/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην κέιη. 

 Οδθγία 2014/63/ΕΕ2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/110/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

ην κέιη. 

 Καλνληζκφο αξηζ. 589/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο 
ησλ απγψλ 

 Καλνληζκφο   (ΕΕ)αρικ.458/2013 ρεηηθά κε ηε δηφξζσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

589/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο απγψλ 

 Καλ 396/2005/ΔΚ γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο 
δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ  

            ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καλ(ΔΚ) 299/2008 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 γηα ηα αλψηαηα 
φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ή πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη 
δσηθήο πξνέιεπζεο, φζνλ αθνξά ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζηελ 
Δπηηξνπή 

 ΟΓΖΓΗΑ 2006/125/ΔΚ Γηα ηηο κεηαπνηεκέλεο ηξνθέο κε βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη ηηο παηδηθέο 
ηξνθέο γηα βξέθε θαη παηδηά κηθξήο ειηθίαο 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 609/2013 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2013 γηα ηα ηξφθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα 
βξέθε θαη κηθξά παηδηά θαη γηα ηα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο 
ζθνπνχο, θαη σο ππνθαηάζηαηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 
ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 92/52/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 96/8/ΔΚ, 1999/21/ΔΚ, 2006/125/ΔΚ θαη 2006/141/ΔΚ, ηεο 
νδεγίαο 2009/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1881&qid=1429777186828&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0063&qid=1429785550475&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0458&qid=1429867135985&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0396&qid=1429785712199&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0299&qid=1429785664136&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0125
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θαλνληζκψλ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΚ) αξηζ. 41/2009 θαη (ΔΚ) αξηζ. 953/2009 (Κείκελν πνπ 
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 

 ΟΓΖΓΗΑ 2006/125 /ΔΚΓηα ηηο κεηαπνηεκέλεο ηξνθέο κε βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη ηηο 
παηδηθέο ηξνθέο γηα βξέθε θαη παηδηά κηθξήο ειηθίαο 

 Αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967 
            Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  

            θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

                  TONIZETAI ε ελαξκφληζε φισλ ησλ ππεπζχλσλ ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία  

            θαη ε νπνία αθνξά ηελ Γεληθή θαη ηελ Γηαηξνθηθή Δπηζήκαλζε:   

     

  ΚΑΝΟΝΗΜΟ(ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

            ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ( γεληθέο αξρέο,  απαηηήζεηο θαη  ππνρξεψζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο  

          πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξφθηκα) θαη εηδηθφηεξα ηε γεληθή θαη δηαηξνθηθή επηζήκαλζε.) 

-ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) 
αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο 
Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
608/2004 ηεο Δπηηξνπήο 

 ΚΑΝ (ΔΔ) αξηζ.  1337/2013                                     Γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ 
Καλνληζκνχ 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ   πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ 
έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο   ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε 
ή θαηεςπγκέλα θξέαηα ρνηξνεηδψλ,  πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ. 

 

 Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2018/775           πεξί θαζνξηζκνχ θαλφλσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ 26, παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ   θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα 
ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο  φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο γηα ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο  ηνπ πξσηαξρηθνχ ζπζηαηηθνχ ελφο ηξνθίκνπ 

                                  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΦΤΣΗΚΖ  ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

Νσπά   Οπσξνιαραληθά 

Σα ρνξεγνχκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.Π 
.(Άξζξν 119), ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ θαη Γηαηάμεσλ (ΦΔΚ 52 ηεο 28/1/94 πεξί 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ), Καλνληζκφο 1580/2007,  2200/96, 2201/96 θαη 
1148/01,ΚΤΑ 257543/31/07/03,ΦΔΚ 1122/08/08/03 πεξί ππνρξεσηηθήο ηππνπνίεζεο 
(ζπζθεπαζίαο θαη επηζήκαλζεο) ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ εηζάγνληαη, 
εμάγνληαη, δηαθηλνχληαη ή πσινχληαη ζηηο πάζεο θχζεσο αγνξέο θαη θαηαζηήκαηα ησλ 
ρσξψλ ηεο Δ.Δ, (γηα θνλζεξβνπνηεκέλα-ηππνπνηεκέλα πξντφληα) θαη ησλ ηζρπφλησλ 
Καλνληζκψλ ηεο Δ.Δ, θαη αθνξνχλ ηελ ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηεο θαηαγσγήο,  ην είδνο, 
ηελ πνηθηιία, ηελ νκνηνγέλεηα, ηε ζπζθεπαζία, ηελ παξνπζίαζε, ηε ζήκαλζε, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θαηάηαμε, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε δηαθίλεζε απηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο 
Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο 7/2009 θαη ησλ φπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο, πεξί ιήςεο εηδηθψλ 
κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα λσπά νπσξνιαραληθά εγρψξηαο παξαγσγήο, θαηά ηελ εκπνξία 
θαη δηαθίλεζή ηνπο απφ ηελ βάζε παξαγσγήο κέρξη ηελ ηειηθή θαηαλάισζή ηνπο. 

Απαηηείηαη επίζεο ε ελαξκφληζε ζην Καλ.396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1337&qid=1429790071899&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&qid=1528107944548&from=EN
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91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνπ Καν(ΕΚ) 299/2008 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 396/2005 γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ή πάλσ ζηα ηξφθηκα 
θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο, φζνλ αθνξά ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ 
αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή 

 θαζψο ησλ νδεγηψλ 2000/24 Δ.Κ  θαη  2006/53/Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο  γηα ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 
ηνπ πκβνπιίνπ 76/895/ Δ.Ο.Κ, 86/362/Δ.Ο.Κ θαη ηεο 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ 
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα ησλ θπηνθαξκάθσλ επάλσ ή 
κέζα ζε νξηζκέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ 
θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ. 

Απαηηείηαη επίζεο ε εθαξκνγή ηνπ Καλ.466/2001  ζέηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο 
ξππαληέο ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, θαζψο ε ελαξκφληζε ζηνπο Καλνληζκνχο 1829/2003 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη 
1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη 
ηελ επηζήκαλζε ησλ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ 
πνπ παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο. 

Σα λσπά νπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη πνηνηηθήο θαηεγνξίαο: 

 «ΔXTRA» (εθιεθηήο, αλσηέξαο πνηφηεηαο λα παξνπζηάδνπλ ην ζρήκα, ην κέγεζνο  
     θαη ην ρξψκα, ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο πνπ αλήθνπλ. 

Δπηπιένλ δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ειαηηψκαηα εθηφο απφ πνιχ ειαθξέο  επηθαλεηαθέο 
αιινηψζεηο ηεο επηδεξκίδαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ  βιάπηνπλ ηελ γεληθή εκθάληζε ηνπ 
πξντφληνο, ηελ πνηφηεηα ηνπ, ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζηελ ζπζθεπαζία 
ηνπ.  

Γηα ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία  ΔXTRA  γίλεηαη απνδεθηφ πνζνζηφ 
έσο 5% θαηά αξηζκφ ή θαηά βάξνο ησλ πξντφλησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο απηήο αιιά αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
θαηεγνξίαο «Η» ή πεξηιακβάλνληαη θαη’ εμαίξεζε ζηα φξηα αλνρήο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 Ή « Η΄» πνηφηεηαο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ επνρή παξαγσγήο. 
ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα πξντφληα πνπ είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη παξνπζηάδνπλ 
ην ζρήκα , κέγεζνο θαη ην ρξψκα, ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο φπνπ 
αλήθνπλ. Μπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ειαθξά ειαηηψκαηα,   κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 
δελ βιάπηνπλ ηελ γεληθή εκθάληζε, ηελ πνηφηεηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ παξνπζία ηνπο 
ζηελ ζπζθεπαζία.  

Γηα ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία « Η΄»  γίλεηαη απνδεθηφ πνζνζηφ 
έσο 10% θαηά αξηζκφ ή θαηά βάξνο ησλ πξντφλησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο απηήο αιιά αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
θαηεγνξίαο «ΗΗ» ή πεξηιακβάλνληαη θαη’ εμαίξεζε ζηα φξηα αλνρήο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

Σν πεξηερφκελν θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη νκνηφκνξθν σο πξνο ηελ 
πνηθηιία, κέγεζνο, βάξνο, πνηνηηθή θαηεγνξία θαη ηδίνπ βαζκνχ σξίκαλζεο. 

Απαγνξεχεηαη γηα νπνηαδήπνηε ιφγν θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε αλάκημε ησλ αλσηέξσ 
πξντφλησλ κε νκνεηδή πξντφληα δηαθνξεηηθψλ πνηνηηθψλ θαηεγνξηψλ θαηάηαμεο θαη παξηίδσλ 
παξαγσγήο, δηαθνξεηηθψλ  ηηκψλ  θηήζεο θαη πψιεζεο , δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ θαη ρσξψλ 
πξνέιεπζεο ή ηφπσλ παξαγσγήο. 

Ζ δηάζεζε ησλ νπσξνιαραληθψλ  δελ ζα πθίζηαηαη ζην Ννζνθνκείν εάλ δελ αλαγξάθνληαη επί ησλ 
κέζσλ ζπζθεπαζίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα νη θαησηέξσ ελδείμεηο: 

 

A. Πξνθεηκέλνπ γηα εγρψξηα νπσξνιαραληθά: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0299&qid=1429785664136&from=EL
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 To φλνκα ή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ ή  ζπζθεπαζηή ή ηνπ απνζηνιέα 
ηνπ πξντφληνο. 

 Ο Κσδηθφο Αξηζκφο πνπ αθνξά ηνπ ή ησλ  εκπφξσλ νπσξνιαραληθψλ θαη θάζε θνξέα πνπ 
εκπιέθεηαη ζηελ εκπνξία ηνπ είδνπο. 

 Σν είδνο ηνπ πξντφληνο εθφζνλ ιφγσ ηεο κνξθήο ηεο ζπζθεπαζίαο, δελ είλαη νξαηφ επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο ηνπ. 

 Ζ πνηθηιία ηνπ πξντφληνο φπσο απηή επηβάιιεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. 

 Ζ πνηνηηθή θαηεγνξία θαηάηαμεο ηνπ πξντφληνο (ΔΞΣΡΑ ή ΚΛΑΖ I) φπσο επηβάιιεηαη απφ 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Ζ θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο  

 Ο αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ηνπ είδνπο, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε απηή παξηίδα  
      πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα, πνπ ν ίδηνο ν παξαγσγφο απέζηεηιε  ζε ζπζθεπαζηήξην    

      γηα λα ζπζθεπαζζεί γηα ινγαξηαζµφ ηνπ.  

 Ο αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ηνπ είδνπο, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε απηή  
      παξηίδα πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα, πνπ ν ίδηνο ν παξαγσγφο πψιεζε ζην  

      ζπζθεπαζηήξην.  

 Ο αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ηνπ είδνπο, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε απηή παξηίδα 
πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα, πνπ ν ίδηνο ν παξαγσγφο πψιεζε ηελ πνζφηεηα ζε έµπνξν 
(ρνλδξέκπνξν ή ιηαλνπσιεηή ). 

 

A. Πξνθεηκέλνπ γηα θνκηδφκελα απφ  ρψξεο ηεο Δ.Δ ή εηζαγφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο: 

 Ολνκαηεπψλπκν ή επίζεκν εκπνξηθφ ζήκα 

 Αξηζκφο/ Κσδηθφο Μεηξψνπ(δηαθνξεηηθφο θαηά πξνηφλ) 

 Δίδνο πξντφληνο 

 Πνηθηιία πξντφληνο 

 Υψξα θαη πεξηνρή θαηαγσγήο 

 Πνηνηηθή θαηεγνξία 

 Κιίκαθα κεγέζνπο ή βάξνπο 

 Αξηζκφο Παξηίδαο. 
 

Απαγνξεχεηαη γηα νπνηαδήπνηε ιφγν θαη κε νπνηαδήπνηε ηξφπν ε αθαίξεζε, αιινίσζε ή ε 
παξαπνίεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ αλσηέξσ ζεκάλζεσλ.  

 

Σνλίδεηαη φηη φινη νη πξνζθέξνληαο ησλ νπνξσιαραληθψλ (ρνλδξέκπνξνη, εηζαγσγείο, 
ιηαλνπσιεηέο) ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηήξεζε βηβιίνπ 
ηρλειαζηκφηεηαο κε ηνλ ηίηιν ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΔΓΥΧΡΗΧΝ ΝΧΠΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΧΝ ή 
ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ  ΝΧΠΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΧΝ ΚΟΜΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΣΖ 
ΜΔΛΖ ΣΖ Δ.Δ ή ΔΗΑΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΡΗΣΔ ΥΧΡΔ, ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα 
Τπεξεζία Δκπνξίνπ ηεο Ν.Α φπνπ αλήθνπλ θαη ζηα νπνία βηβιία κεηαμχ άιισλ απαξαηηήησο 
ζα αλαθέξεηαη θαη Ο ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ή  Ο ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ 
ΔΗΑΓΧΓΖ ησλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνπλ, εκπνξεχνληαη, δηαζέηνπλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο Αξηζκφο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε θάζε Γειηίν Απνζηνιήο- Σηκνιφγην 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκπνξία ηνπ εθάζηνηε είδνπο. 

(Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 9/2009 θαη  7/2009 άξζξν 67). 

 

Σα θξνχηα- ιαραληθά ζα πξέπεη: 

 Να είλαη πξνζθάηνπ ζπιινγήο(κε ηα αληίζηνηρα καθξνζθνπηθά θαη νξγαλνιεπηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά- ρξψκα, γεχζε, άξσκα, πθή θ.ι.π.) 
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 Ζ σξηκφηεηά ηνπο λα είλαη ηέηνηνπ βαζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνζηνιή ησλ 
πξντφλησλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε, φζν αθνξά ην ζρήκα, ηελ πθή, ηε γεχζε θαη ην άξσκα, 
ζρεηηθά κε ηελ πνηθηιία, έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ζηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη κεηαρείξηζεο 
θαη λα θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο ζε  αξίζηε θαηάζηαζε. 

 

 Να είλαη θαλνληθνχ κεγέζνπο θαη εκθαλίζεσο, αλάινγα κε ην είδνο, 
      ηελ   πνηθηιία, ηελ επνρή θαη ηνλ ηφπν  παξαγσγήο. 

 

 Να κε θέξνπλ ειαηηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπο φπσο ελδείμεηο απαξρήο 
απνζπλζέζεσο, ζήςεο, ρηππήκαηα, ζρηζκέο, μέλεο χιεο θιπ. 

 

          Να είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλα ρσκάησλ, ιάζπεο, θάζε άιιεο   ξχπαλζεο, θαη θάζε άιιεο 
νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο χιεο. 

 

 Να κελ είλαη ηερλεηά ρξσκαηηζκέλα κε νπνηαδήπνηε αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία, είηε κε 
νπνηαδήπνηε θπζηθή κέζνδν 

 

 Να κελ είλαη πξντφληα απφ θπηά ξαληηζκέλα κε θπηνθάξκαθα, φπσο 
      παξαζείν, αξζεληθνχρα, κνιπβδνχρα ζθεπάζκαηα θ.ι.π. θαη ζπιιεγκέλα 

      πξν ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

      θαη ηξνθίκσλ  θαη λα κελ  πεξηέρνπλ θαηάινηπα ησλ παξαπάλσ νπζηψλ  πνπ είλαη 
επηθίλδπλεο γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία. 

 

 Ζ κεηαθνξά ηνπο λα γίλεηαη κε νρήκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζε 
ζπζθεπαζίεο θαηάιιειεο, αλά είδνο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε αιινίσζή ηνπο θαηά ηε 
κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε. 

 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο φισλ ησλ εηδψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ αλάινγα κε 
ηελ πνηθηιία θαη ηελ επνρή πνπ ζα θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

 

 Σα  Δίδε ζα παξαδίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε πνζφηεηα ζα νξίδεη ην Σκ. Γηαηξνθήο. 
 

 Δπηζεκαίλεηαη ε ηήξεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ θαλφλσλ Οξζήο  Τγηεηλήο θαη 
Απνζεθεπηηθήο Πξαθηηθήο θαηά ηελ απνζήθεπζε ,κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. 

 

Δίδε Παληνπσιείνπ 

Γηα  φια ηα είδε παληνπσιείνπ απαηηείηαη ε ελαξκφληζε ζηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο , 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη άξζξα ηνπ Κ.Σ.Π . 

Ζ παξαζθεπή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηεξψληαο ηνπ θαλφλεο δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο 

θαη πιεξψληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ  ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ (βαζηθά ζπζηαηηθά, 
πξφζζεηα, εκ. ιήμεο, θσδηθφ παξηίδαο, θ.α) ζην έιεγρν ηεο εκθάληζεο, ζπζθεπαζίαο, 
ζεξκνθξαζίαο κεηαθνξάο, ζην έιεγρν ηεο θαζαξφηεηαο, ζηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη 
κεηαθνξάο. 
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ια ηα πξντφληα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ,ρσξίο αιινηψζεηο, ρηππήκαηα ή 
θαηεζηξακκέλεο ζπζθεπαζίεο(πξψηε, δεχηεξε), λνζείεο, πξνζβνιέο απφ κηθξννξγαληζκνχο, 
έληνκα ή αθάξεα, γαηψδεηο πξνζκίμεηο, ηνμηθέο νπζίεο ,αλεπηζχκεηεο νζκέο, ρξσκαηηζκνχο  

θαη άιια αλεπηζχκεηα  νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.. 

Ζ ζχζηαζε ,ε πθή ,ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε νκνηνγέλεηα ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο κε βάζε ηνλ Κ.Σ.Π 

 

Δηδηθά: 

 

 Ζ δάραξε ζε ζπζθεπαζία 1 Κg αιιά θαη ζε αηνκηθέο  ζπζθ. 5 γξ.   ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη  
Λεπθή, ςηιφθνθθε, κε  άκεπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ρσξίο ελδείμεηο αηεινχο 
επεμεξγαζίαο ή ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ, λα είλαη ακηγήο ρσξίο μέλεο 
αλφξγαλεο ή νξγαληθέο χιεο ή ρξσζηηθέο νπζίεο  θαη λα πεξηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα 
ζπζηαηηθά πνπ θαζνξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο. 
 Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα έρεη ππνζηεί δχκσζε ή νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηεο θαλνληθήο ηεο 
ζχζηαζεο.  

 

 Γηα ηo είδνο καξκειάδα επηζεκαίλεηαη ε παξάδνζε ηνπ ζηελ ζπζθεπαζία 20 γξ, φπσο απηή  
πεξηγξάθεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζε γεχζεηο  θξνχηα ηνπ δάζνπο, 
βεξίθνθν, ξνδάθηλν, θξάνπια, θεξάζη, ιεκφλη. 
Σν πξνζθεξφκελν  πξντφλ ζα είλαη καξκειάδα θαη φρη mermelada θαη ζα πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο (ζχζηαζε, επηζήκαλζε) γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο(Κ.Σ.Π Άξζξν 
132).  

Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξντφληνο πνπ έρεη ππνζηεί αιινίσζε απφ δχκσζε ή ζεκάδηα 
επξσηίαζεο  ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην, ή πνπ έρεη ππνζηεί ηέηνηα δχκσζε, έζησ θαη αλ απηή 
δηεθφπε απφ νπνηαδήπνηε αηηία.  

 

 Ο Εειέο γιπθφο ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ,λα δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο γεχζεηο- 
αξψκαηα  (κπαλάλα, θεξάζη, θξάνπια , πνξηνθάιη, ιεκφλη θ.ι.π) ρσξίο αιινηψζεηο, λνζείεο, 
ηνμηθέο νπζίεο ,αλεπηζχκεηεο νζκέο, ρξσκαηηζκνχο θαη άιια αλεπηζχκεηα  νξγαλνιεπηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 
Σα πξντφληα  ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε  ζπζθεπαζία 1 Κg,  ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ ζα 
αλαγξάθεηαη ζαθψο θαη επθξηλψο ην είδνο ηεο πεθηήο πνπ ζα παξαζθεπαζηεί θαζψο θαη  
ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρξήζεο θαη ε ζχλζεζή ηνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξντφληνο πνπ έρεη ππνζηεί αιινίσζε απφ δχκσζε  ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάδην, ή πνπ έρεη ππνζηεί ηέηνηα δχκσζε, έζησ θαη αλ απηή δηεθφπε απφ νπνηαδήπνηε αηηία.  

Ζ ζχζηαζε ,ε πθή ,ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε νκνηνγέλεηα ηνπο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο κε βάζε ηνλ Κ.Σ.Π. 

 

Σνλίδεηαη πσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ζα ιεθζεί ππφςε θαη ε 
παξαγφκελε πνζφηεηα ηνπ ηειηθνχ  πξντφληνο δειέ, αλά ζπζθεπαζία 1 Κg πξψηεο χιεο, 
(ζθφλεο δειέ), ηεξψληαο ηηο αλαγξαθφκελεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ, νδεγίεο ρξήζεο ηνπ 
παξαζθεπαζηή.  

 

 Ο ραιβάο ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηηο γεχζεηο ζνθνιάηα, βαλίιηα ή αλάκηθην, κε μεξνχο 
θαξπνχο(Ακχγδαιν, θηζηίθη) θαη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.Π(άξζξν 138, ρσξίο 
αιινηψζεηο, λνζείεο, ηνμηθέο νπζίεο, επξσηηάζεηο, αλεπηζχκεηεο νζκέο, ρξσκαηηζκνχο θαη άιια 
αλεπηζχκεηα  νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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 Σν  Δπηηξαπέδην Αιάηη ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 500γξ,λα πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.Π (άξζξν 38 θαη 11) , λα είλαη απαιιαγκέλν απφ αθαζαξζίεο θαη γεληθά 
μέλεο χιεο, ρσξίο πξφζζεηεο ρξσζηηθέο χιεο, κε θαζαξφ ιεπθφ ρηνλάην ρξψκα, λα κελ 
εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη ε γεχζε ηνπ λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη ζαθψο αικπξή. 

 Γηα ην Ησδηνχρν Αιάηη ηνλίδεηαη ε εκθάληζε  ιεπθνχ ρξψκαηνο, ε έλδεημε ΗΧΓΗΟΤΥΟ ΑΛΑΣΗ ην 
αθξηβέο πνζνζηφ πξφζζεηνπ ησδηνχρνπ θαιίνπ, ε ππφδεημε ρξήζεο ηνπ γηα ηελ Παξαζθεπή 
θαγεηψλ θαζψο θαη ν εηδηθφο ζθνπφο ηεο παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο ηνπ ζηελ θαηαλάισζε.  

 

 Σν Υνλδξφ Δπηηξαπέδην   Αιάηη ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο έσο 1 Κg. 
Θα πξέπεη λα πιεξνί  ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.Π (άξζξν 38 θαη 11) , λα είλαη απαιιαγκέλν απφ 
αθαζαξζίεο θαη γεληθά μέλεο χιεο, ρσξίο πξφζζεηεο ρξσζηηθέο χιεο, κε θαζαξφ ιεπθφ ρηνλάην 
ρξψκα, λα κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη ε γεχζε ηνπ λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη 
ζαθψο αικπξή. 

 

 Σν μχδη ζα πξέπεη λα έρεη νμχηεηα ηνπιάρηζηνλ 6% ζε νμηθφ νμχ. 
Γελ ζα πξέπεη λα είλαη «Αλαπιήξσκα μπδηνχ»,(Κ.Σ.Π  άξζξν 39) θαη λα δηαηίζεηαη ζηελ 
ζπζθεπαζία εκθηάισζεο, πεξηεθηηθφηεηαο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνπο εηδηθνχ φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

Πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηεζεκέλν θαηά ηξφπν ψζηε λα παξακέλεη δηαπγέο θαη απαιιαγκέλν 
εγρειπδίσλ θαη ηδήκαηνο 

Σνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο ζπζθεπαζίαο ηνπ. 

 

 Γηα φιεο ηηο Αξηπκαηηθέο χιεο θαη ηα Ζδχζκαηα ζε μεξή θαηάζηαζε: 
(Πηπέξη, Καλέιια, Γαξχθαιιν, Μνζρνθάξπδν, Γάθλε, Ρίγαλε, Γιπθάληζν, Κχκηλν, Βαλίιηα, 
Μπαράξη, Γεληξνιίβαλν, Γπφζκνο, ησδηνχρν αιάηη, , θιπ) 

Oη νξγαλνιεπηηθνί ηνπο ραξαθηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη νη ραξαθηεξηζηηθνί γηα ην θάζε είδνο, 
απαιιαγκέλνη απφ θάζε επίθηεηε νζκή ή γεχζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ μέλεο πξνζκίμεηο, ηξφπν 
παξαζθεπήο ή επεμεξγαζίαο, θαθή ελαπνζήθεπζε (θαπλίια, νζκή κνχριαο) ή άιια αίηηα. 

Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ αθαηξεζεί κεξηθά ή νιηθά ηα αηζέξηα έιαηα θαη γεληθά νη νπζίεο 
πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, θαζψο θαη ε αλάκημε ηέηνησλ 
πξντφλησλ κε άιια θαλνληθά ηνπ είδνπο. 

Σα Αξηχκαηα ζε ζθφλε πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κηθξνζθνπηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
αληίζηνηρνπ ζπγθεθξηκέλνπ Αξηχκαηνο ζηελ πιήξε κνξθνινγηθή ηνπ κνξθή. 

 

 Σα φζπξηα πξέπεη λα είλαη ψξηκα ,θπζηνινγηθνχ ρξψκαηνο, ζηηιπλά θαη κε 
   ζπξξηθλσκέλα ,απνμεξαζέληα ψξηκα, βξψζηκα ζπέξκαηα ςπραλζψλ απαιιαγκέλα θάζε μέλεο 

πξφζκημεο πνπ νθείιεηαη ζηελ επεμεξγαζία παξαιαβήο απηψλ, ή θαξπψλ δηαθφξσλ 
ζπκθπσκέλσλ θπηψλ, ρσκάησλ, μχισλ, δηδαλίσλ, θφθθσλ δεκεηξηαθψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε θάζε αλφξγαλεο ή νξγαληθήο χιεο θαη ε εκθάληζε πξνζβνιήο απφ 
αθάξεα ζε πνζνζηφ >5%. 

   Καηά ηνλ βξαζκφ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ επράξηζηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο 
ραξαθηεξηζηηθνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

 

 

 Οη Φαθέο πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
 

Πιαηχζπεξκε (ρνλδξή) κε βάξνο 1000 θφθθσλ > 60 γξ. 



 

 

Σελίδα 65 

Λεπηφζπεξκε (ςηιή) ) κε βάξνο 1000 θφθθσλ  30-50 γξ. 

 

 Σα Φαζφιηα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία: 
 

Γίγαληεο 

Μεζφζπεξκα (κέηξηα) κε ζρήκα θπιηλδξηθφ ή πιαθέ θαη βάξνπο αλά 1000 θφθθνπο 

      351- 500 γξ. 

 

Απαγνξεχεηαη ε πξνζθνξά πξνο θαηαλάισζε νζπξίσλ ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία πνπ δελ είλαη 
ηππνπνηεκέλα θαη πξνζπζθεπαζκέλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Κ.Τ.Α 37227/25-
09-87 ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

 Οη Διηέο ζα πξέπεη λα είλαη κεγέζνπο 140- 160 /Κg ή 160-180/Κg πνηθηιίαο «ΚΑΛΑΜΧΝ» 
ρσξίο αλάκημε κε άιιεο πνηθηιίαο ή κεγέζνπο θαξπνί.  
Οη θαξπνί πξέπεη λα είλαη άξηηνη, ζπλεθηηθνί θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε αιινίσζε 
ή πξνζβνιή απφ ζθψιεθεο ή έληνκα θ.ι.π. 

Σα αλεθηά φξηα πξνζβεβιεκέλσλ ειηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ 
αξκνδίσλ αξρψλ. 

Σνλίδεηαη ε δηάζεζε ησλ ειηψλ ρσξίο αλάκημε(λνζεία). 

ηηο ελδείμεηο κεηαμχ άιισλ ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην είδνο απηψλ  

ή ε πξνέιεπζε απηψλ.(Κ.Σ.Π) 

       Σν ρξεζηκνπνηνχκελν αιάηη πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. 

 

 Σν Αιεχξη, ην άλζνο αξαβνζίηνπ, ην ζηκηγδάιη, θαη ηα θχιια θξνχζηαο θαη ζθνιηάηαο, 
θαληαΐθη,   πξέπεη λα είλαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π , ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Α.Υ.  
θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο 7/2009.  
Οη νξγαλνιεπηηθνί θαη καθξνζθνπηθνί ραξαθηήξεο ησλ πξντφλησλ απηψλ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη, 
θαη ρσξίο ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

Σν Αιεχξη ( ζθιεξφ, καιαθφ, γηα φιεο ηηο ρξήζεηο) , θαη ην ηκηγδάιη(ςηιφ- ρνλδξφ) πξέπεη λα 
δηαηίζεηαη ζηε θαηαλάισζε  ακηγέο ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ρσξίο αλάκημε κε άιεπξα 

άιισλ θαξπψλ , απνπζία εληφκσλ θαη αθάξεσλ. 

Σα θχιια θξνχζηαο θαη ηα θχιια ζθνιηάηαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 
θαηάςπμεο θαη λα παξαδίδνληαη ρσξίο ζεκάδηα απφςπμεο θαη επαλαθαηάςπμεο. 

 

 Κξέκεο ζε ζθφλε γηα ρξήζε ζε κσξά άλσ ησλ 4-6 κελψλ 
  

   Οη Κξέκεο ζα πξέπεη λα είλαη εκπινπηηζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ 
θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ βξεθψλ. 

 

 Σν θαζαξφ βάξνο ησλ κνλάδσλ πξντφληνο ζα είλαη 400 - 430 γξακκάξηα.  

 

Θα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ      
πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ θαζψο θαη πεξί ππνρξεσηηθήο 
επηζήκαλζεο  
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 ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ θηι). ζχκθσλα κε ηελ  

 

 Σελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε,  ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη 
ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο 
Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ 
αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ 
 

 Σελ  Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ1/Γ.Π.47815/2008 - ΦΔΚ 1478/Β'/28.7.2008 
           Δλαξκφληζε ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο  
           2006/141/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, «γηα ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε  
           θαη  παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο   βξεθηθήο ειηθίαο». 
 

 Σελ Οδεγία 2006/141/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2006 
ζρεηηθά κε ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο 
βξεθηθήο ειηθίαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/21/ΔΚ 

 

 Σελ Οδεγία  2009/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ  Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο Μαΐνπ 
2009 γηα ηα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα εηδηθή δηαηξνθή 
 

 ΚΑΝ. (ΔΔ) αξηζ. 609/2013 Γηα ηα ηξφθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα βξέθε θαη κηθξά 
παηδηά θαη γηα ηα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο, θαη σο 
ππνθαηάζηαηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη γηα 
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 92/52/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 
96/8/ΔΚ, 1999/21/ΔΚ, 2006/125/ΔΚ θαη 2006/141/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 2009/39/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δπηηξνπήο ( ΔΚ) 
αξηζ. 41/2009 θαη (ΔΚ) αξηζ. 953/2009  

 ΟΓΖΓΗΑ 2006/125/ΔΚ Γηα ηηο κεηαπνηεκέλεο ηξνθέο κε βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη ηηο παηδηθέο 
ηξνθέο γηα βξέθε θαη παηδηά κηθξήο ειηθίαο θ.ι.π 
 

Θα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ  
πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γάιαθηνο θαζψο θαη πεξί ππνρξεσηηθήο 
επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ( εκεξνκελία παξαγσγήο- ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ή θσδηθφ 
παξαγσγήο, ιήμεο, ζχλζεζε, ρψξα παξαγσγήο ,ζπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ κέζνδν αξαίσζεο , 
ζήκα θαηαιιειφηεηαο, θηι).  

Σνλίδεηαη πσο: 

 Σα πξντφληα απηά  θπθινθνξνχλ θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κφλνλ εθφζνλ 
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο νξηζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ  
Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ1/Γ.Π.47815/2008 - ΦΔΚ 1478/Β'/28.7.2008 . 
 Καλέλα άιιν πξντφλ εθηφο απφ ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε δελ είλαη δπλαηφλ λα 
δηαηίζεηαη ζην εκπφξην ή λα παξνπζηάδεηαη θαη' άιιν ηξφπν σο θαηάιιειν λα 
ηθαλνπνηήζεη απφ κφλν ηνπ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο θπζηνινγηθψλ πγηψλ βξεθψλ θαηά 
ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο κέρξη ηελ εηζαγσγή θαηάιιεισλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ηξνθψλ. 
 

 Σα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο παξαζθεπάδνληαη απφ πεγέο πξσηετλψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ Τπνπξγηθή 
Απφθαζε Τ1/Γ.Π.47815/2008 - ΦΔΚ 1478/Β'/28.7.2008 θαη ηελ Οδεγία 2006/141/ΔΚ 
ηεο Δπηηξνπήο ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2006 
 

 Παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο δελ 
πξέπεη λα πεξηέρνπλ θακία νπζία ζε πνζφηεηα ηέηνηα, πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 
πγεία ησλ βξεθψλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 
 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJhMHhxZPPAhVFlSwKHSjEDx0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fibfan.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2F%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%25822013.pdf&usg=AFQjCNG1SFos7lFEXEqMlgkLM81FOoymow&bvm=bv.133053837,d.bGg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0125
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 Μφλν νη νπζίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηα Παξαξηήκαηα ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
Τ1/Γ.Π.47815/2008 - ΦΔΚ 1478/Β'/28.7.2008 θαη ηεο Οδεγίαο 2006/141/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2006 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
παξαζθεπή παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη αλάγθεο ζε: 

  αλφξγαλεο νπζίεο βηηακίλεο 

  ακηλνμέα θαη ινηπέο αδσηνχρεο ελψζεηο 

 άιιεο νπζίεο πνπ έρνπλ εηδηθφ δηαηξνθηθφ πξννξηζκφ. 
 

ηηο νπζίεο πνπ απαξηζκνχληαη  ζηα Παξαξηήκαηα ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
Τ1/Γ.Π.47815/2008 - ΦΔΚ 1478/Β'/28.7.2008 εθαξκφδνληαη θξηηήξηα θαζαξφηεηαο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηε ρξήζε νπζηψλ ζηελ παξαζθεπή 
ηξνθίκσλ γηα ζθνπνχο άιινπο απφ εθείλνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα 
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 
Σα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο 
δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα κεκνλσκέλσλ θπηνθαξκάθσλ 
 

 Γηα λα θαηαζηνχλ έηνηκα πξνο ρξήζε ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα 
παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο, δελ απαηηείηαη ηίπνηε άιιν εθηφο απφ 
πξνζζήθε λεξνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 
Ζ νλνκαζία κε ηελ νπνία πσινχληαη ηα πξντφληα  ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία 
πάληνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα σο εμήο: 
    «Παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε» θαη «Παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο». 
     
 Ζ επηζήκαλζε πεξηιακβάλεη, εθηφο ησλ ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 
ηεο Οδεγίαο 2000/13 «γηα ηελ πξνζέγγηζε λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 
επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ» (ΔΔ L109/2000) ηηο αθφινπζεο 
ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο: 
    α) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε, έλδεημε πνπ αλαθέξεη φηη ην 
πξντφλ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εηδηθή δηαηξνθή ησλ βξεθψλ απφ ηελ γέλλεζή ηνπο, εθφζνλ 
δελ ηξέθνληαη δηα ζειαζκνχ. 
    β) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο, έλδεημε πνπ λα 
αλαθέξεη φηη ην πξντφλ είλαη θαηάιιειν κφλν γηα ηελ εηδηθή δηαηξνθή ησλ βξεθψλ ειηθίαο 
άλσ ησλ έμη κελψλ, φηη πξέπεη λα απνηειεί κέξνο κφλν κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηαηξνθήο, 
φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαηά ηνπο 
πξψηνπο έμη κήλεο ηεο δσήο θαη φηη ε απφθαζε γηα ηελ έλαξμε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ηξνθψλ, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε εμαίξεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ, ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη κφλν αθνχ δεηεζεί ε γλψκε αλεμάξηεησλ πξνζψπσλ κε εηδίθεπζε ζηελ ηαηξηθή, 
ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο ή ζηε θαξκαθεπηηθή ή άιισλ πξνζψπσλ αζρνινπκέλσλ 
επαγγεικαηηθά κε ηε θξνληίδα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ, κε βάζε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 
αλάγθεο αλάπηπμεο ηνπ θάζε βξέθνπο. 
    γ) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ 
δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο ηελ δηαζέζηκε ελεξγεηαθή αμία, εθθξαδφκελε ζε kj θαη kcal, θαζψο 
θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο θαη ιηπίδηα, εθθξαδφκελε αξηζκεηηθά γηα 
10ml έηνηκνπ πξνο ρξήζε πξντφληνο. 
    δ) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ 
δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο, ηε κέζε πνζφηεηα θάζε αλφξγαλεο νπζίαο θαη θάζε βηηακίλεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ αληηζηνίρσο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηεο ρνιίλεο, 
ηλνζηηφιεο θαη θαξληηίλεο, εθθξαδφκελε αξηζκεηηθά, γηα 100 ml έηνηκνπ πξνο ρξήζε 
πξντφληνο. 
    ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ 
δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο, νδεγίεο γηα ηε ζσζηή παξαζθεπή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηνπ 
πξντφληνο θαη πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ε πγεία ησλ βξεθψλ ζηελ 
πεξίπησζε κε ζσζηήο παξαζθεπήο θαη απνζήθεπζεο. 
 



 

 

Σελίδα 68 

Ζ επηζήκαλζε δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: α) φζνλ αθνξά ηα παξαζθεπάζκαηα 
γηα βξέθε θαη ηα παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο, ηε κέζε πνζφηεηα ησλ 
ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ, εθφζνλ ε δήισζε απηή δελ 
θαιχπηεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηνηρείν δ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
εθθξαδφκελε αξηζκεηηθά γηα 100 ml έηνηκνπ πξνο ρξήζε πξντφληνο, 
    β) φζνλ αθνξά ηα παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο, πέξα απφ ηα αξηζκεηηθά 
ζηνηρεία, πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο βηηακίλεο θαη ηηο αλφξγαλεο νπζίεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα VII, εθθξαδφκελα σο εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ ηηκψλ 
αλαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ, γηα 100 ml έηνηκνπ πξνο ρξήζε πξντφληνο. 
 
 Ζ επηζήκαλζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο 
βξεθηθήο ειηθίαο γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα 
κηα ζσζηή ρξήζε ησλ πξντφλησλ θαη λα κελ απνζαξξχλεη ην ζειαζκφ. Ζ ρξήζε φξσλ φπσο 
«εμαλζξσπηζκέλν» (humanized), «εμνκνησκέλν κε ην κεηξηθφ» (maternalized), 
«πξνζαξκνζκέλν» (adapted) ή παξνκνίσλ απαγνξεχεηαη. 
 

Ζ επηζήκαλζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα κηα ζσζηή ρξήζε 
ησλ πξντφλησλ θαη λα κελ απνζαξξχλεη ην ζειαζκφ. 

 

Σα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο επηζεκαίλνληαη 
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ νη θαηαλαισηέο λα θάλνπλ ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 
πξντφλησλ απηψλ θαη λα απνθεχγνπλ θάζε θίλδπλν ζχγρπζεο κεηαμχ ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα 
βξέθε θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο. 

 

 Οη θξπγαληέο ζα είλαη ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ δχν ηεκαρίσλ  θ.β 16-20 γξ/ζπζθεπαζία. 

  ε ελαξκφληζε ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (Κ.Σ.Π, Τγ. Γηαηάμεηο)    
   Θα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ άκεκπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο θαη καθξνζθνπηθνχο ραξαθηήξεο, 

   ( γεχζε,  ρξψκα,  ηξαγαλφηεηα),  ρσξίο ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ    

   πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

 Γηα ηα Ζδχζκαηα  ζε μεξή θαηάζηαζε (Σζάη θαθειάθηα , ρακνκήιη θαθειάθηα) ηζρχνπλ  νη   
απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.Π(άξζξα 42,43,11θαη 54). 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίλεηαη ζηα καθξνζθνπηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο       
Απαηηείηαη ε ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηνπ Αξ παξηίδαο ζχκθσλα κε ηελ Ηζρχνπζα   Ννκνζεζία. 

 

 Σν ξχδη (θίηξηλν, άζπξν- γιαζζέ) πξέπεη λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη κφλν, πιήξσο 
επεμεξγαζκέλν , επηκειεκέλεο ζηίιβσζεο γηα ηνλ αληηζηνηρνχληα ζε θάζε πνηθηιία εκπνξηθφ ηχπν 
π.ρ Γιαζζέ γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο ή κηθξφθαξπεο, Καξνιίλα γηα καθξφθαξπεο ή κεζφθαξπεο 
θ.ι.π. 
Να κελ παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε θαη λα είλαη απφιπηα πγηέο θαη απαιιαγκέλν 
ζπεξκάησλ θαη παξαζηηηθψλ θπηψλ, πξνζβνιήο εληφκσλ, αθάξεσλ θ.ι.π. 

Να είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν απφ θάζε μέλε χιε. 

Να κελ πεξηέρεη ζξαχζκαηα θφθθσλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5%. 

Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο εξπζξνχο ή κε εξπζξέο 

ξαβδψζεηο ,θφθθνπο αψξνπο, πξαζηλσπνχο ή θξεηηδφκνξθνπο ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 3%. 

Να κελ πεξηέρεη πγξαζία ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 15-16%. 

Κάζε πνηθηιία ξπδηνχ πξέπεη λα δηαηίζεηαη απηνχζηα. 



 

 

Σελίδα 69 

ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ξπδηνχ εθηφο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ελδείμεηο(ζρεηηθέο 

Γηαηάμεηο) πξέπεη απαξαίηεηα λα γξάθεηαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ ξπδηνχ. 

 

 Σν Φπζηθφ Δπηηξαπέδην ή Μεηαιιηθφ  λεξφ ζε ζπζθ. 1,5 Lt,  ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο(Κ.Σ.Π, Τ2 2600/2001 θαη Φ.Δ.Κ Β΄ 630/2007) ηφζν γηα ηηο 
ζπλζήθεο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο, εκθηάισζεο, ζπληήξεζεο θαη δηάζεζεο φζν θαη γηα ηελ 
ελαξκφληζε ζηα ηζρχνληα κηθξνβηνινγηθά ζηαζεξφηππα πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. 
 

 Ο Φπζηθφο Υπκφο Πνξηνθάιη ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 250ml. ε ζπζθεπαζία 
δηαζθαιίδνπζα ην πξντφλ απφ θάζε εμσηεξηθή επίδξαζε θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 9 
θαη 11  ηνπ Κ.Σ.Π 
Θα πξέπεη λα έρεη άκεπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ρσξίο ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο 
κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο ή αιινίσζεο ή ρξεζηκνπνίεζεο ηερλεηψλ 
ρξσζηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ. 

Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη ππνζηεί δχκσζε απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 

 

 Tα δπκαξηθά  δελ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηηθέο πξψηεο χιεο ε 

αηεινχο επεμεξγαζίαο. Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ησλ βξαζκέλσλ 

κε λεξφ ή φρη δπκαξηθψλ πξέπεη λα είλαη άκεπηνη απνπζίαο ελδείμεσλ ρξεζηκνπνίεζεο 
κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

    Απαγνξεχεηαη ν ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ησλ δπκαξηθψλ , ε πξνζζήθε 

    ζπληεξεηηθψλ θαη ε πξνζθνξά ζηελ θαηαλάισζε δπκαξηθψλ πνπ 

    εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα πξνζβνιήο απφ ζθψιεθεο ή αθάξεα. 

    Σα δπκαξηθά φηαλ βξάδνληαη κε λεξφ πξέπεη: 

      1)  Να δηνγθνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζην δηπιάζην 

 2)  Να κελ δηαζπψληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% 

 3)  Να κελ παξνπζηάδνπλ πνιηψδε πθή. 

 4)  Σν πγξφ βξαζκνχ πξέπεη  λα είλαη φζν ην δπλαηφ δηαπγέο ρσξίο δπζάξεζηε νζκή   

  ή ηζρπξή φμηλε γεχζε.   

  

 Σα θνλζεξβνπνηεκέλα είδε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ  ηελ εκεξνκελία ιήμεο πάλσ ζην άθξν 
ηνπ ιεπθνζηδεξνχ δνρείνπ θαη φρη ζηελ επηθνιιεκέλε εηηθέηα. 
 

 Ζ Κνκπφζηα θξνχησλ ζε ζπζθ. Καζαξνχ βάξνπο 2,5- 3 Κg 
  ζα πξέπεη λα έρεη ειάρηζην ζηξαγγηζκέλν βάξνο πεξηερνκέλνπ θξνχησλ 1,5 Kgr. 

  Σν πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα είλαη ήκηζπ θαξπψλ ή θεηψλ ρσξίο ππξήλα.  

Γηα φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο Κνκπφζηαο(Ρνδάθηλν, θνθηέηι θξνχησλ) ε ζηεξεή θάζε πξέπεη λα είλαη 
ζπλεθηηθή ρσξίο ειαηηψκαηα θαη θειίδεο.  

Σν πγξφ πιήξσζεο πξέπεη λα είλαη δηαπγέο απαιιαγκέλν απφ αησξνχκελεο μέλεο χιεο. 

   Δπηηξεπφκελα φξηα δηαιπηψλ ζηεξεψλ 14 έσο 16 ◦brix. 

 

 Σα θνλζεξβνπνηεκέλα καληηάξηα θνλθαζέ ζε ζπζθεπαζία θαζαξνχ βάξνπο 375- 425 gr  ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ πεξηερφκελν ειάρηζηνπ ζηξαγγηζκέλνπ  βάξνπο 240 gr. 

 



 

 

Σελίδα 70 

●  Ο ηνκαηνπνιηφο δηπιήο ζπκπχθλσζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά απφ 

  ρπκφ ηνκάηαο ηνπιάρηζηνλ 28%, κε ρξψκα εξπζξφ βαζχηεξνπ ρξψκαηνο, 

  ρσξίο θειίδεο , απαιιαγκέλνο απφ ζπφξνπο ,ηεκάρηα ηνκάηαο 

  θαη γεληθφηεξα  μέλεο πξνο ην πξντφλ χιεο. 

  Πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία κε θαζαξφ πεξηερφκελν βάξνπο 0,8-1 Kg.   

 

 Σνκαηάθη απνθινησκέλν θνλ-θαζέ: ην πξντφλ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 
  ηεκάρηα ηνκάηαο κε νκνηφκνξθν εξπζξσπφ ρξψκα ηεο ψξηκεο ηνκάηαο , 

  κε πγξή  θάζε απαιιαγκέλε απφ μέλεο χιεο , ρσξίο θαξπθεχκαηα. 

  Πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία κε 3 Κg κε ζηξαγγηζκέλν βάξνο >1,5 Kg.   

 Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά ( Αξαθάο κεγάινο, Μπάκηεο ςηιέο, Φαζνιάθη πιαηχ, παλάθη 
θαηεςπγκέλν) πξέπεη πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ησλ άξζξσλ 119 θαη 120 ηνπ Κ.Σ.Π. 

  Θα πξέπεη λα πεξηέρνπλ κφλν ηα βξψζηκα κέξε ησλ θπηψλ, ρσξίο ηελ χπαξμε άιισλ ηκεκάησλ   

   ηνπ θπηνχ ή άιισλ μέλσλ πιψλ. 

  Δπηζεκαίλεηαη ε απνπζία θπηνθαξκάθσλ θαη ειαηησκάησλ. 

  Ζ ζπζθεπαζία, ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο    

  πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ζα δηαηίζεληαη κε νλνκαζία πνπ λα δειψλεη ζαθψο ην είδνο. 

  Σα δηαηεξεκέλα ηξφθηκα κεηά ηελ απνςπμή ηνπο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νξγαλνιεπηηθνχο   

   ραξαθηήξεο παξφκνηνπο κε εθείλνπο ησλ λσπψλ ηξνθίκσλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη.  

   Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρξψκα ην νπνίν πξέπεη λα είλαη έληνλν πξάζηλν θαη ζην κέγεζνο  

   ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ην ίδην ζε φιε ηελ πνζφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

   ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δηαπηζηψλεηαη ζεκάδηα απφςπμεο θαη επαλαθαηάςπμεο. 

   ια ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε ζπζθεπαζίεο ηνπ 1 Κg.  

 

●   Όια ηα εδψδηκα ιίπε, έιαηα θαη  ηα πξντφληα απηψλ πξέπεη λα πιεξνχλ  ηνπο φξνπο ηεο 
ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (Καλ.29/2012 ηεο Δπηηξνπήο, Καλ. 1234/2007, ΚΤΑ 323902/2009 ,  ηνπ 
Κ.Σ.Π(άξζξα 70,71,73,77, 78), ηνπ Π.Γ 521/83  θαη ησλ ηζρπφλησλ Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ 
(7/2009). 

   Γελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ νζκή ή γεχζε ηάγγηζεο, ζήςεο ή επξσηίαζεο θαη δελ ζα πξέπεη λα  
παξέρνπλ απφ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο γεληθά ελδείμεηο   ρξεζηκνπνίεζεο θαηά ηελ 
παξαζθεπή ηνπο αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ ή  αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα  πεξηέρνπλ βαξέα δειεηεξηψδε κέηαιια θαζψο θαη ππνιείκκαηα 

θαηαιπηψλ πδξνγφλσζεο ή δηαιπηηθψλ κέζσλ γηα ηελ εθρχιηζε ηνπο φπσο επίζεο θαη  ηνμηθέο 
νπζίεο, θαη δελ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη κε επηηξεπφκελεο ηεο νπνηαδήπνηε αλάκεημεο ηνπο κε 
έιαηα πξνεξρφκελα απφ άιινπο θαξπνχο ή ειαηνχρα ζπέξκαηα ή έιαηα δσηθήο πξνέιεπζεο. 

 

 Γηα ην είδνο ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ¾  απαηηείηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά 60% θαη 62% θαηά αλψηαην 
φξην(Κ.Σ.Π Άξζξν 78) θαη ζα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζία έσο 2 Κηιψλ, πιεξψληαο φιεο ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ(εδψδηκα ιίπε, έιαηα θαη  ηα πξντφληα 
απηψλ) 

 

      Δίδε Αξηνπνηίαο - Εαραξνπιαζηηθήο 
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● Ο Λεπθφο Άξηνο απφ αιεχξη  ζίηνπ Σ. 70% , θαη ηα απιά αξηνζθεπάζκαηα( Αξηίδηα ζίηνπ 
θαη νιηθήο) 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

Σφζν νη πξψηεο χιεο  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή απηψλ φζν θαη νη δηαδηθαζίεο 
παξαζθεπήο, ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο απηψλ ζα πξέπεη  λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο   θαλφλεο 
Γηαζθάιηζεο Τγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ Κ.Σ.Π.(Άξζξα 111,112,113,114), ηεο Αγνξαλνκηθήο 
δηάηαμεο 7/2009 θαη ηνπ Νφκνπ ππ. αξ.  3526/2007( Παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ αξηνπνηίαο 
θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο). 

ια ηα δεηνχκελα είδε Αξηνπνηίαο ζα παξαδίδνληαη «θξέζθα» - (Νφκνο ππ. αξ.  3526/2007) 

         Σν ςήζηκν ησλ αλσηέξσ εηδψλ πξέπεη λα είλαη θαλνληθφ θαη νκνηνγελέο,  ην δε θιφγσκα  

         απηψλ νκνηνγελέο θαη θαλνληθφ ζε φιε ηελ επηθάλεηα.  

         Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξνο θαηαλάισζε  ησλ αλσηέξσ εηδψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί  

         νπνηαδήπνηε αιινίσζε(  κεζεληεξηθφο βάθηιινο, επξσηίαζε θ.ι.π)  

 

         Ο Λεπθφο Άξηνο απφ αιεχξη  ζίηνπ Σ. 70%   ζα παξαδίδεηαη πάληα ζε ζρήκα       

         Φξαηδφιαο θαη θαζαξνχ βάξνπο  500 γξ ή 1000 γξ/ηεκάρην  θαη ζα κεηαθέξνληαη  κε ρξήζε  

         θιεηζηψλ θηβσηίσλ  απφ εγθεθξηκέλν πιηθφ  θαηαζθεπήο (π.ρ ραξηνθηβψηηα, εηδηθά θαιάζηα),     

         εληφο ησλ νπνίσλ ππάξρεη  ιεπθφο θαηάιιεινο ράξηεο πεξηηπιίγκαηνο ή αλαγελλεκέλε  θπηηαξίλε. 

         (Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ) 

 

         ε πεξίπησζε Αξγίαο ή Κπξηαθήο, εάλ ν Άξηνο δελ κπνξεί λα παξαδνζεί εληφο ηεο Αξγίαο ή 
Κπξηαθήο,   

         ηφηε ζα ζπζθεπάδεηαη ζε θιεηζηή θαηάιιειε ζπζθεπαζία πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε                         
αθπγξαλζή ηνπ  

         θαη λα  δηαηεξήζεη φζν ην δπλαηφλ θξέζθα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

         Γηα ηηο αξγίεο ηνλίδεηαη πσο δελ ζα παξαιεθζεί Άξηνο ή αξηίδην πνπ ζα έρεη παξαρζεί > 2 
εκέξεο. 

          

Σα  Αξηίδηα ζίηνπ   55-55 gr θαη  ηα Αξηίδηα  νιηθήο 50-55 gr  πξέπεη αιέζεσο λα ζπζθεπάδνληαη θαη 
λα παξαδίδνληαη «θξέζθα»  ζε εηδηθή αηνκηθή ζπζθεπαζία απφ ζειινθάλ ή άιιε θαηάιιειε  
πιαζηηθή χιε θαηάιιειε  γηα ηξφθηκα ( Σήξεζε ηζρπνπζψλ Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ θαη άξζξσλ 
ηνπ Κ.Σ.Π) (πεξί πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα). 

Σα αλσηέξσ είδε πξέπεη λα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε επηζήκαλζε  (φλνκα ηεο επηρείξεζεο, 

δηεχζπλζε ηνπ αξηνπνηείνπ,  ην είδνο ησλ αξηηδίσλ,  ην θαζαξφ βάξνο,  ηελ εκεξνκελία 

παξαζθεπήο – κε αλεμίηειε ζθξαγίδα). 

ε εθαξκνγή ηεο ππ΄ αξ. 390/93 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο 

θαη ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ , ηα νρήκαηα  κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ 

αξηνπνηίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην θαηάιιειν ακάμσκα,  θιεηζηφ απφ φιεο ηηο πιεπξέο 

( θιεηζηνχ ηχπνπ) έηζη ψζηε  λα κελ έξρνληαη  ζε επαθή  κε ζθφλε θαη  δηάθνξνπο ξχπνπο. 

Σα κεηαθνξηθά κέζα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη  θαζαξά θαη λα κεηαθέξνπλ  απνθιεηζηηθά ηα  
ζπγθεθξηκέλα  πξντφληα. 



 

 

Σελίδα 72 

 

 

        ● Όια ηα είδε Εαραξνπιαζηηθήο πξέπεη λα πξνζθέξνληαη «θξέζθα» ζε ελαξκφληζε  

         ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ζε αηνκηθή κεξίδα ή κεγάιεο ζπζθεπαζίεο  

         (φπσο απηέο θαζνξίδνληαη  απφ ηελ παξαγγειία)  θαη ζε βάξνο φπσο  

         θαζνξίδεηαη θαη΄ ειάρηζηνλ απφ ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο  Γηαηάμεηο.(π.ρ  Αγ. Γηάηαμε     

         7/2009,  άξζξν 156), Κ.Σ.Π άξζξν 141  θ.ι.π. 

                                          ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 Κξίλεηαη απαξαίηεηε,  κε ηελ επηθχιαμε ησλ ηπρφλ νξηδφκελσλ ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο, ε ζπκκφξθσζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνπλ, 
ζπζθεπάδνπλ, δηαθηλνχλ, απνζεθεχνπλ, πξνκεζεχνπλ, παξαδίδνπλ ή δηαζέηνπλ ηξφθηκα 
ζηηο απαηηήζεηο  ησλ Καλνληζκψλ θαη νδεγηψλ : 

 Κ.Σ.Π  θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Καλ.178/2002 (πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Ννκνζεζίαο γηα 
ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ίδξπζε ηεο 
Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.  

 Καλ.852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Αξηζ. 3724/162303 Δζληθά κέηξα θαη παξεθθιίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο 
πξνέιεπζεο ζε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 852/2004 θαη (ΔΚ) 853/2004 

 Καλ.882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ 

 Κ.Τ.Α  15523/31-08-2006  Πεξί Αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ 
Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/Δ.Κ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καλ.2073/2005  θαη 1441/2007 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ ηξνθίκσλ 

 Νφκνο ππ. αξ.  3526/2007( Παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη 
ζπλαθείο δηαηάμεηο) θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 

 Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο 7/2009 , 9/2009, 3/2011  θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ. 

 Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο 
φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 
E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ.  

 Καλ. 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ Γηαηξνθήο θαη Τγείαο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 107/2008, 

Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 109/2008, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 116/2010  

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011  

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε 
ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 
θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 
2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο 
Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο 
Δπηηξνπήο 

 ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 29/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 13εο 
Ηαλνπαξίνπ 2012 γηα ηα πξφηππα εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ (θσδηθνπνηεκέλν 
θείκελν) 
 

http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/nutrition_claims/107-2008.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/nutrition_claims/109-2008.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/nutrition_claims/116-2010.pdf
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 Καλνληζκφο 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ 
γεσξγηθψλ αγνξψλ   θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά  πξντφληα(εληαίνο 
θαλνληζκφο ΚΟΑ) θαη ηηο φπνηεο  

      ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91 ΣΖΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1991 
            ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ ππξελειαίσλ  

θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ 

 Καλ. 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα 
πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ 
θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 10/2011 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2011 γηα ηα 
πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. 

 Καλνληζκφο 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο πιηθψλ 
θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε απηήο Κανονιςμόσ 2008/282/ΕΚ γηα ηα πιηθά θαη αληηθείκελα απφ 

αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ ηα νπνία πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2023/2006 

 Καλ(ΔΚ) 1333/2008 γηα ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ (ζπλζήθεο θαη θξηηήξηα ρξήζεο ηνπο) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Καλ (ΔΔ) 1129/2011    ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ 1333/2008 (παξάξηεκα ΗΗ) κε 
δεκηνπξγία θαηαιφγνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα 

 Καλ (ΔΔ) 231/2012 γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζζέησλ 

 Καλ. 1829/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα γελεηηθψο 
ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο 
ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ 
παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 2001/18/ΔΚ 

 Καλ (ΔΚ) 1881/2006  γηα θαζνξηζκφ κέγηζησλ επηηξεπηψλ επηπέδσλ γηα νξηζκέλεο νπζίεο 
νη νπνίεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα 

 Καλνληζκφο 315/93 ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ 1993, θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, Καλνληζκφο 

(ΔΚ) αξηζ. 1882/2003 ηεο 29εο επηεκβξίνπ 2003. θαη  596/2009 ηεο 18εο Ηνπλίνπ 2009. 

 TONIZETAI ε ελαξκφληζε φισλ ησλ ππεπζχλσλ ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία  
            θαη ε νπνία αθνξά ηελ Γεληθή θαη ηελ Γηαηξνθηθή Δπηζήκαλζε: 

  ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

            ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ( γεληθέο αξρέο,  απαηηήζεηο θαη  ππνρξεψζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο  

          πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξφθηκα) θαη εηδηθφηεξα ηε γεληθή θαη δηαηξνθηθή επηζήκαλζε.) 

-ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) 
αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο 
Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
608/2004 ηεο Δπηηξνπήο- 

          Εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) 2018/775  πεξί θαζνξηζκνχ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή  ηνπ 

άξζξνπ 26, παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

 θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο 

 φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο γηα ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο  ηνπ 
πξσηαξρηθνχ ζπζηαηηθνχ ελφο ηξνθίκνπ 

http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/boxing/Kan.10_2011.pdf
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/boxing/2008-282.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&qid=1429776897027&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1129&qid=1429776945523&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1881&qid=1429777186828&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R0315:20090807:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&qid=1528107944548&from=EN
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 ΚΑΝ. (ΕΕ) αρικ. 609/2013 Γηα ηα ηξφθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα βξέθε θαη κηθξά παηδηά 

θαη γηα ηα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο, θαη σο ππνθαηάζηαηα 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 
ηεο νδεγίαο 92/52/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 96/8/ΔΚ, 1999/21/ΔΚ, 
2006/125/ΔΚ θαη 2006/141/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 2009/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δπηηξνπήο ( ΔΚ) αξηζ. 41/2009 θαη (ΔΚ) αξηζ. 
953/2009 

 ΟΔΘΓΙΑ 2006/125/ΕΚ Γηα ηηο κεηαπνηεκέλεο ηξνθέο κε βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη ηηο παηδηθέο 

ηξνθέο γηα βξέθε θαη παηδηά κηθξήο ειηθίαο θ.ι.π 

 Καλ.396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα αλψηαηα 
φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καλ(ΔΚ) 299/2008 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 γηα ηα αλψηαηα 
φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ή πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη 
δσηθήο πξνέιεπζεο, φζνλ αθνξά ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζηελ 
Δπηηξνπή 

 Οδεγία 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ 
πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα ησλ θπηνθαξκάθσλ επάλσ ή κέζα ζε νξηζκέλα 
πξνïφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο 
φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 Οδεγία 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη φπσο έρεη απηή 
ηξνπνπνηεζεί 

 Τ2 2600/2001. (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο) θαη Φ.ΔΚ Β΄ 630/2007) θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε απηήο (ΓΤΓ2/Γ.Π. 38295/2007) 

 Π.Γ 521/83  

 Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2018/775  πεξί θαζνξηζκνχ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή  
ηνπ άξζξνπ 26, παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ 
 θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο 
θαηαλαισηέο   φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο γηα ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ 
ηφπνπ πξνέιεπζεο  ηνπ πξσηαξρηθνχ ζπζηαηηθνχ ελφο ηξνθίκνπ 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1580/2007 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηε 
ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 2200/96, (ΔΚ) αξηζ. 2201/96 θαη 
(ΔΚ) αξηζ. 1182/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ (ΔΔ L 350 ηεο 
31.12.2007, ζ. 1) 

 Αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967  Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ   θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

  

                      ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 Οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παραδίδουν τα προϊόντα κατά είδοσ και 
πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο ηνπ  Ννζνθνκείνπ θαη εληφο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηε χκβαζε ρξφλνπ παξάδνζεο.  

 Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη έσο ηελ 9.00 πκ θαη έσο δχν (2) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ζηνλ πξνκεζεπηή θαη 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Οπνηαδήπνηε αίηεζε αιιαγήο ιφγσ εθηάθησλ αλαγθψλ ζα επέξρεηαη θαηφπηλ 
ζπκθσλίαο ηνπ θνξέα-παξαγγειηνδφηε θαη ηνπ πξνκεζεπηή – εθηειεζηή ηεο 
παξαγγειίαο. 

 

 Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή ή θαηνρή ή κεηαπνίεζε ή δηάζεζε ή κεηαθνξά γηα 
θαηαλάισζε αγαζψλ, ηα νπνία είλαη αθαηάιιεια γηα βξψζε ή κπνξνχλ λα 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJhMHhxZPPAhVFlSwKHSjEDx0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fibfan.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2F%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%25822013.pdf&usg=AFQjCNG1SFos7lFEXEqMlgkLM81FOoymow&bvm=bv.133053837,d.bGg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0125
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0299&qid=1429785664136&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&qid=1528107944548&from=EN
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πξνθαιέζνπλ νπνηνδήπνηε θίλδπλν ή βιάβε ζηελ πγεία αλζξψπσλ ή δψσλ ή 
νπνηαδήπνηε δεκηά ζε θπηά(Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009 – άξζξν 237).   

 

        Γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα πξνζθεξφκελα είδε,  ην αλεθηφ φξην θαησηέξνπ θαζαξνχ 

       ή ζηξαγγηζκέλνπ  Βάξνπο ηνπο  σο  πξνο ηα αλαγξαθφκελα ηνπο, θαζνξίδεηαη απφ 

       ηηο ηζρχνπζεο  Αγνξαλνκηθέο  Γηαηάμεηο..(π.ρ  Αγ. Γηάηαμε 7/2009,  άξζξα 244, 245, θ.α.ι.) 

 

 Σνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο άζηθηεο ζπζθεπαζίαο φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πξντφλησλ(ρσξίο ζεκάδηα παξαβίαζεο, ρηππεκάησλ, δηάηξεζεο, θ.ι.π) 

 

 Γηα φια ηα  ηξφθηκα   επηζεκαίλεηαη ε εκθάληζε άκεπησλ νξγαλνιεπηηθψλ    
         θαη καθξνζθνπηθψλ ραξαθηήξσλ ρσξίο ελδείμεηο  ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ      

         πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

 

    Σνλίδεηαη επίζεο ε απαγφξεπζε δηάζεζεο πξντφλησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί  
      αιινίσζε απφ δχκσζε ή νηηδήπνηε άιιν ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ηεο  παξαγσγήο ηνπο. 

 

 Ρππαζκέλεο ζπζθεπαζίεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία επηβάιινπλ απφξξηςε  
ηνπ είδνπο  θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε απηνχ. 

    

 Σα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο  επηζήκαλζεο - 
ζπζθεπαζίαο  ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πεξί ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 
θπηηθήο πξνέιεπζεο. 

 

 Σνλίδεηαη, ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Καλ. 178/2002 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ 
ηξνθίκσλ φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξάγξ. 13 πεξί ελδείμεσο 
αλαγλψξηζεο παξηίδαο πξντφληνο, ηεο νδεγίαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ γεληθή 
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαη ησλ ελ ηζρχ Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ.  
Σα   πξνζθεξφκελα πξντφληα ζα πξέπεη λα θέξνπλ  θσδηθφ (αξηζκφ) Παξηίδαο. 
(Πξναηξεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ειάρηζηεο 
δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε ηειεπηαία εκεξνκελία αλάισζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
εκεξνκελία απηή ζπκπεξηιακβάλεη ζαθή έλδεημε θαη θαηά ζεηξά ηνπιάρηζηνλ ηεο εκέξαο 
θαη ηνπ κήλα.) 

 

 Ζ επηζήκαλζε φισλ ησλ πξντφλησλ Φπηηθήο πξνέιεπζεο πξέπεη λα είλαη θαη ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. 

 

 ινη νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη  λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο 
νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο θαη λα ζεζπίδνπλ, εθαξκφδνπλ θαη λα  δηαηεξνχλ πάγηα 
δηαδηθαζία ή δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ αξρψλ HACCP – ISO 22000:2005 

   

 Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ ηα πξντφληα θαηά είδνο θαη πνζφηεηα, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 
χκβαζε ρξφλνπ παξάδνζεο(Έσο 09:00 π.κ) 

 

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην ¼ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. 
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 Σνλίδεηαη  ε απαίηεζε ζπκκφξθσζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ ηξνθηθή 
αιπζίδα γηα ηελ ηήξεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο «Αιπζίδαο ςχμεο» ησλ ππφ ςχμε θαη θαηάςπμε 
ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο.  

 

 Οη ζπλζήθεο ζπζθεπαζίαο (πξψηε & δεχηεξε), κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο, ζα πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, 
θαλνληζκνχο, θαζψο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο ησλ νδεγψλ νξζήο  πξαθηηθήο 
(ζχκθσλα κε ηηο αξρέο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ). 

 

 ια ηα παξαδηδφκελα ζπκβαηηθά είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
   θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά απαηηνχληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

   ηεο  Γηαθήξπμεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζε κεγέζε ζπζθεπαζίαο φπσο απηά απαηηνχληαη  

   θαη αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο». 

 Ο έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή (πνζνηηθφο, καθξνζθνπηθφο, νξγαλνιεπηηθφο θαη αλάινγα κε 
ην πξφγξακκα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, κηθξνβηνινγηθφο θαη ρεκηθφο)ησλ παξαιακβαλφκελσλ 
πξντφλησλ ζα δηεμάγεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Ννζνθνκείνπ  
θαη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σκ. Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ , ηεξψληαο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο,  
φπσο απηέο  ξεηψο πεξηγξάθνληαη ζηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία .(N. 4412/2016) 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΘΔΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

              Απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνζθέξνληεο, ηνπ Γηαγσληζκνχ απαηηείηαη, ε  
πξνζθφκηζε    πξσηφηππεο  Τπεχζπλεο Γήισζεο  (κε ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο), ζηελ 
νπνία λα δειψλνπλ:  

 

 ηα πξνζθεξφκελα είδε (είδνο πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ρψξα πξνέιεπζεο,     
εκπνξηθή επσλπκία, ζπζθεπαζία, εηαηξεία παξαγσγήο θαη έδξα 
ησλ  επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ησλ). 

 

 φηη νη  εηαηξείεο παξαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ  είλαη   
Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο. 

 

 ηελ ελαξκφληζε ησλ ηξνθίκσλ ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία  
          - ιεο  νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ  θαζψο θαη φια  ηα πξνζθεξφκελα    
είδε  ηξνθίκσλ   ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αλσηέξσ   θαλνληζκψλ θαη 
νδεγηψλ   θαζψο θαη ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα  ηα ηξφθηκα ( Κ.Σ.Π, 
Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, Αγνξαλνκηθέο  θαη Τγεηνλνκηθέο   Γηαηάμεηο, Απνθάζεηο θαη ηηο 
φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ.)- 

 

 Γηα φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, θαη νη νπνίνη   παξάγνπλ ή κε, ηα πξνζθεξφκελα 
πξντφληα,   απαηηείηαη ε  νξζή εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή  πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο ηξνθίκσλ (ΖΑCCP) ηεθκεξίσζε απηφ, κε  ηελ επηθχιαμε 
εηδηθφηεξσλ απαηηήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. 

 

    ηελ  ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε ησλ  ηξνθίκσλ θαη ζηελ Διιεληθή   Γιψζζα.  
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  ηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ παξάγνπλ ηα πξνζθεξφκελα είδε, ζε δηθή ηνπο     
εγθαηάζηαζε,  ζα πξέπεη θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ  
πξσηφηππε ππεχζπλε Γήισζε ή αθξηβέο αληίγξαθν   ηνπ λφκηκνπ  εθπξνζψπνπ ηεο 
παξαζθεπάζηξηαο- παξαγσγνχ εηαηξείαο, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη ζηελ 
νπνία λα δειψλεηαη ε απνδνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ζηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο(ησλ ζπκθσλεζέλησλ εηδψλ) ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ   πξνκεζεπηή 
ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.  
 

 νη πξνζθέξνληεο λα δειψλνπλ ππεχζπλα (πξσηφηππε ππεχζπλε Γήισζε κε ζεψξεζε 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο) φηη ηα αληίζηνηρα, έγθπξα  πηζηνπνηεηηθά (άδεηεο ιεηηνπξγίαο, 
άδεηεο ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ  
HACCP,  ISO  22000, αξ. θαηαρψξεζεο ή αξ. έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο ησλ   επηρεηξήζεσλ 
παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ )  ζα   παξέρνληαη  ζηελ Αξκφδηα  ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(Σκήκα Γηαηξνθήο- Σκήκα Πξνκεζεηψλ), φηαλ απηά δεηεζνχλ.  
      

 ηα πιαίζηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ(απφ Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ)  ή 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ θαη ηεο επηβεβαίσζεο- ηεθκεξίσζεο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ – βεβαηψζεσλ γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε, ηνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή  

πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή,  εληφο εχινγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο φπσο ζα νξίζεη ε Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

                                             ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ -επη πνηλή απνθιεηζκνχ- θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο, ππνρξενχληαη ζηελ πξνζθφκηζε  δεηγκάησλ ζηα θάησζη είδε ηξνθίκσλ: 

 

 Άξηνο ζίηνπ 0,5 Κg. 

 Διαηφιαδν ΔΥΣRΑ Παξζέλν ζπζθ. 5 Lt. 

 Φπζηθφο ρπκφο Πνξηνθάιη ζπζθ.250 ml. Καη  1 LT 

 Eπηηξαπέδην αιάηη 500 γξ. 

 Άλζνο Αξαβνζίηνπ 160 – 200 γξ 

 Φξπγαληά αηνκηθή κεξίδα 16- 20 γξ., Μπηζθνηα 

 Αιεχξη 1 Kg γηα φιεο ηηο ρξήζεηο. 

 Φξνπηφθξεκα  (ζπζθ.  300 γξ) 

 Φαξίλ ιαθηέ (ζπζθ.300-400 γξ)  

 Αλζνο νξχδεο ζπζθ 150-180 γξ. 

 Ρπδάιεπξν ζπζθ. 300 γξ. 

 ια ηα δπκαξηθά ζε ζπζθ. 500 γξ. 

 Ρχδη(θίηξηλν, άζπξν- γιαζζέ) 500 gr. 

 Μαξκειάδα αηνκ. ζπζθ. 20 γξ. 

 Εειέο ζθφλε 1 -2 θηι., Μνπο ζθφλε 1- 2 θηι. 

 Mέιη αηνκ κεξ. 10 gr 

 Καθάν 125 γξ. 

 Σνκαηάθη  Απνθινησκέλν θνλθαζέ ζηξ.Βάξνπο >1,5Kg 

 Μαληηάξηα Κνλθαζέ 375- 425 γξ. 

 Σνκαηνπνιηφο 0,8  - 1Kg 

 Κνκπφζηα Ρνδάθηλν ζηξ.Βάξνπο ≥1,5 Κgr 

 Βνπηπξάθη αηνκ. Μεξ. 10 gr,, Μαξγαξηλάθη 10 γξ. 

 πκππθλσκέλν γάια αγειάδνο- πιήξεο (κε ζαθραξνχρν) 400- 430 γξ. 

 Γάια 2εο Βξεθηθήο Ζιηθίαο ζε πγξή κνξθή, ζπκππθλσκέλν κεξηθά απνβνπηπξσκέλν 
      κε ζαθραξνχρν,  απνζηεηξσκέλν γηα ηελ θάιπςε  αλαγθψλ ζε κσξά άλσ 

      ησλ 6 κελψλ) 400-430 γξ. 
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 Σζάη  θαθειάθη αηνκηθή κεξίδα 

 Υακνκήιη θαθειάθη αηνκηθή κεξίδα 

 Λεκφλη ρπκφο άξηπκα 330 – 350 ml 

 Ξχδη  330- 400 ml 

Εάραξε  ιεπθή 1 Kg & δαραξάθη αηνκ. Μεξ.5 gr. 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Χρθματοδότθςθ : τακτικόσ προχπολογιςμόσ νοςοκομείου 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ:  67.746,26 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ, ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΗΜΧΝ 
Α/
Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΧΓΗ
ΚΟ     
CPV 

ΜΟΝΑΓ
Α 
ΜΔΣΡΖ
Ζ 

ΠΟΟΣ
ΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝ
ΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

% 

  Α. ΣΡΟΦΗΜΑ  ΕΧΨΚΖ  ΠΡΟΔΛΔΤΖ     

  Α1. ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ     

1 Γάια λσπφ 
αγειαδηλφ 
(1ιηηξ.)  
3,5%ιηπ.(1Lt) 

03333
000-4 

ΛΗΣΡΟ 2.700 0,79 2.133,00 277,29  2.410,29 13% 

2 Γάια λσπφ 
αγειαδηλφ 
(1ιηηξ.)  1,5% 
ιηπ.(1Lt) 

03333
000-4 

ΛΗΣΡΟ 620 0,79 489,80 63,67 553,47 13% 

3 Γάια λσπφ 
αγειαδηλφ 
(1ιηηξ.)  0% 
ιηπ.(1Lt) 

03333
000-4 

ΛΗΣΡΟ 50 0,45 22,50 2,93 25,43 13% 

4 Γηανχξηη 
αγειαδηλφ 
ηξαγγηζηφ. 
(200 γξ) 3,5- 
4% ιηπ. 

15551
300-8 

TEM 200 0,50 100,00 13,00 113,00 13% 

5 Γηανχξηη 
αγειαδηλφ 
ηξαγγηζηφ. 
(200 γξ) 2% 
ιηπ.  

15551
300-8 

TEM 7800 0,50 3.900,00 507,00 4.407,00 13% 

6 Γηανχξηη 
αγειαδηλφ 
(200 γξ) 0% 
ιηπ. 

15551
300-8 

TEM 100 0,50 50,00 6,50 56,50 13% 

7 Κξέκα 
Γάιαθηνο (0,5 
&1 Lt) UHT 35 
% ιηπ. 

15512
000-0 

ΛΗΣΡΟ 10 3,01 30,10 3,91 34,01 13% 

8 Σπξί 
Ζκηζθιεξν γηα 
ζάληνπηηο 
Μέγ. Τγξ. 
46% 

15543
200-8 

ΚΗΛΟ 400 4,70 1.880,00 244,40 2.124,40 13% 

9 Σπξί ζθιεξφ 
Μέγ.Τγξ. 38%  

15544
000-3 

ΚΗΛΟ 250 5,80 1.450,00 188,50 1.638,50 13% 

10 Σπξί θέηα 
Μεγ. Τγξ. 
56%Δι. Ληπ.. 
επί Ξεξ. 43% 

15542
300-2 

ΚΗΛΟ 240 5,30 1.272,00 165,36 1.437,36 13% 
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11 Βνπηπξάθη 
αηνκ. Μεξίδα 
10 γξ. 

15412
100-0 

TEM 10000 0,06 600,00 78,00 678,00 13% 

12 Γάια 
ζπκππθλσκέλ
ν πιήξεο.7,5 
% ιηπ. κε 
ζαθραξνχρν, 
400 – 430 γξ.  

15511
600-9 

TEM 1000 0,63 630,00 81,90 711,90 13% 

13 Γάια 2
εο

 
Βξεθηθήο 
Ζιηθίαο(ρξήζε 
ζε κσξά άλσ 
ησλ 6 κελψλ), 
ζε πγξή 
κνξθή 
ζπκππθλσκέλ
ν-κεξηθά 
απνβνπηπξσκ
έλν, κε 
ζαθραξνχρν, 
απνζηεηξσκέλ
ν 400- 430 γξ. 
5-5,5 % ιηπ 

15500
000-3 

TEM 870 0,98 852,60 110,84 963,44 13% 

      ΤΝΟΛΟ Α1. 13.410,00 1.743,30 15.153,30   

  Α2.  ΝΧΠΑ  ΚΡΔΑΣΑ  ΚΑΗ  ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΤΣΧΝ         

14 Μνζράξη ΥΚ 
λσπφ 
(ΠΑΛΑ,ΔΛΗΑ) 
απηνηειή Κηκάο 

15111
200-1 

ΚΗΛΟ 1500 5,85 8.775,00 1.140,75 9.915,75 13% 

15  Μνζράξη 
ΥΚ(ΜΠΟΤΣΗ, 
ΝΟΤΑ,ΣΡΑΝ) 

15111
200-1 

ΚΗΛΟ 300 5,84 1.752,00 227,76 1.979,76 13% 

16 Υνηξηλφ λσπφ   
Σ θαξέ ΥΚ 
(ΜΠΟΤΣΗ, 
ΝΗΣΔΛ, 
ΠΑΝΔΣΑ) 

15113
000-3 

ΚΗΛΟ 370 3,86 1.428,20 185,67 1.613,87 13% 

17 Υνηξηλφ λσπφ  
T ΜΚ θαξξέ 
(κπξηδφια - 
κπνχηη) 

15113
000-3 

ΚΗΛΟ 180 3,43 617,40 80,26 697,66 13% 

18 Γαινπνχια 
λσπή 
(ΜΠΟΤΣΗ,ΣΖ
ΘΟ) 

15112
120-3 

ΚΗΛΟ 15 5,02 75,30 9,79 85,09 13% 

19 Κνηφπνπιν 
λσπφ   Α΄     Σ 
65%-70% 

15112
130-6 

ΚΗΛΟ 3.300 1,86 6.138,00 797,94 6.935,94 13% 

20 Κνηφπνπιν 
θηιέην. 

15112
130-6 

ΚΗΛΟ 50 3,19 159,50 20,74 180,24 13% 
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21 Αξλί (έσο 12 
κελψλ) λσπφ 
κπνχηη 

15115
100-8 

ΚΗΛΟ 15 4,96 74,40 9,67 84,07 13% 

22 Καηζίθη (έσο 
12 κελψλ)  
λσπφ κπνχηη 

15117
000-1 

ΚΗΛΟ 15 5,21 78,15 10,16 88,31 13% 

      ΤΝΟΛΟ Α2. 19.097,95 2.482,73 21.580,68   

  Α3. ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΗΨΑ & ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
ΑΤΣΧΝ 

        

23 Εακπφλ 
κεξφο – 
σκνπιάηε 
(θέηεο) 

15131
400-9 

ΚΗΛΟ 500 2,60 1.300,00 169,00 1.469,00 13% 

24 Λνπθάληθα 15131
130-5 

ΚΗΛΟ 10 2,66 26,60 3,46 30,06 13% 

      ΤΝΟΛΟ Α3. 1.326,60 172,46 1.499,06   

  Α4.  ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ         

25 Βαθαιάνο 
ΑΚ300-500γξ. 
500-800γξ. & 
800-1200γξ. 
νκαδηθή 
ζπζθεπαζία 
έσο 18 kg            

15221
000-3                                

ΚΗΛΟ 15 6,30 94,50 12,29 106,79 13% 

26 Βαθαιάνο  
θηιέην- θέηα 
νκαδηθή 
ζπζθεπαζία 
έσο 10 kg 

15221
000-3                                

ΚΗΛΟ 15 5,90 88,50 11,51 100,01 13% 

27 Πεξθα θηιέην 
θαη/λν 
ζπζθεπαζία 
έσο 6 kg 

15221
000-3                                

ΚΗΛΟ 140 7,14 999,60 129,95 1.129,55 13% 

28 Γιψζζα 
θηιέην                                          
νκαδηθή 
ζπζθεπαζία 6-
10 kg                                      

15221
000-3                                

ΚΗΛΟ 10 8,41 84,10 10,93 95,03 13% 

29 νππηέο 
θαζαξηζκέλε 
θηιέην U1,  
1/2,  2/4         
Σεκ./kg 

15221
000-3                                

ΚΗΛΟ 36 9,15 329,40 42,82 372,22 13% 

30 Υηαπφδη Σ6 
0,8-1,2 Kg & 
Σ7 0,5-0,8 Kg 

15221
000-3                                

ΚΗΛΟ 10 11,95 119,50 15,54 135,04 13% 
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31 Καιακαξάθηα 
θαζαξηζκέλα 
U10 & 10/20 
ηεκ//kg  
(ζπζθ. 1kg ή 
2kg)  θαη 
Θξάςαια 
(ζπζθ. 1kg ή 
2kg) 

15221
000-3                                

ΚΗΛΟ 12 8,03 96,36 12,53 108,89 13% 

     ΤΝΟΛΟ Α4. 1.811,96 235,55 2.047,51   

  Α5. ΑΛΗΠΑΣΑ         

32 Βαθαιάνο 15233
000-0 

ΚΗΛΟ 8 7,56 60,48 7,86 68,34 13% 

33 Σαξακνζαιάηα 15212
000-7 

ΚΗΛΟ 3 3,09 9,27 1,21 10,48 13% 

      ΤΝΟΛΟ Α5. 69,75 9,07 78,82   

  Α6. ΑΤΓΑ         

34 Χνζθνπεκέλα 
άλσ 53 γξ. Α΄ 

03142
500-3 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

2.000 0,14 280,00 36,40 316,40 13% 

     ΤΝΟΛΟ Α6. 280,00 36,40 316,40   

  Α7. ΜΔΛΗ         

35 Μέιη αηνκ. 
Μεξίδα 20 γξ. 

15831
600-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

2.600 0,13 338,00 43,94 381,94 13% 

      ΤΝΟΛΟ Α7. 338,00 43,94 381,94   

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  Α. ΣΡΟΦΗΜΑ ΕΧΗΚΖ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ  

36.334,26 4.723,45 41.057,71   

  

  Β. ΣΡΟΦΗΜΑ  ΦΤΣΗΚΖ  ΠΡΟΔΛΔΤΖ         

  Β1. ΝΧΠΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ & ΦΡΟΤΣΑ         

36  ΠΑΣΑΣΔ 03212
100-1 

ΚΗΛΟ 3.500 0,61 2.150,31 279,54 2.429,85 13% 

37  ΠΡΑΑ 03221
300-9 

ΚΗΛΟ 5 1,43 7,15 0,93 8,08 13% 

38  ΠΑΝΑΚΗ 03221
300-9 

ΚΗΛΟ 20 1,43 28,60 3,72 32,32 13% 

39  ΥΟΡΣΑ 03221
300-9 

ΚΗΛΟ 20 0,92 18,40 2,39 20,79 13% 

40 ΑΓΓΟΤΡΗΑ 03221
270-9 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

800 0,41 330,38 42,95 373,33 13% 

41 ΜΠΡΟΚΟΛΟ 03221
430-9 

ΚΗΛΟ 10 1,00 10,00 1,30 11,30 13% 

42  ΠΑΣΕΑΡΗΑ 03221
300-9 

ΚΗΛΟ 10 0,92 9,25 1,20 10,45 13% 

43 ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ
(ΦΛΑΚΔ & 
ΣΑΚΧΝΗΚΔ 

03221
300-9 

ΚΗΛΟ 100 1,27 127,00 16,51 143,51 13% 



 

 

Σελίδα 83 

44 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 
ΞΔΡΑ-
ΣΗΦΑΓΟ 

03221
113-1 

ΚΗΛΟ 600 0,94 564,00 73,32 637,32 13% 

45 ΑΝΗΘΟ 450 
γξ. 

03221
200-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

80 0,44 35,20 4,58 39,78 13% 

46 ΔΛΔΡΤ 1 
Κ.Λ 

03221
200-8 

ΚΗΛΟ 10 1,17 11,70 1,52 13,22 13% 

47 ΜΑΗΓΑΝΟ 
450 ΓΡ. 

03221
200-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

170 0,43 73,10 9,50 82,60 13% 

48 ΓΤΟΜΟ 
450 ΓΡ. 

03221
200-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

20 0,43 8,60 1,12 9,72 13% 

49 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 
ΥΛΧΡΑ 1 Κ.Λ 

03221
200-8 

ΚΗΛΟ 5 2,04 10,20 1,33 11,53 13% 

50 ΔΛΗΝΟ 450 
ΓΡ. 

03221
200-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

165 0,42 69,30 9,01 78,31 13% 

51  ΚΑΡΟΣΑ 03221
112-4 

ΚΗΛΟ 430 0,88 378,40 49,19 427,59 13% 

52 ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ 03221
250-3 

ΚΗΛΟ 320 1,37 438,40 56,99 495,39 13% 

53 ΜΑΡΟΤΛΗΑ 03221
310-2 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

1700 0,53 901,00 117,13 1.018,
13 

13% 

54 ΣΟΜΑΣΔ 03221
240-0 

ΚΗΛΟ 950 1,26 1.197,
00 

155,61 1.352,
61 

13% 

55 ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ 03221
420-6 

ΚΗΛΟ 10 0,99 9,90 1,29 11,19 13% 

56 ΦΑΟΛΑΚΗΑ 
ΥΛΧΡΑ 

03221
212-5 

ΚΗΛΟ 20 1,00 20,00 2,60 22,60 13% 

57 ΛΑΥΑΝΑ 03221
410-3 

ΚΗΛΟ 600 0,71 426,00 55,38 481,38 13% 

58 ΠΗΠΔΡΗΔ 
ΠΡΑ 

03221
230-7 

ΚΗΛΟ 200 1,69 338,00 43,94 381,94 13% 

59 ΠΗΠΔΡΗΔ 
ΚΟΚΚ.ΚΗΣΡ 

03221
230-8 

ΚΗΛΟ 10 2,39 23,90 3,11 27,01 13% 

60 ΠΗΠΔΡ. 
ΦΛΧΡΗΝΖ 

03221
230-7 

ΚΗΛΟ 10 2,12 21,20 2,76 23,96 13% 

61 ΚΟΡΓΑ 03221
110-0 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

310 0,30 93,00 12,09 105,09 13% 

62 ΜΖΛΑ             
(ΚΟΚΚ, 
GRANT 
SMITH Κ.Λ.Π) 

03222
321-9 

ΚΗΛΟ 700 1,01 707,00 91,91 798,91 13% 

63 ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ 03222
240-7 

ΚΗΛΟ 70 1,04 72,80 9,46 82,26 13% 

64 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ 03222
220-1 

ΚΗΛΟ 600 0,78 468,00 60,84 528,84 13% 

65 ΛΔΜΟΝΗΑ 03222
210-8 

ΚΗΛΟ 500 1,15 575,00 74,75 649,75 13% 

66 ΡΟΓΑΚΗΝΑ 03222
332-9 

ΚΗΛΟ 300 1,48 444,00 57,72 501,72 13% 
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67 ΒΑΝΗΛΗΔ   ΚΗΛΟ 5 1,77 8,85 1,15 10,00 13% 

68 ΒΔΡΤΚΟΚΑ 03222
332-9 

ΚΗΛΟ 50 1,90 95,00 12,35 107,35 13% 

69 ΜΠΑΝΑΝΔ 03222
111-4 

ΚΗΛΟ 700 1,14 798,00 103,74 901,74 13% 

70 ΣΑΦΤΛΗΑ 03222
340-8 

ΚΗΛΟ 60 1,58 94,80 12,32 107,12 13% 

71 ΑΥΛΑΓΗΑ 03222
330-5 

ΚΗΛΟ 120 1,51 181,20 23,56 204,76 13% 

72 ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ   ΚΗΛΟ 400 0,42 168,00 21,84 189,84 13% 

73 ΠΔΠΟΝΗΑ 15332
180-9 

ΚΗΛΟ 150 1,11 166,50 21,65 188,15 13% 

74 ΚΔΡΑΗΑ 03222
333-6 

ΚΗΛΟ 10 4,42 44,20 5,75 49,95 13% 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ Β1.ΣΡΟΦΗΜΑ ΦΤΣΗΚΖ  
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

11.123,34 1.446,03 12.569,37   

  

  Β2. ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ         

  Β2.1 ΓΛΤΚΑΝΣΗΚΔ ΤΛΔ &ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΜΔ 
ΓΛΤΚΑΝΣΗΚΔ ΤΛΔ 

        

75 ΕΑΥΑΡΖ 
ΛΔΤΚΖ 
ΦΗΛΟΚΟΚΚΖ 
(ΤΚ  1ΚΗΛ.) 

15831
200-4 

ΚΗΛΟ 550 0,58 320,04 41,61 361,65 13% 

76 ΕΑΥΑΡΖ   
ΑΣΟΜ. ΜΔΡ. 
5 ΓΡ. 

15831
200-5 

ΚΗΛΟ 64 2,02 129,56 16,84 146,40 13% 

77 ΕΔΛΔ 
ΓΛΤΚΟ Δ 
ΚΟΝΖ(ΤΚ
.  1ΚΗΛ.) 

15833
100-7 

ΚΗΛΟ 120 4,13 495,40 64,40 559,80 13% 

78 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 
(ΑΣΟΜ 
ΜΔΡΗΓΑ  20 
ΓΡ.)  

15812
000-3 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

11.400 0,04 498,94 64,86 563,80 13% 

79 ΥΑΛΒΑ 
(ΑΜΤΓΓΑΛΟΤ, 
ΒΑΝΗΛΗΑ, 
ΟΚΟΛΑΣΑ, ΜΔ 
ΞΖΡΟΤ 
ΚΑΡΠΟΤ, 
ΑΝΑΜΗΚΣΟ)  
ΤΚ 2,5 ΚΗΛ. 

15812
000-3 

ΚΗΛΟ 15 4,38 65,68 8,54 74,22 13% 

        ΤΝΟΛΟ  1.509,62 196,25 1.705,87   

  Β2.2  ΑΡΣΤΜΑΣΗΚΔ ΤΛΔ          

80 ΑΛΑΣΗ ΦΗΛΟ 
ΔΠΗΣΡΑΠ Ή 
ΗΧΓΗΟΤΥΟ 
(ΤΚ. 500 
ΓΡ.)  

15872
400-5 

ΚΗΛΟ 65 0,39 25,40 3,30 28,71 13% 
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81 ΑΛΑΣΗ 
ΥΟΝΓΡΟ 
(ΤΚ. 500 
ΓΡ.) 

15872
400-5 

ΚΗΛΟ 55 0,46 25,40 3,30 28,71 13% 

82 ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ, 
(ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ 
ΣΡΗΜ-ΟΛ. 
(ΤΚ.20 ΓΡ),  
ΓΑΦΝΖ ( ΤΚ 
40 ΓΡ.),  
ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝ
Ο ( ΤΚ 40 
ΓΡ.), 
ΓΛΤΚΑΝΗΟ,  
ΓΤΟΜΟ( 
ΤΚ. 40 ΓΡ.),  
ΜΑΣΗΥΑ (ΤΚ 
8ΓΡ), ΚΑΝΔΛΛΑ 
ΞΤΛΟ & 
ΚΟΝΖ( ΤΚ. 
50 ΓΡ.)  
ΜΠΑΥΑΡΗ 
ΟΛΟΚΛ.&ΣΡΗΜ. 
(ΤΚ. 30 ΓΡ.),       
ΜΟΥΟΚΑΡΤΓ
Ο ΟΛΟΚΛ.& 
ΣΡΗΜ.(ΦΑΚ. 30 
ΓΡ.), (ΤΚ. 30 
ΓΡ.),  
ΜΠΔΖΚΗΝ(ΦΑΚ 
16 ΓΡ.), 
ΚΤΜΗΝΟ(ΦΑΚ. 
40 ΓΡ) 

15872
200-3 

ΣΔΜ 110 0,23 25,40 3,30 28,71 13% 

83 ΚΑΚΑΟ 
ΚΟΝΖ 
ΤΚ. 125 
ΓΡ. 

15841
400-9 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

20 1,27 25,40 3,30 28,71 13% 

84 ΒΑΝΗΛΗΑ 
ΚΟΝΖ Δ 
ΦΗΑΛ.1,5ΓΡ 

15842
000-2 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

30 0,85 25,40 6,10 31,50 24% 

85 ΛΔΜ/ΥΤΜΟ 
(ΑΡΣΤΜΑ) 
330-350 ml  

15321
300-7 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

150 0,17 25,40 3,30 28,71 13% 

86 ΞΤΓΗ 
ΠΛ.ΦΗΑΛ 330-
400 ml   

15871
110-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

270 0,09 25,40 3,30 28,71 13% 

87 ΠΗΠΔΡΗ 
ΜΑΤΡΟ 
(ζπζθ. 1 ΚΗΛ.) 

15872
100-2 

ΚΗΛΟ 8 3,18 25,40 3,30 28,71 13% 

88 ΡΗΓΑΝΖ 
(ζπζθ. 1 ΚΗΛ.) 

15872
000-1 

ΚΗΛΟ 3 8,47 25,40 3,30 28,71 13% 

         ΤΝΟΛΟ 228,63 32,52 261,15   

  Β2.3  ΟΠΡΗΑ -ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ         

89 ΦΑΟΛΗΑ 
ΜΔΣΡΗΑ, 
500ΓΡ 

03221
210-1  

ΚΗΛΟ 40 1,92 76,91 10,00 86,91 13% 
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90 ΜΑΤΡΟΜΑΣΗΚΑ,  
ΓΗΓΑΝΣΔ, 
(ΤΚ.500ΓΡ) 

03212
220-8 

ΚΗΛΟ 30 2,79 83,63 10,87 94,50 13% 

91 ΦΑΚΔ 
(ΦΗΛΔ-
ΥΟΝΓΡΔ)    

03212
211-2 

ΚΗΛΟ 40 0,94 37,52 4,88 42,40 13% 

92 ΑΜΤΓΓΑΛΟΦΗΥ
Α 

15332
300-7 
   

ΚΗΛΟ 1 14,16 14,16 1,84 16,00 13% 

93 ΚΑΡΤΓΟΦΗΥΑ 
  

15323 
310-0 

ΚΗΛΟ 1 12,39 12,39 1,61 14,00 13% 

         ΤΝΟΛΟ  224,61 29,20 253,81   

  Β2.4  ΔΛΗΔ & ΣΟΤΡΗ         

94 ΔΛΗΔ 
ΚΑΛΑΜΧΝ 
Νν6  140-
160ΣΔΜ/Κg,                            
ΔΛΗΔ 
ΚΑΛΑΜΧΝ  
Νν5  160-
180ΣΔΜ/Κg, 
ΓΟΥ. 12-13 
θ.ι ζηξαγγ. 
Βάξνπο 

03222
400-7 

ΚΗΛΟ 20 3,72 74,45 9,68 84,13 13% 

95 ΠΗΚΛΔ, 
ΠΗΠΔΡΗΔ,  
ΑΓΓΟΤΡΑΚΗΑ  
ΣΟΤΡΗ  
ΤΚ.5-12 
ΚΗΛ. ΣΡ.. 
ΒΑΡ.  

15871
279-0 

ΚΗΛΟ 5 1,30 6,49 0,84 7,34 13% 

         ΤΝΟΛΟ 80,94 10,52 91,47   

  Β2.5  ΑΛΔΤΡΑ & ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΤΣΧΝ         

96 ΦΤΛΛΟ 
ΚΡΟΤΣΑ 
(πζθ. 0,5 -1 
θ.ι) 

15851
000-8 

ΚΗΛΟ 43 3,47 149,19 19,40 168,59 13% 

97 ΦΤΛΛΟ 
ΦΟΛΗΑΣΑ 
(πζθ. 0,5-1 
θ.ι) 

15851
000-8 

ΚΗΛΟ 20 3,01 60,24 7,83 68,07 13% 

98 ΦΤΛΛΟ 
ΚΑΣΑΨΦΗ 
(πζθ.0,5-1 
θ.ι) 

15851
000-8 

ΚΗΛΟ 5 3,31 16,53 2,15 18,68 13% 

99 ΑΝΘΟ 
ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ 
(πζθ. 150-
200γξ.) 

15613
300-1 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

1.000 0,65 645,13 83,87 729,00 13% 

100 ΦΡΟΤΣΟΚΡΔ
ΜΑ (ΤΚ  
300 ΓΡ) 

15612
000-1 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

20 4,20 84,07 10,93 95,00 13% 
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101 ΦΑΡΗΝ 
ΛΑΚΣΔ 
(ΤΚ.300-
400 ΓΡ)  

15613
300-3 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

15 2,40 35,93 4,67 40,60 13% 

102 ΑΝΘΟ 
ΟΡΤΕΖ  
150-180 ΓΡ. 

15612
000-1 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

10 2,15 21,50 2,80 24,30 13% 

103 ΡΤΕΑΛΔΤΡΟ 
300 ΓΡ. 

15612
220-9 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

15 3,72 55,75 7,25 63,00 13% 

104 ΑΛΔΤΡΗ (1 
ΚΗΛΟΤ 
ΜΑΛΑΚΟ-
ΚΛΖΡΟ   - 
ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ 
ΥΡΖΔΗ-
ΦΑΡΗΝΑ), 

15612
120-8 

ΚΗΛΟ 120 0,49 58,77 7,64 66,42 13% 

105 ΗΜΗΓΓΑΛΗ 
ΦΗΛΟ-
ΥΟΝΓΡΟ( 
ΤΚ  500ΓΡ)   

15625
000-5 

ΚΗΛΟ 18 1,59 28,67 3,73 32,40 13% 

106 ΦΡΤΓΑΝΗΔ 
(ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΤΚ. 16-
20ΓΡ) 

15821
110-3 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

35.500 0,06 2.122,10 509,30 2.631,40 24% 

107 ΜΠΗΚΟΣΑ 
ΣΤΠΟΤ  ΠΣΗ 
ΜΠΔΡ. 200- 
230 ΓΡ.   

15612
000-1 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

30 0,65 19,35 4,65 24,00 24% 

108 ΜΠΗΚΟΣΑ  
ΣΤΠΟΤ 
ΚΡΖΜ   
ΚΡΑΚΔΡ  
ΤΚ. 140 
ΓΡ/ 

15612
000-1 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

30 0,87 26,13 6,27 32,40 24% 

         ΤΝΟΛΟ 3.323,39 670,47 3.993,86   

  Β2.6  ΑΦΔΦΖΜΑΣΑ         

109 ΣΑΗ 
ΦΑΚΔΛΛΑΚΗΑ  
2 ΓΡ. 

15864
100-3 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

4.000 0,02 75,00 9,75 84,75 13% 

110 ΥΑΜΟΜΖΛΗ 
ΦΑΚΔΛΛΑΚΗΑ 
2 ΓΡ. 

15865
000-9 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

1.500 0,04 54,68 7,11 61,79 13% 

         ΤΝΟΛΟ 129,68 16,86 146,54   

  Β2.7  ΡΤΕΗ         

111 ΡΤΕΗ ΑΠΡΟ 
(πζθ. 500γξ) 

03211
300-6 

ΚΗΛΟ 300 1,29 388,07 50,45 438,51 13% 

112 ΡΤΕΗ 
ΚΗΣΡΗΝΟ 
(πζθ. 500γξ) 

03211
300-6 

ΚΗΛΟ 600 1,08 647,99 84,24 732,23 13% 

         ΤΝΟΛΟ 1.036,05 134,69 1.170,74   

  Β2.8  ΥΤΜΟΗ-ΝΔΡΑ-ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ          
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113 ΝΔΡΑ 
ΔΜΦΗΑΛΟΜΔ
ΝΑ 1,5ΛΗΣΡ -
ΔΞΑΓΔ 

15981
000-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗΑ 

200 0,57 113,27 14,73 128,00 13% 

114 ΝΔΡΟ 
ΔΜΦΗΑΛΧΜΔ
ΝΟ Φ.0,5 
L.ΔΗΚΟΗΣΔΣ
ΡΑΓΔ 

15981
000-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

50 0,10 4,84 0,63 5,47 13% 

115 ΑΝΘΡ. 
ANΑΦΤΚΣΗΚΑ 
ΠΟΡΣΟΚΑΛΑ
ΓΑ  Φ.1,5 L. 

15982
000-5 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

96 0,68 65,61 8,53 74,14 13% 

116 ΑΝΘΡ. 
ANΑΦΤΚΣΗΚΑ 
ΣΤΠΟΤ 
COCA COLA 
Φ.1,5 L. 

15982
000-6 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

96 0,68 65,61 8,53 74,14 13% 

117 ΦΤΗΚΟ 
ΥΤΜΟ 
ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 
250 ml  
(ΥΧΡΊ 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΚ
Α) 

15321
100-5 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

200 0,24 47,39 6,16 53,55 13% 

118 ΦΤΗΚΟ 
ΥΤΜΟ  1LT 

15321
000-4 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

30 1,10 32,98 4,29 37,27 13% 

         ΤΝΟΛΟ 329,71 42,86 372,58   

  Β2.9  ΕΤΜΑΡΗΚΑ         

119 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ 
Νν 6,10  
ζπζθ. 500γξ 

15851
100-9 

ΚΗΛO 480 0,71 342,91 44,58 387,49 13% 

120 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ 
Νν 2, 3 ζπζθ. 
500γξ 

15851
100-9 

ΚΗΛO 80 0,82 65,60 8,53 74,13 13% 

121 ΠΔΝΝΔ, 
ζπζθ. 500γξ. 

15851
100-9 

ΚΗΛO 130 1,41 183,30 23,83 207,13 13% 

122 ΔΛΖΝΟ 
ζπζθ. 500γξ. 

15851
100-9 

ΚΗΛO 12 1,41 16,92 2,20 19,12 13% 

123 ΥΤΛΟΠΗΣΔ 
(ΜΔ Ή ΥΧΡΗ 
ΑΤΓΑ ζπζθ. 
500γξ) 

15851
100-9 

ΚΗΛO 12 2,00 24,00 3,12 27,12 13% 

124 ΒΗΓΔ  ζπζθ. 
500γξ 

15851
100-9 

ΚΗΛO 150 1,33 199,50 25,94 225,44 13% 

125 ΦΗΟΓΚΑΚΗ  
ζπζθ. 500γξ 

15851
100-9 

ΚΗΛO 80 1,33 106,40 13,83 120,23 13% 

126 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ 
ΚΟΦΣΟ  ζπζθ. 
500γξ 

15851
100-9 

ΚΗΛO 10 0,87 8,73 1,14 9,87 13% 

127 ΠΔΠΟΝΑΚΗ 15851 ΚΗΛO 40 0,90 36,19 4,71 40,90 13% 
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ζπζθ.500γξ 100-9 

128 ΖΑΜΑΚΗ 
ζπζθ.500γξ. 

15851
100-9 

ΚΗΛO 130 0,88 113,98 14,82 128,80 13% 

129 ΛΑΕΑΝΗΑ 
ζπζθ. 500γξ 

15851
100-9 

ΚΗΛO 120 0,88 106,19 13,81 120,00 13% 

130 ΦΗΓΔ  
(ΦΗΛΟ) 
ζπζθ.250 γξ 

15851
100-9 

ΚΗΛO 
Ή 
1.460 
ΣΔΜ 

365 0,85 309,38 40,22 349,60 13% 

131 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ 
ΜΔΣΡΗΟ - 
ΥΟΝΣΡΟ 
ζπζθ. 500γξ 

15851
100-9 

ΚΗΛO 120 0,84 100,71 13,09 113,80 13% 

132 ΚΑΝΔΛΟΝΗΑ  
ΤΚ. 250 
ΓΡ. 

15851
100-9 

ΚΗΛO 12 4,25 50,97 6,63 57,60 13% 

133 ΚΟΥΤΛΗ  
ΜΔΓΑΛΟ 
ΤΚ. 500 ΓΡ 

1585110
0-10 

ΚΗΛO 24 3,40 81,56 10,60 92,16 13% 

          ΤΝΟΛΟ 1.746,36 227,03 1.973,39   

  Β2.10  ΚΟΝΔΡΒΟΔΗΓΖ          

134 ΣΟΜΑΣΟΠΟΛ
ΣΟ 
ΓΗΠΛ.ΤΜΠ. 
πζθ. Καζ. 
Βάξνο 0,8-1 
θ.ι 

15331
425-2 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

150 0,88 132,58 17,24 149,82 13% 

135 ΣΟΜΑΣΑΚΗ 
ΑΠΟΦΛ.. 
ΚΟΝ-ΚΑΔ       
ζπζθ. 3 θ.ι 
(ζηξαγγ. 
Βαξ.> 1,5 θ.ι) 

15331
423-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

225 1,57 352,66 45,85 398,51 13% 

136 ΚΟΜΠΟΣΑ 
ΦΡΟΤΣΧΝ 
ΡΟΓΑΚΗΝΟ 
ζπζθ. 2,5-3θι 
ζηξαγγ. 
βάξνπο >1,5 
θ.ι 

15897
200-4 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

190 1,75 331,69 43,12 374,81 13% 

137 ΚΟΚΣΔΗΛ  
ΦΡΟΤΣΧΝ  
ΤΚ. 2,5-3 
ΚΗΛ.  ΣΡΑΓΓ. 
ΒΑΡΟΤ > 
1,5 ΚΗΛ 

15842
400-6 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

12 3,90 46,81 6,08 52,89 13% 

138 ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ 
ΚΟΝ-ΚΑΔ 
ΤΚ. 375-
425 ΓΡ. 
(ΣΡΑΓΓ. 
ΒΑΡΟ >240 
ΓΡ 

15331
430-0 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

360 0,94 336,61 43,76 380,37 13% 
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139 ΠΗΠΔΡΗΔ 
ΦΛΧΡΗΝΖ 
ΣΟΤΡΗ Δ 
ΤΚ. 350 
ΓΡ. ΣΡ. 
ΒΑΡ. 

15331
400-1 

ΣΔΜΑ
ΥΗO 

5 2,22 11,09 1,44 12,53 13% 

          ΤΝΟΛΟ 1.211,44 157,49 1.368,93   

  Β2.11  ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ         

140 ΜΠΑΜΗΔ 
ΦΗΛΔ ζπζθ. 
1θ.ι 

15331
170-9 

ΚΗΛΟ 85 2,97 252,74 32,86 285,60 13% 

141 ΑΡΑΚΑ 
ΥΟΝΓΡΟ  
ζπζθ. 1 θ.ι 

15331
170-9 

ΚΗΛΟ 55 1,51 83,01 10,79 93,80 13% 

142 ΦΑΟΛΑΚΗ 
ΠΛΑΣΤ ζπζθ. 
1 θ.ι 

15331
170-9 

ΚΗΛΟ 70 1,43 100,44 13,06 113,50 13% 

143 ΠΑΝΑΚΗ 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔ
ΝΟ 
(ζπζθ.1Κg) 

  ΚΗΛΟ 50 1,96 97,75 12,71 110,46 13% 

          ΤΝΟΛΟ 533,95 69,41 603,36   

  Β2.12  ΛΗΠΖ-ΔΛΑΗΑ & ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΤΣΧΝ         

144 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 
EXTRA 
ΠΑΡΘΔΝΟ                   
ζπζθ. 5 L. 

15411
110-6 

ΛΗΣΡΟ 800 3,80 3.041,37 729,93 3.771,30 13% 

145 ΑΡΑΒΟΗΣΔΛ
ΑΗΟ - (ζπζθ. 5 
L) 

15621
000-7 

ΛΗΣΡΟ 40 1,17 35,00 8,40 43,40 13% 

146 ΖΛΗΔΛΑΗΟ 
(ζπζθ. 5 L) 

15411
210-7 

ΛΗΣΡΟ 30 0,87 8,71 2,09 10,80 13% 

147 ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 
¾ 
ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟ
ΣΖΣΑ Δ 
ΛΗΠΑΡΑ 60% 
& 62% ΚΑΣΑ 
ΑΝΧΣΑΣΟ 
ΟΡΗΟ (ζπζθ. 
Γνρ. έσο 2 
θ.ι) 

15431
100-9 

ΚΗΛΟ 45 1,53 68,79 16,51 85,30 13% 

148 ΜΑΡΓΑΡΗΝΑΚΗ 
ΑΣΟΜ. ΤΚ. 
10 ΓΡ. 

15431
000-8 

ΣΔΜΑ
ΥΗΟ 

3.000 0,08 240,00 57,60 297,60 13% 

         ΤΝΟΛΟ 3.393,87 814,53 4.208,40   

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ Β2. ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 13.748,25 2.401,83 16.150,08   

  

  Γ. ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ         
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149 ΑΡΣΟ 
ΛΔΤΚΟ 
ΗΣΟΤ  Σ 70%  
1 θι. + 
ΑΡΣΟ 
ΟΛΗΚΖ 
ΑΛΔΔΧ        

15811
100-7 

ΚΗΛΟ 2.400 1,80 4.319,96 561,60 4.881,56 13% 

150  ΛΑΓΑΝΑ      15811
000-6 

ΚΗΛΟ 10 2,50 24,96 3,24 28,20 13% 

151 ΑΡΣΗΓΗΑ  
ΑΝΣΟΤΨΣ  
110-130 γξ.  - 
ΗΣΟΤ 55-60 
ΓΡ., ΟΛΗΚΖ 
40-45 γξ.,         

15811
510-4 

ΣΔΜΑ
ΥΗΑ 

8840 0,22 1.955,75 254,25 2.210,00 13% 

152 ΔΗΓΖ 
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗ
ΚΖ: 
(ΓΑΛΑΚΣΟΜΠΟ
ΤΡΔΚΟ, 
ΚΑΣΑΨΦΗ, 
ΡΑΒΑΝΗ, 
ΔΚΜΔΚ, 
ΜΠΑΚΛΑΒΑ, 
ΜΗΛΦΔΗΓ, 
ΚΑΡΤΓΟΠΗΣΑ, 
ΠΑΣΔ, 
ΣΑΡΣΑΚΗΑ, 
ΠΡΟΦΗΣΔΡΟΛ, 
ΜΑΚΑΡΟΝ, 
ΜΖΛΟΠΗΣΑ, 
ΟΤ,  
ΑΜΤΓΓΑΛΧΣΑ, 
θ.α.) 

15812
000-3 

ΚΗΛΟ 30 7,99 239,74 31,17 270,91 13% 

          ΤΝΟΛΟ 6.540,41 850,25 7.390,67   

  

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  67.746,26 9.421,57 77.167,83   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – ΔΔΔ  

 

Ωσ ςυνθμμζνα αρχεία : 

espd-request-v2.pdf και  

espd-request-v2.xml. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IΙΙ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ  
 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ην αθφινπζν θχιιν 
ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε πιήξε απάληεζε, παξάγξαθν πξνο 
παξάγξαθν ησλ φξσλ θαη πάληα ζε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. 

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΕΧΗΚΖ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 

Α1.  ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ 
ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

 

 Γάλα νωπό αγελαδινό   

 

Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία θξέζθνπ - 
παζηεξησκέλνπ Αγειαδηλνχ γάιαθηνο 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ελαξκφληζε κε ηνπο 
ηζρχνληεο  πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο φπσο 
απηνί αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 56/1995, Π.Γ. 
252/2002 θαη Π.Γ. 119/1997 ηεο ηζρχνπζαο 
θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο επίζεο θαη 
κε ηνπο Καλνληζκνχο852/2004, 853/2004θαη 
854/2004 θαη ηηο φπνηεο  ηξνπνπνηήζεηο 
απηψλ,  φπσο επίζεο θαη κε ηα άξζξα 79θαη 
80 ηνπ Κ.Σ.Π.. φπσο απηά έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο απνθάζεηο 
Α.Υ..1050/1996 Φ.Δ.Κ. 263/Β/7.4.97, 
Α.Υ.. 187/1998 Φ.Δ.Κ. 765/Β/24.7.98, ηελ 
Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ 
παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 
2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπαïθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ 
φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ 
ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο 
Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 30,32,33) θαη ηηο 
φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

Σν ρνξεγνχκελν παζηεξησκέλν Αγειαδηλφ 
γάια ζα πξέπεη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο 3,5 %, 1,5%,0% θαη λα είλαη 
ζπζθεπαζκέλν ζε Tetra – Pak ζπζθεπαζία 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ελφο ιίηξνπ. 

Πξέπεη λα πιεξνί επίζεο ηηο απαηηνχκελεο 
πξνδηαγξαθέο, φζνλ αθνξά ζηελ 
ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε ζηελ ζπζθεπαζία 
ηνπ ( Ολνκαζία πψιεζεο, αλαγξαθή 
ελδείμεσλ πνπ ππνδειψλνπλ ηελ ρψξα 
πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο (γάιαθηνο), 
Δπσλπκία θαη έδξα παξαγσγνχ, 
Ζκεξνκελία παζηεξίσζεο, ειάρηζηεο 
δηαηεξεζηκφηεηαο, Αξηζκφο παξηίδαο, ήκα 
θαηαιιειφηεηαο, θ.η.ι. ).  

 Πξέπεη λα πιεξνί ηα κηθξνβηνινγηθά 
ζηαζεξφηππα πνπ νξίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο 
θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη Καλνληζκνχο.  
Πξέπεη λα πιεξνί επίζεο ηηο πξνδηαγξαθέο 
φζνλ αθνξά ζηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 
θαη κεηαθνξάο ( Τγηεηλέο ζπλζήθεο 
κεηαθνξάο, ρεηξηζκνχ θ.η.ι.). 

Σν παζηεξησκέλν γάια ζα πξέπεη λα έρεη 
ππνβιεζεί ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία 71,7 º C 
γηα 15 sec ή ζε δηαδηθαζία παζηεξίσζεο, 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ελδεδεηγκέλνπο 
ζπλδπαζκνχο ρξφλνπ – ζεξκνθξαζίαο, γηα 
ηελ επίηεπμε ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο 
θαη λα παξνπζηάδεη αξλεηηθή αληίδξαζε 
ζηελ δνθηκή ηεο θσζθαηάζεο.(Υξνληθή 
δηάξθεηα δσήο 7 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία παζηεξίσζεο) 

Ζ πξψηε θαη δεχηεξε ζπζθεπαζία πξέπεη 
λα αληαπνθξίλνληαη ζε φινπο ηνπο θαλφλεο 
ηεο πγηεηλήο θαη λα είλαη αξθεηά αλζεθηηθέο 
ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 
πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ.  

 

 

 πκππθλσκέλν γάια αγειάδαο- πιήξεο 
(κε ζαθραξνχρν) 

 

Σν ζπκππθλσκέλν γάια ζα πξέπεη λα είλαη 
κεξηθψο αθπδαησκέλν γάια(Άξζξν 80 α ηνπ 
Κ.Σ.Π), ηνπ νπνίνπ ε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιηπαξά λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7,5 % θαη ζε νιηθφ 
ζηεξεφ απφιεκα γάιαθηνο ηνπιάρηζηνλ 25 %. Σν 
θαζαξφ βάξνο ησλ κνλάδσλ πξντφληνο ζα είλαη 
400 - 430 γξακκάξηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πιεξνί 
φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί 
κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ, πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γάιαθηνο, θαζψο θαη 
πεξί ππνρξεσηηθήο επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία 
ηνπ, Κ.Σ.Π άξζξν 11,  ( εκεξνκελία ζεξκηθήο 
επεμεξγαζίαο ή θσδηθφ παξαγσγήο, ιήμεο, 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ζχλζεζε, ρψξα παξαγσγήο ,ζπζηάζεηο ζρεηηθέο κε 
ηελ κέζνδν αξαίσζεο , ζήκα θαηαιιειφηεηαο, 
αλαγξαθή ελδείμεσλ πνπ ππνδειψλνπλ ηελ ρψξα 
πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο(γάιαθηνο) θηι). 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, θαη ηελ 
Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009, ηελ παξνπζίαζε θαη 
ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 
2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 
2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ 
ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Σν ζπκππθλσκέλν γάια ζα πξέπεη λα έρεη 
ζεξκαλζεί ζε εξκεηηθά θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο, ησλ 
νπνίσλ ην ζχζηεκα θιεηζίκαηνο λα παξακέλεη 
άζηθην. 

ηελ  ζπζθεπαζία ηνπ γάιαθηνο  εθηφο ησλ 
ελδείμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην  Άξζξν 11  ηνπ 
Κ.Σ.Π,  πξέπεη επηπξφζζεηα(Κ.Σ.Π Άξζξν 85) λα 
αλαγξάθνληαη θαη ηα εμήο: 

 Σν πνζνζηφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ιίπνπο επί 
ηνηο εθαηφ(%) 

 ε πεξίπησζε πξνζζήθεο Εάραξεο ην 
πνζνζηφ απηήο επί ηνηο εθαηφ(%) 

 Σν πνζνζηφ ηνπ λεξνχ πνπ πξέπεη λα 
πξνζηεζεί γηα λα απνθηήζεη ην πξντφλ 
ζχζηαζε ηνπ λσπνχ γάιαθηνο ή ζε 
πεξίπησζε απνβνπηχξσζεο ηελ ζχζηαζε 
ηνπ λσπνχ απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο 
ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
πξέπεη λα είλαη ε δεινχκελε απφ ηνλ 
παξαζθεπαζηή ζηελ ζπζθεπαζία. 

 Σν πνζνζηφ ηνπ λεξνχ ην νπνίν πξέπεη λα 
πξνζηεζεί πξνθεηκέλνπ ην πξντφλ λα 
δηαηεζεί γηα δηαηξνθή βξεθψλ 

 Ο ηφπνο παξαγσγήο 

 Ζ εκεξνκελία(κήλαο θαη έηνο) ηεο 
ζπζθεπαζίαο ηνπ ή Κσδηθφο Αξηζκφο ηνπ. 

 

     

 

 Γάια 2
εο

 Βξεθηθήο Ζιηθίαο ζε πγξή κνξθή, 
ζπκππθλσκέλν  

κεξηθά απνβνπηπξσκέλν - κε ζαθραξνχρν,  
απνζηεηξσκέλν γηα ηελ θάιπςε  αλαγθψλ ζε 
κσξά άλσ ησλ 6 κελψλ), 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

Σν Γάια 2εο Βξεθηθήο Ζιηθίαο, ζα πξέπεη λα είλαη 
ζπκππθλσκέλν γάια κεξηθά απνβνπηπξσκέλν - κε 
ζαθραξνχρν ηνπ νπνίνπ ε θαηά βάξνο 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά λα είλαη απφ 5%- 5,5 %.  

Σν γάια ζα πξέπεη λα είλαη εκπινπηηζκέλν κε φια 
ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ θάιπςε 
ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ειηθίαο > 
ησλ 6 κελψλ. 

Σν θαζαξφ βάξνο ησλ κνλάδσλ πξντφληνο ζα είλαη 
400 - 430 γξακκάξηα.  

Θα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ  πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
θαηεγνξία γάιαθηνο θαζψο θαη πεξί ππνρξεσηηθήο 
επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ( εκεξνκελία 
παξαγσγήο- ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ή θσδηθφ 
παξαγσγήο, ιήμεο, ζχλζεζε, ρψξα παξαγσγήο 
,ζπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ κέζνδν αξαίσζεο , 
ζήκα θαηαιιειφηεηαο, αλαγξαθή ελδείμεσλ πνπ 
ππνδειψλνπλ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο 
χιεο(γάιαθηνο) θηι). ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 
2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε 
ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 
επηζήκαλζε, θαη ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009, 
ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ 
θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο 
Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο 
Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ 
αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ 
ηξνθίκσλ. 

 

Σν Γάια 2εο Βξεθηθήο Ζιηθίαο, ζα πξέπεη λα έρεη 
ζεξκαλζεί ζε εξκεηηθά θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο, ησλ 
νπνίσλ ην ζχζηεκα θιεηζίκαηνο λα παξακέλεη 
άζηθην. 

 

ηελ  ζπζθεπαζία ηνπ γάιαθηνο  εθηφο ησλ 
ελδείμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην  Άξζξν 11  ηνπ 
Κ.Σ.Π,  πξέπεη επηπξφζζεηα(Κ.Σ.Π Άξζξν 85) λα 
αλαγξάθνληαη θαη ηα εμήο: 

 Σν πνζνζηφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ιίπνπο επί 
ηνηο εθαηφ(%) 

 ε πεξίπησζε πξνζζήθεο Εάραξεο ην 
πνζνζηφ απηήο επί ηνηο εθαηφ(%) 

 Σν πνζνζηφ ηνπ λεξνχ πνπ πξέπεη λα 
πξνζηεζεί γηα λα απνθηήζεη ην πξντφλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 97 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ζχζηαζε ηνπ λσπνχ γάιαθηνο ή ζε 
πεξίπησζε απνβνπηχξσζεο ηελ ζχζηαζε 
ηνπ λσπνχ απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο 
ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
πξέπεη λα είλαη ε δεινχκελε απφ ηνλ 
παξαζθεπαζηή ζηελ ζπζθεπαζία. 

 Σν πνζνζηφ ηνπ λεξνχ ην νπνίν πξέπεη λα 
πξνζηεζεί πξνθεηκέλνπ ην πξντφλ λα 
δηαηεζεί γηα δηαηξνθή βξεθψλ 

 Ο ηφπνο παξαγσγήο 

 Ζ εκεξνκελία(κήλαο θαη έηνο) ηεο 
ζπζθεπαζίαο ηνπ ή Κσδηθφο Αξηζκφο ηνπ. 

 

 Γηανχξηη 

 

Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ιίπνο 3,5-4% 
θαη 2 % αληίζηνηρα θαη ζηεξεφ ππφιεηκκα βάζεη 
ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο( ΤΑΛ ) ζε πνζνζηφ 
αλψηεξν θαηά 10 % ηνπιάρηζηνλ απφ ην φξην πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 80 Παξ. 3 ηνπ Κ.Σ.Π., ησλ 
αληηζηνίρσλ εηδψλ γάιαθηνο απφ ηα νπνία 
παξαζθεπάδεηαη. 

Σν ζηξαγγηζηφ  γηανχξηη  αγειάδoο  ζα έρεη 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 3,5- 4%  θαη 2%. ην 
λνζνθνκείν ζα ρνξεγείηαη θαη γηανχξηη 0%. Θα 
πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη (άξζξν 82 ηνπ Κ.Σ.Π)  
απφ λσπφ Αγειαδηλφ γάια θαηφπηλ απνκάθξπλζεο 
(απνζηξάγγηζεο) κέξνπο ηνπ λεξνχ  ηνπ κε ηα 
δηαιπκέλα ζε απηφ γαιαθηνδάραξν, άιαηα θ.ι.π.,  
θαη παζηεξίσζεο θαη λα πιεξνί φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
853/2004, 2073/2005 ,1441/2007 ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο   θαζψο θαη ηνπο φξνπο πνπ 
πξνβιέπεη ν Κ.Σ. Π.  θαη νη ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο 
δηαηάμεηο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 Παξ. 6 
ηνπ Κ.Σ.Π. πεξί ζπλεθηηθφηεηαο, νξγαλνιεπηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, απνπζία ηδήκαηνο, πνξψδνπο 
επηθάλεηαο, ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ, δάραξεο, 
ρξσζηηθψλ, θ.η.ι. 

Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ 
αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδεη 
αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 

Σν θαζαξφ βάξνο θάζε ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα 
είλαη 200 γξ. 

Οη ζπζθεπαζίεο επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 
εγθεθξηκέλν, πηζηνπνηεκέλν πιηθφ θαηαζθεπήο , 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην ακεηάβιεην ηεο 
ζχζηαζεο, ηεο επηγξαθήο θαη ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ 
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Σελίδα 98 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

πξντφληνο φπσο απαηηείηαη απφ ηελ Ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία 

Απαηηείηαη ε ελαξκφληζε ζηηο  Οδεγίεο 
2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε 
ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 
επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε 
ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο 
απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο 
Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ 
αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ 
ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 
7/2009(άξζξν 30,32,33) θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη ε επί ηηο 
εθαηφ ζχζηαζε ζε ιίπνο θαη ΤΑΛ, ε εκεξνκελία 
ιήμεο, ε παξηίδα, θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο 
εηαηξείαο κε αλεμίηειε γξαθή. 

 

 

 Κξέκα γάιαθηνο 

 

Ζ πξνκεζεπφκελε θξέκα ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη 
ζε Tetra Pak ζπζθεπαζίεο (απφ0,5 έσο 
1lt),ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο U.H.T θαη λα έρεη 
πνζνζηφ ιίπνπο ηνπιάρηζηνλ 35%. 

Θα πξέπεη λα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Σ.Π(άξζξα 80,81 θαη 33) θαζψο 
επίζεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί 
κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ, πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ 
γάιαθηνο(853/2004, 2073/2005, 1441/2007 θαη 
ηζρχνπζα Ννκνζεζία), θαζψο θαη πεξί 
ππνρξεσηηθήο επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ( 
εκεξνκελία θαη κέζνδνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, 
ιήμεο, ζχλζεζε, ρψξα θαη εηαηξεία παξαγσγήο , 
ζήκα θαηαιιειφηεηαο θηι), ζχκθσλα κε ηελ 
Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 
ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη 
ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 
2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 
2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ 
ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 30,32,33) 
θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

 

 Βνπηπξάθηα ζε αηνκηθή ζπζθ. 10 γξ  

 

Σα βνπηπξάθηα  ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε  
αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο ησλ 10 γξ. κε πνζνζηηαία 
πεξηεθηηθφηεηα ζε  κίγκα   ιηπαξψλ πιψλ ίζε ή   
κεγαιχηεξε απφ 80% θαη κηθξφηεξε απφ 90%, 

Θα πξέπεη λα πιεξνχλ  φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Σ.Π(άξζξα 80,81 θαη 33), 

ηνπ Π.Γ 521/83 θαζψο επίζεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
θαηεγνξία πξντφλησλ γάιαθηνο(853/2004, 
2073/2005, 1441/2007), θαζψο θαη πεξί 
ππνρξεσηηθήο επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ 
εκεξνκελίαο παξαγσγήο ή θσδηθφο παξαγσγήο,  
εκεξνκελία ιήμεο, ζχλζεζε, ρψξα θαη εηαηξεία 
παξαγσγήο , ζήκα θαηαιιειφηεηαο θηι), ζχκθσλα 
κε ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 
ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη 
ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 
2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 
2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ 
ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 30,32,33) 
θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

 Ζκίζθιεξα ηπξηά 

 

Πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθήο ή πξψηεο πνηφηεηαο κε 
κέγηζην πνζνζηφ πγξαζίαο 45 % θαη ιίπνο 
ππνινγηζκέλν ζε μεξή νπζία ηνπιάρηζηνλ 40 %. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί πιήξε θαη επηηπρή 
σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ 
αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ 
αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 

Θα πξέπεη επίζεο  λα πιεξνχληαη φιεο νη 
απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
853/2004, 2073/2005, 

1441/2007 θαζψο  θαη νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

απφ ηνπο Καλνληζκνχο επηζήκαλζεο , 
παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηψλ φπσο επίζεο θαη νη φξνη πνπ 
πξνβιέπεη ν Κ.Σ. Π.  θαη νη ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο 
θαη Κηεληαηξηθέο δηαηάμεη θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

 Καζέξη 

 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 313027/11.1.94 ΦΔΚ 
8/Β/17.1.94, 101/Β/16.2.94, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπ. 
Γεσξγίαο 379116/19.7.2000 ΦΔΚ 949/Β/31.7.2000 
ην θαζέξη πξέπεη λα έρεη κέγηζηε πγξαζία 45 % θαη 
ειάρηζηε ιηπνπεξηεθηηθφηεηα επί μεξνχ 40 % θαη λα 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο,(ραξαθηεξηζηηθά  θαη 
επηζήκαλζεο)φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
83  ελφηεηα Γ 1 Θ ηνπ Κ.Σ.Π. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί πιήξε θαη επηηπρή 
σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλν απφ 
αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ 
αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 

ηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ πεξηέρνπλ « Καζέξη» 
ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη ελδείμεηο, φπσο 
απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 83 ελφηεηα Γ 1 Θ 
,Άξζξν 5 ηνπ Κ.Σ.Π πεξί επηζήκαλζεο ηπξηνχ. 
ΚΑΔΡΗ  θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 81/1993.  

Θα πξέπεη επίζεο  λα πιεξνχληαη φιεο νη 
απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
853/2004, 2073/2005, 1441/2007 θαζψο θαη νη 
φξνη πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Σ. Π.  θαη νη ηζρχνπζεο 
πγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη 
ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

 

 

Οι παραπάνω κατηγορίες τσριών: 

 

5. Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο  θαη ηηο 
εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ ηπξηψλ απφ ηα νπνία 
πξνέξρνληαη 

6. Σν θαζαξφ βάξνο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 
ζπζθεπαζία ( Απνθ. ΑΥ 1762/90 Σξνπ. 
Άξζξν 83 ) 

7. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη πιαζηηθή 
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Σελίδα 101 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

αεξνζηεγήο κε ην εζσηεξηθφ θχιιν ή θηικ, 
πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην ηξφθηκν απφ 
χιε πνπ επηηξέπεηαη απφ ην ΚΣΠ. 

8. Απαγνξεχεηαη ε πξνκήζεηα ηπξηψλ 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο φηαλ απηά δελ 
πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 83Γ ( Γεληθέο 
δηαηάμεηο γηα ηα ηπξηά )   ηνπ ΚΣΠ θαη ηελ 
ΓΤΑ 2805/1960-ΦΔΚ179/Β/27.4.1960 
(αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηνλ νξηζκφ, ζηνλ 
εηδηθφ ηξφπν παξαζθεπήο, ζηελ νλνκαζία 
ηνπ, απνπζία ραξαθηεξηζηηθψλ 
νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο 
ηνπ, εκθαλείο καθξνζθνπηθέο κεηαβνιέο 
ρξψκαηνο θαη ζρήκαηνο, νπζηψδεο 
αιινηψζεηο ή απψιεηα νξγαλνιεπηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, αηειήο σξίκαλζε φπνπ ε 
σξίκαλζε επηβάιιεηαη, παξνπζία αθάξεσλ, 
ζθνπιεθηψλ, εληφκσλ, ηνμηλψλ, ηνμηθψλ ή 
θαξθηλνγφλσλ αλφξγαλσλ ή νξγαληθψλ 
νπζηψλ(βαξέα κέηαιια, ππνιείκκαηα 
θπηνθαξκάθσλ θ.ι.π),παξνπζία 
παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, ζήςεο, 
επξσηίαζεο θηι. 

      Δπηζεκαίλεηαη ε αλαγξαθή ησλ  
ππνρξεσηηθψλ ελδείμεσλ ζηε ζπζθεπαζία, 
φπσο   θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ ΚΣΠ  
θαη ηνπ ‘Άξζξνπ 83, Γ, θαζψο θαη ηεο  

     Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη ηηο 
φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

      θαη νη νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη 
επαλάγλσζηα θαη αλεμίηεια ζε θάζε κνλάδα   

      ζπζθεπαζίαο ( θεθάιη, δνρεία θ.η.ι.) 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 Γ ηνπ ΚΣΠ  φπσο: 

 

 Καηεγνξία ηπξηνχ 

 Δίδνο ή είδε γάιαθηνο 
(πνζνζηά)πνπ παξαζθεπάζζεθε ην 
ηπξί. 

 Παζηεξησκέλν ή λσπφ γάια. 

 Σν ειάρηζην ιίπνο. 

 Ζ κέγηζηε πγξαζία. 

 Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο γηα ηα 
πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο ηπξηψλ. 

 Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο 
δηαηεξεζηκφηεηαο 

 Υψξα πξνέιεπζεο-παξαγσγήο 
ηπξηνχ 

 Έδξα ηπξνθνκείνπ παξαζθεπήο 
ηπξηνχ(κφλν γηα ηα Παξαδνζηαθά 
ηπξηά) 

 Πνζνζηφ άιαηνο (κφλν ζηα λσπά-
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

θξέζθα θαη αλαθαηεξγαζκέλα) 

 Πξφζζεηα (είηε έρνπλ πξνζηεζεί 
ζηελ κάδα είηε ζηελ επηδεξκίδα ηνπ 
ηπξηνχ)ζχκθσλα κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ 
Κ.Σ.Π. 

 

 

     Σέινο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηπξηψλ 
επηζεκαίλεηαη ε ελαξκφληζή ηνπο ζηηο 

           ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο , 
Καλνληζκνχο θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ 

           πεξί    κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ. 

 

 

 Πξντφληα  αιιαληνπνηίαο 

 

Σα πξντφληα (Εακπφλ κεξφο- Χκνπιάηε θαη 
Λνπθάληθα) πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ 853/2004, ηελ Αγνξαλνκηθή Γάηαμε 
7/2009 θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο  Κηεληαηξηθέο θαη 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο,(Π.Γ 204/1996 θαη Π.Γ 
34/2000 θαζψο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην 
Αξζξν11θαη 91 ηνπ Κ.Σ.Π θαη ησλ Απνθάζεσλ 
Α.Υ. 851/96 ΦΔΚ85/Β/9.2.98, 1220/87 ΦΔΚ 
621/Β/18.11.87,θαη 145/96 ΦΔΚ485/Β/25.6.96 
θαζψο θαη  ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη 
ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

Δίηε πξφθεηηαη γηα πξντφληα  απφ ζχγθνπην 
θξέαο είηε γηα πξντφληα απφ ηεκάρηα θξέαηνο 
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επαλάγλσζηε θαη 
αλεμίηειε επηζήκαλζε ησλ ελδείμεσλ ζηελ 
ζπζθεπαζία ηνπο θαη αθνξνχλ: 

 Ολνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο 
,έλδεημε θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ή ηεο 
εηδηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ(βξαζηφ ή 
αιαηηζκέλν πγξήο ζεξκηθήο 
επεμεξγαζίαο, σξίκαλζεο μεξφ θ.α) 

 Σν ή ηα είδε ησλ θξεάησλ θαη ε 
πνζφηεηά ηνπο 

 Ο θαηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ θαηά 
ζεηξά ειαηηνχκελεο πεξηεθηηθφηεηαο σο 
πξνο ην βάξνο 

 ηα ηξφθηκα πνπ έρνπλ θνιιαγφλν 
αλαγξαθή ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ 

 Αλαγξαθή  ηεο ρξήζεο ακχινπ ή 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

πξσηετλψλ γηα κε ηερλνινγηθνχο 
ιφγνπο. 

 Σν φλνκα ηεο θαηεγνξίαο ζπζηαηηθψλ 
(ρξσζηηθέο, ζπληεξεηηθά , 
αληηνμεηδσηηθά θ.ι.π) ζπλνδεπφκελν απφ 
ην εηδηθφ ηνπο φλνκα ή ηνλ αξηζκφ 
<Δ.........> ηεο Δ.Δ. 

 Ζ θαζαξή  πνζφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ 

 Ζ εκεξνκελία αλάισζεο 

 Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο θαη 
ρξήζεο 

 Ζ επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ 
παξαζθεπαζηή 

 Ο ηφπνο πξνέιεπζεο ηνπ ηξνθίκνπ 

 Ο θσδηθφο(αξηζκφο)  Παξηίδαο 
(Πξναηξεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ 
εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 
ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε 
ηειεπηαία εκεξνκελία αλάισζεο κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε εκεξνκελία απηή 
ζπκπεξηιακβάλεη ζαθή έλδεημε θαη θαηά 
ζεηξά ηνπιάρηζηνλ ηεο εκέξαο θαη ηνπ 
κήλα- ΚΣΠ,  Αγνξ. Γηάηαμε 7/2009) 

 Σν ζήκα θαηαιιειφηεηαο 
 

Ζ πξψηε θαη δεχηεξε ζπζθεπαζία πξέπεη λα 
πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνδηαγξαθέο ( αδξαλέο πιηθφ, απαέξσζε 
εμαζθάιηζε ηνπ ακεηάβιεηνπ ηνπ πξντφληνο 
θηι)θαη ην πξντφλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
απαηηνχκελεο κηθξνβηνινγηθέο 
πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 
απφ ηελ ηζρχνπζα Κηεληαηξηθή Ννκνζεζία 

     Οη ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 
πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ηζρχνπζεο 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο((Θεξκ. κεηαθνξάο θαη 
απνζήθεπζεο, ρξήζε θαηάιιεισλ κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ, έιεγρνο πγηεηλήο ησλ). 

 Γηα φια ηα Πξντφληα  αιιαληνπνηίαο απαηηείηαη ε 
πιήξσζε ησλ κηθξνβηνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ 
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο 
Καλνληζκνχο (2073/2005, 1441/2007)θαη ηελ  
ηζρχνπζα θηεληαηξηθή λνκνζεζία, φπσο 
απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε ελαξκφληζε ζηηο  
Οδεγίεο 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 
ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη 
ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 
2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή 
ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

 

 

 Απγά 
 

Σα απγά πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ Α’ πνηνηηθή 
θαηεγνξία  θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε ην 
βάξνο λα είλαη θαηεγνξίαο απφ L(63-73) έσο  Μ (  
53- 63γξ. ) 

Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 
πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 
853/2004,  

Καλνληζκφ 1234/2007  ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ησλ απγψλ 

Καλνληζκφ αξηζ. 589/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ησλ απγψλ αιιά θαη  

Καλνληζκφ   (ΕΕ)αρικ.458/2013 ρεηηθά κε ηε 

δηφξζσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 589/2008 γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο 
απγψλ 

θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 87 ηνπ ΚΣΠ θαη ηεο Οδεγίαο 2000/13/ΔΚ 
<Δπηζήκαλζε ηξνθίκσλ> θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009 θαη ησλ φπνησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηήο. 

Οη θαηεγνξίεο πνηφηεηαο θαη βάξνπο ησλ απγψλ ζα 
πξέπεη λα δηαθξίλνληαη  θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε 
κέζνδνο εθηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/4/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Ηαλνπαξίνπ 2002. 

 

Σα απγά ζα πξέπεη λα θέξνπλ δηαθξηηηθά ζήκαηα, 
ηα νπνία λα δειψλνπλ: 

9. Δπσλπκία θαη Γηεχζπλζε Κέληξνπ 
σνζθφπεζεο, ζπζθεπαζίαο 

10. Γηαθξηηηθφ θσδηθφ αξηζκνχ έγθξηζεο 
Κέληξνπ ζπζθεπαζίαο 

11. Καηεγνξία πνηφηεηαο θαη Καηεγνξία βάξνπο 
12. Μέζνδν εθηξνθήο(0,1,2,3)  
13. Αξηζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ απγψλ 
14. Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ( 

εκέξα, κήλαο ) κε ζπζηάζεηο απνζήθεπζεο 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

γηα ηα απγά ηεο θαηεγνξίαο Α 
15. Ζκεξνκελία σνηνθίαο 
16. Δπί ησλ απγψλ πξνειεχζεσο ηξίησλ 

ρσξψλ  λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο 
ρψξαο πξνέιεπζεο. 

 

Σα απγά ηεο θαηεγνξίαο Α ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

10. Κέιπθνο κε κεκβξάλε : θαλνληθφ, θαζαξφ, 
άζηθην 

11. Αεξνζάιακνο: χςνο, κε ππεξβαίλσλ ηα 6 
mm  

12. Λεπθφ απγψλ: δηαπγέο, δειαηηλψδεο 
ζχζηαζε, ρσξίο μέλα ζψκαηα 
νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο 

13. Κξφθνο απγψλ: κε απνκαθξπλφκελνο, 
αηζζεηά απφ ην θέληξν ηνπ απγνχ θαη ρσξίο 
μέλα ζψκαηα 

14. Οζκή: ρσξίο μέλεο νζκέο 
15. Να κελ έρνπλ θαζαξηζηεί δηα πγξήο ή μεξήο 

κεζφδνπ 
16. Να κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία 

δηαηήξεζεο ή ςπρζεί ζε ρψξνπο ή 
εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε ζεξκνθξαζία 
δηαηήξεζεο είλαη < 8 º C 

17. Πξνζηαηεπκέλα απφ θξαδαζκνχο θαη λα 
κελ εθηίζεληαη απεπζείαο ζην θσο ηνπ 
ήιηνπ.  

18. Να παξαδίδνληαη γηα θαηαλάισζε εληφο 21 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία σνηνθίαο 
ηνπο. 

 

 Καηεςπγκέλα Αιηεχκαηα 
 

Απαηηείηαη ε πιήξσζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Κψδηθα, Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, άξζξν 92,93, θαη ε 
ελαξκφληζε ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο, 
θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο,  πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη 
δηάζεζεο καιαθίσλ θαη αιηεπκάησλ, θαλνληζκνχ 
2406/96/Δ.Κ. πεξί πξνδηαγξαθψλ εκπνξίαο 
αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, νδεγίαο 2000/13/Δ.Κ.πεξί 
επηζήκαλζεο ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 101, 106, 
107), ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε 
θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ην 
πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 
290/92.  

Απαηηείηαη επίζεο ε ελαξκφληζε ζηνπο  ηζρχνληεο  
Καλνληζκνχο, θηεληαηξηθέο θαη αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο, πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ  
γηα ηα θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα. 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

Σα θαηεςπγκέλα  αιηεχκαηα ζα πξνζθέξνληαη  ζε 
αξίζηε  θαηάζηαζε, ζπζθεπαζκέλα  ζε επψλπκε 
θαη θιεηζηή ζπζθεπαζία  ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη 
νη επηβαιιφκελεο απφ άιιεο δηαηάμεηο ελδείμεηο θαη 
ηεο νπνίαο ην άλνηγκα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ηειηθφ 
θαηαλαισηή-Ννζνθνκείν. 

Σα Αιηεχκαηα ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ: 

 

 Αιινηψζεηο  νθεηιφκελεο ζε παζνγφλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο ή ηηο ηνμίλεο ηνπο 

 Δθηεηακέλν ππνδφξην ή κπτθφ 
παξαζηηηζκφ ή απνζχλζεζε. 

 Γειεηεξίαζε 

 Καρεμία 

 Με θπζηνινγηθή νζκή , ρξψκα ,γεχζε 

 Γεληθή ξχπαλζε ή κφιπλζε 

 εκαληηθέο θαθψζεηο  

 Δθηεηακέλεο κεραληθέο θαθψζεηο 

 Αλεπαξθήο αθαίκαμε 

 Καηάινηπα απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ 
 

 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θηεληαηξηθήο 
λνκνζεζίαο, πάλσ ζηελ ζπζθεπαζία 

 ησλ επεμεξγαζκέλσλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία επδηάθξηηα 
θαη αλεμίηεια γξάκκαηα, νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

α) Ο ηίηινο θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο 

β) Ζ δηεχζπλζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ 
επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο 

γ) Σν είδνο ηνπ αιηεχκαηνο, ε κνξθή επεμεξγαζίαο 
θαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηεο αξκφδηαο 
Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

δ) Ο αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

ε) Σν βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο κε ηελ έλδεημε 
«ΑΠΟΒΑΡΟ ΓΡΑΜΜΑΡΗΑ (π.ρ. 10)» 

ζη) Δθφζνλ ην είδνο ζπζθεπάδεηαη ζε δηπιή 
ζπζθεπαζία, ην άζξνηζκα ηνπ βάξνπο 

απηήο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία 
κε ηελ παξαπάλσ έλδεημε. 

2. Γηα ηα ρσξίο επεμεξγαζία θαηεςπγκέλα 
αιηεχκαηα, επάλσ ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο ζα 

αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ, κε ηελ δηαθνξά φηη ε 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

έλδεημε (γ) αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αλαγξαθή ηεο 
νλνκαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο αιηεχκαηνο. 

. 

 

Σν  είδνο Βαθαιάνο ΑΚ ζα πξνζθέξεηαη 
απεληεξσκέλν ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ,  300-500 γξ, 
500-800 γξ θαη 800-1200γξ.θαη ζε άζηθηε 
ζπζθεπαζία  έσο 18 Κg. 

 

Σν  είδνο Βαθαιάνο θηιέην – θέηα ζα πξνζθέξεηαη 
ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ, 100 - 250γξ. ζε άζηθηε 
νκαδηθή ζπζθεπαζία έσο 10ΚG. 

 

Ζ Πέξθα θηιέην θαη ε Γιψζζα Φηιέην  ζα 
πξνζθέξεηαη ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ 200-500 γξ θαη 
500γξ-1000γξ θαη ζε άζηθηε ζπζθεπαζία έσο 6 Kg.  

 

Ζ νππηά(θαζαξηζκέλε) ζα πξνζθέξεηαη ζε 
κέγεζνο ηεκαρίσλ U1, ½, 2/4 ηεκ/Κg θαη ζε άζηθηε 
ζπζθεπαζία έσο 10 Κg. 

 

Σν Υηαπφδη (θαζαξηζκέλν) ζα πξνζθέξεηαη ζε 

 κέγεζνο ηεκαρίσλ Σ6 0,8-1,2 Κg θαη 

 Σ7 0,5 – 0,8 Κg ζε άζηθηε 

 ζπζθεπαζία  1Κg έσο 2 Κg. 

 

Σν είδνο Καιακάξη (θαζαξηζκέλν)ζα  πξνζθέξεηαη  θαζαξηζκέλν 
θαη  ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ U 10 

θαη 10/20 ηεκ/Κg νκαδηθήο ζπζθεπαζίαο  1Κg ή 2 Κg) θαη ηα 
Θξάςαια (θαζαξηζκέλα) 

 ζε ζπζθ. 1Κg έσο 2 Κg. 

 

ια ηα είδε ζα πξνζθέξνληαη ,κφλν, ζην κέγεζνο 
ησλ ζπζθεπαζηψλ (κε ηελ απαξαίηεηε θαη επθξηλή 
επηζήκαλζε ζηελ  Διιεληθή γιψζζα) φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Σνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηεο θαηαγσγήο 
ησλ(Καλ.104/2000) 

 

 

 Αιίπαζηα Αιηεχκαηα – Γηαηεξεκέλα Απγά 
Φαξηψλ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε πιήξσζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ φπσο απηέο    

 αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 853/2004,ζηνλ 
Κ.Σ.Π(άξζξα 95,97,98) ζηηο ηζρχνπζεο  

 αγνξαλνκηθέο(7/2009 άξζξα 102,103,104)  
θηεληαηξηθέο & πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο . 

Απαηηείηαη επίζεο ε ελαξκφληζε ζηνπο  ηζρχνληεο 
Καλνληζκνχο, θηεληαηξηθέο θαη αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο, πεξί κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ γηα 
ηα αλσηέξσ είδε, 

φπσο απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε ελαξκφληζε ζηηο  
Οδεγίεο 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 
ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη 
ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 
2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 
2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ 
ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009   (άξζξν 102,103, 
104,) θαη ησλ φπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο. 

  

 Μέιη 

 

Θα πξέπεη λα πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο 
ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο – Καλνληζκφο 
853/2004, Οδεγία 2001/110/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ην κέιη θαη Οδθγία 
2014/63/ΕΕ2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 2001/110/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην 
κέιη, ΚΣΠ(άξζξα 67) Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 
7/2009 θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο, 
2000/13/ΔΚ φπσο θαη ηεο Απφθαζεο 
127/2004(Σαπηνπνίεζε ειιεληθψλ κειηψλ)  

Σν κέιη ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζε αηνκηθέο. 
ζπζθεπαζία 20 γξ. θαη άζηθηε ζπζθεπαζία 1 Kg 
θαη λα πιεξνί ηεο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο 
πεξί επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο(ζηνηρεία 
πξνέιεπζεο-ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηεο 
θαηαγσγήο, (Οδεγία 2001/110/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ) - ηξφπνπ παξαιαβήο,-είδνπο 
άλζνπο ή θπηνχ-θαζαξνχ βάξνπο, θσδηθνχ 
παξηίδαο, ζηνηρεία παξαγσγνχ ή ζπζθεπαζηή ή 
εηζαγσγέα θαη ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο.) 

Απαηηείηαη ε αλαγξαθή ησλ ελδείμεσλ φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζηελ Αγνξαλνκηθή  Γηάηαμε 
7/2009 (άξζξν 146). 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0063&qid=1429785550475&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0063&qid=1429785550475&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0063&qid=1429785550475&from=EL
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

Σν πξνζθεξφκελν κέιη δελ ζα είλαη ζε θακία 
πεξίπησζε ραξαθηεξηζκέλν σο <κέιη 
δαραξνπιαζηηθήο> ή <κφλν γηα καγεηξηθή>. 

 

Απαγνξεχεηαη ξεηά: 

 ε πξνζζήθε ζην κέιη νπνηνπδήπνηε 
ζπζηαηηθνχ ηξνθίκσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζζέησλ 
ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη φπνηα άιιε 
πξνζζήθε εθηφο απφ κέιη.   

 Ζ αλάκημε ηνπ κειηνχ κε κέιη 
δαραξνπιαζηηθήο. 

 Ζ αλάκημε ηνπ κειηνχ κε ακπινζηξφπην, 
γιπθφδε θαη άιια παξεκθεξή πξντφληα. 

 

Σα αλσηέξσ ζπληζηνχλ λνζεία. 

 

                          ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή ή θαηνρή ή 
κεηαπνίεζε ή δηάζεζε ή κεηαθνξά γηα 
θαηαλάισζε αγαζψλ, ηα νπνία είλαη αθαηάιιεια 
γηα βξψζε ή κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
νπνηνδήπνηε θίλδπλν ή βιάβε ζηελ πγεία 
αλζξψπσλ ή δψσλ ή νπνηαδήπνηε δεκηά ζε 
θπηά(Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009 – άξζξν 237).   

 

 Γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα 
πξνζθεξφκελα είδε,  ην αλεθηφ φξην 
θαησηέξνπ θαζαξνχ 

        ή ζηξαγγηζκέλνπ  Βάξνπο ηνπο  σο  πξνο ηα 
αλαγξαθφκελα ηνπο, θαζνξίδεηαη απφ 

        ηηο ηζρχνπζεο  Αγνξαλνκηθέο  Γηαηάμεηο..(π.ρ  
Αγ. Γηάηαμε 7/2009,  άξζξα 244, 245, θ.α.ι.) 

 

 Σνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο άζηθηεο 
ζπζθεπαζίαο φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πξντφλησλ(ρσξίο ζεκάδηα παξαβίαζεο, 
ρηππεκάησλ, δηάηξεζεο, θ.ι.π) 

 

 Ρππαζκέλεο ζπζθεπαζίεο απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία επηβάιινπλ απφξξηςε  
ηνπ είδνπο  θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε 
απηνχ. 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 Σα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πιεξνχλ 
ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο  
επηζήκαλζεο - ζπζθεπαζίαο  ππφ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πεξί 
ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ δσηθήο 
πξνέιεπζεο. 

 

 Σνλίδεηαη, ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Καλ. 178/2002 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ 
ηξνθίκσλ φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξάγξ. 13 πεξί 
ελδείμεσο αλαγλψξηζεο παξηίδαο 
πξντφληνο, ηεο νδεγίαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηελ γεληθή αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ, θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο. Γηάηαμεο 
7/2009)  
Σα   πξνζθεξφκελα πξντφληα ζα πξέπεη λα 
θέξνπλ  θσδηθφ (αξηζκφ) Παξηίδαο. 
(Πξναηξεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ 
εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 
ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε ηειεπηαία 
εκεξνκελία αλάισζεο κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ε εκεξνκελία απηή ζπκπεξηιακβάλεη 
ζαθή έλδεημε θαη θαηά ζεηξά ηνπιάρηζηνλ 
ηεο εκέξαο θαη ηνπ κήλα.) 

 

 Ζ επηζήκαλζε φισλ ησλ πξντφλησλ Εσηθήο 
πξνέιεπζεο πξέπεη λα είλαη θαη ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. 

 

 ινη νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ ζα πξέπεη  λα εθαξκφδνπλ ηνπο 
θαλφλεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο θαη λα 
ζεζπίδνπλ, εθαξκφδνπλ θαη 
λα  δηαηεξνχλ πάγηα δηαδηθαζία ή 
δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ αξρψλ HACCP  

   

 Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
παξαδίδνπλ ηα πξντφληα θαηά είδνο θαη 
πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ χκβαζε ρξφλνπ παξάδνζεο(Έσο 
09:00 π.κ) 

 

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 
ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ δελ πξέπεη λα 
μεπεξλά ην ¼ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δσήο 
ηνπο. 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 Σνλίδεηαη  ε απαίηεζε ζπκκφξθσζεο φισλ 
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ ηξνθηθή 
αιπζίδα γηα ηελ ηήξεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο 
«Αιπζίδαο ςχμεο» ησλ ππφ ςχμε θαη 
θαηάςπμε ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ δσηθήο 
πξνέιεπζεο.  

 

 Οη ζπλζήθεο ζπζθεπαζίαο (πξψηε & 
δεχηεξε), κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο, ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο 
θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο θαη 
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, θαλνληζκνχο, 
θαζψο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο ησλ 
νδεγψλ νξζήο  πξαθηηθήο (ζχκθσλα κε ηηο 
αξρέο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ 
ηξνθίκσλ). 

 

 

 ια ηα παξαδηδφκελα ζπκβαηηθά είδε ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

   θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά 
απαηηνχληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

 ηεο  Γηαθήξπμεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζε 
κεγέζε ζπζθεπαζίαο φπσο απηά απαηηνχληαη  

   θαη αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο». 

 

 Ο έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή (πνζνηηθφο, 
καθξνζθνπηθφο, νξγαλνιεπηηθφο θαη 
αλάινγα κε ην πξφγξακκα ησλ 
δεηγκαηνιεςηψλ, κηθξνβηνινγηθφο θαη 
ρεκηθφο)ησλ παξαιακβαλφκελσλ 
πξντφλησλ ζα δηεμάγεηαη απφ ηελ εθάζηνηε 
ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ , θαη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σκ. 
Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεξψληαο ηηο 
λφκηκεο δηαδηθαζίεο,  φπσο απηέο  ξεηψο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

 

 

     ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε,  κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
ηπρφλ νξηδφκελσλ ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο, ε ζπκκφξθσζε φισλ 
ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνπλ, 
ζπζθεπάδνπλ, δηαθηλνχλ, απνζεθεχνπλ, 
πξνκεζεχνπλ, παξαδίδνπλ ή δηαζέηνπλ 
ηξφθηκα ζηηο απαηηήζεηο  ησλ Καλνληζκψλ θαη 
νδεγηψλ : 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

 Κ.Σ.Π  θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
απηνχ. 

 Καλ.178/2002 (πεξί θαζνξηζκνχ ησλ 
γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο 
Ννκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηελ ζέζπηζε ηεο Δπξσπατθήο 
Αξρήο Αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.  

 Καλ.852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλήο 
Σξνθίκσλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Καλ.853/2004 – Καλνληζκφο γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα 
ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Αξηζκ. 3724/162303 Δζληθά κέηξα θαη 
παξεθθιίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 
δσηθήο πξνέιεπζεο ζε εθαξκνγή ησλ 
Καλνληζκψλ (ΔΚ) 852/2004 θαη (ΔΚ) 
853/2004. 

 Καλ.854/2004 - Καλνληζκφο γηα ηνλ 
επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ δσηθήο 
πξνέιεπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Καλ.882/2004 - Καλνληζκφο γηα ηελ 
δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ 
ηξνθίκσλ 

 Κ.Τ.Α  15523/31-08-2006  Πεξί Αλαγθαίσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ 
Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004  θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 
2004/41/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Π.Γ. 79/2007 - ΦΔΚ 95/Α'/3.5.2007 
Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ' 
αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/2004 θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο 
πξνέιεπζεο, ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ 
ζηα πξντφληα απηά πνπ πξννξίδνληαη 
γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη 
ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη θαιήο 
δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ελαξκφληζε 
ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ 
ππ' αξηζκ. 2004/41/ΔΚ Οδεγία ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

 Καλ.2073/2005, 1441/2007 θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηψλ  ζρεηηθά κε ηα 
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κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ ηξνθίκσλ 

 Καλ.2074/2005 γηα ηελ ζέζπηζε κέηξσλ 
εθαξκνγήο γηα νξηζκέλα πξντφληα βάζεη 
ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Κ) αξηζ.853/2004, 
854/2004, 882/2004, γηα ηελ παξέθθιηζε 
απφ ηνλ θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα 
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 
θαη 854/2004 

 Καλ.2076/2005 γηα ηε ζέζπηζε 
κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Κ.) 853/2004, 
882/2004, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004. 

 Σελ Οδεγία 2004/41 Δ.Κ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ 
γηα ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη 
ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ 
παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά 
νξηζκέλσλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο 
πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε 
θαηαλάισζε θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
νδεγηψλ  ηνπ πκβνπιίνπ 89/662 ΔΟΚ. θαη 
92/118/ΔΟΚ θαη ηεο απφθαζεο 95/408 ΔΚ 
ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009, 8/1/2010 
θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ. 

 ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ 
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε 
ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 
δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 
2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 
E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 
2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ 
φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ 
ησλ ηξνθίκσλ.  

 Καλ. 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο 
Ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ Γηαηξνθήο θαη 
Τγείαο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα θαη 
ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.Κανονιςμόσ (ΕΚ) 
αρικ. 107/2008, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 
109/2008, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 116/2010  

 ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ηεο 24εο Ηαλνπαξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηε 
ζέζπηζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ 
εθαξκνγή εηδηθψλ φξσλ γηα ηνπο 
ηζρπξηζκνχο πγείαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
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άξζξν 10 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1924/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Κείκελν πνπ 
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 
(2013/63/ΔΔ) 
 

 Καλνληζκφο 2017-625  γηα ηνπο 
επηζήκνπο ειέγρνπο ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε 

   2019-624 (θξέαο θαη δίζπξα καιάθηα) θαη 
ν θαλνληζκφο 2019-627 
(πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο 
γεληθά) 

 Καλ. 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 
κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 
πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα 
ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 
80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ. 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 10/2011 ηεο 

Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2011 γηα 
ηα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 
πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 
ηξφθηκα. 

 Καλνληζκφο 315/93 ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ 

1993, θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1882/2003 ηεο 29εο 
επηεκβξίνπ 2003. θαη  596/2009 ηεο 18εο 
Ηνπλίνπ 2009.  

 Καλνληζκφο 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο 
ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο 
πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη 
λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε απηήο  

 Κανονιςμόσ 2008/282/ΕΚ γηα ηα πιηθά θαη 

αληηθείκελα απφ αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ 
ηα νπνία πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή 
κε ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2023/2006 

 Καν(ΕΚ) 1333/2008 γηα ηα πξφζζεηα 

ηξνθίκσλ (ζπλζήθεο θαη θξηηήξηα ρξήζεο 
ηνπο) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Καν (ΕΕ) 1129/2011    ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ 1333/2008 (παξάξηεκα ΗΗ) κε 
δεκηνπξγία θαηαιφγνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
ηξφθηκα 
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 Καλ (ΔΔ) 231/2012 γηα ηηο πξνδηαγξαθέο 
ησλ πξνζζέησλ 

 Καν (ΕΚ) 1881/2006  γηα θαζνξηζκφ κέγηζησλ 

επηηξεπηψλ επηπέδσλ γηα νξηζκέλεο νπζίεο 
νη νπνίεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα 

 Καλνληζκφο 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο 
ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 
ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 
επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα 
ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη 
απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 2001/18/ΔΚ 

 Καλνληζκφο 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ 
γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ 
γηα νξηζκέλα γεσξγηθά  πξντφληα(εληαίνο 
θαλνληζκφο ΚΟΑ) θαη ηηο φπνηεο  

      ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 

 Καλνληζκφο 361/2007/Δ.Κ «Δκπνξία 
θξέαηνο βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 12 
κελψλ» 

 
 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 543/2008 ΣΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2008 γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ 
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 
ηνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο 
πνπιεξηθψλ 

 Καλνληζκφο 566/2008/Δ.Κ ηεο 
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε 
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ 
Καλνληζκνχ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ 
φζνλ αθνξά ηελ εκπνξία ηνπ θξέαηνο 
βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 12 κελψλ.  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 510/20.03.2006 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ 
ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο 
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 
ηξνθίκσλ 

 Καλνληζκφο 1898/2006/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006 
ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ 
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 510/2006 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη 
ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ 
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γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ  

 Π.Γ 521/83   

 Οδεγία 2001/110/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
ην κέιη. 

 Οδθγία 2014/63/ΕΕ2014 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/110/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ην κέιη. 

 Καλνληζκφο αξηζ. 589/2008 γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ 
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ησλ απγψλ 

 Καλνληζκφο   (ΕΕ)αρικ.458/2013 ρεηηθά κε 

ηε δηφξζσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
589/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ 
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο απγψλ 

 Καν 396/2005/ΕΚ γηα ηα αλψηαηα φξηα 

θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα 
θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο 
πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ  

            ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καν(ΕΚ) 299/2008 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 γηα ηα 
αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ 
κέζα ή πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο 
δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο, 
φζνλ αθνξά ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο 
πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή 

 ΟΔΘΓΙΑ 2006/125/ΕΚ Γηα ηηο κεηαπνηεκέλεο 

ηξνθέο κε βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη ηηο 
παηδηθέο ηξνθέο γηα βξέθε θαη παηδηά 
κηθξήο ειηθίαο 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 609/2013 ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2013 γηα ηα 
ηξφθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα βξέθε 
θαη κηθξά παηδηά θαη γηα ηα ηξφθηκα πνπ 
πξννξίδνληαη γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο 
ζθνπνχο, θαη σο ππνθαηάζηαηα ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν 
ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη γηα ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 92/52/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 
96/8/ΔΚ, 1999/21/ΔΚ, 2006/125/ΔΚ θαη 
2006/141/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 2009/39/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο 
Δπηηξνπήο (ΔΚ) αξηζ. 41/2009 θαη (ΔΚ) αξηζ. 
953/2009 (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη 
ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 
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 ΟΓΖΓΗΑ 2006/125 /ΔΚΓηα ηηο κεηαπνηεκέλεο 
ηξνθέο κε βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη ηηο 
παηδηθέο ηξνθέο γηα βξέθε θαη παηδηά κηθξήο 
ειηθίαο 

 Αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967 
            Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  

            θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

                  TONIZETAI ε ελαξκφληζε φισλ ησλ 
ππεπζχλσλ ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία  

            θαη ε νπνία αθνξά ηελ Γεληθή θαη ηελ 
Γηαηξνθηθή Δπηζήκαλζε:   

     

  ΚΑΝΟΝΗΜΟ(ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

            ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ( γεληθέο αξρέο,  
απαηηήζεηο θαη  ππνρξεψζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο  

          πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξφθηκα) θαη εηδηθφηεξα 
ηε γεληθή θαη δηαηξνθηθή επηζήκαλζε.) 

-ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα 
ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ 
νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 
2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
608/2004 ηεο Δπηηξνπήο 

 ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ.  1337/2013                                     Γηα 
ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 
1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ   
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο   ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά, 
δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα θξέαηα 
ρνηξνεηδψλ,  πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη 
πνπιεξηθψλ. 

 

 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/775           
πεξί θαζνξηζκνχ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή  
ηνπ άξζξνπ 26, παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ   θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 
ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα 
ζηνπο θαηαλαισηέο  φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο 
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γηα ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ 
ηφπνπ πξνέιεπζεο  ηνπ πξσηαξρηθνχ 
ζπζηαηηθνχ ελφο ηξνθίκνπ 

                                  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΦΤΣΗΚΖ  
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 

 

Νσπά    Οπσξνιαραληθά 

Σα χορθγοφμενα είδθ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ 
και τισ προδιαγραφζσ του Κ.Σ.Π .(Άρκρο 119), των 
ιςχυόντων Κανονιςμϊν και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 τθσ 
28/1/94 περί ποιοτικοφ ελζγχου νωπϊν 
οπωρολαχανικϊν), Κανονιςμόσ 1580/2007,  2200/96, 
2201/96 και 1148/01,ΚΤΑ 257543/31/07/03,ΦΕΚ 
1122/08/08/03 περί υποχρεωτικισ τυποποίθςθσ 
(ςυςκευαςίασ και επιςιμανςθσ) των νωπϊν φροφτων 
και λαχανικϊν που ειςάγονται, εξάγονται, 
διακινοφνται ι πωλοφνται ςτισ πάςθσ φφςεωσ αγορζσ 
και καταςτιματα των χωρϊν τθσ Ε.Ε, (για 
κονςερβοποιθμζνα-τυποποιθμζνα προϊόντα) και των 
ιςχυόντων Κανονιςμϊν τθσ Ε.Ε, και αφοροφν τθν 
υποχρεωτικι αναγραφι τθσ καταγωγισ,  το είδοσ, τθν 
ποικιλία, τθν ομοιογζνεια, τθ ςυςκευαςία, τθν 
παρουςίαςθ, τθ ςιμανςθ, τα χαρακτθριςτικά, τθν 
κατάταξθ, τθν ταξινόμθςθ και τθ διακίνθςθ αυτϊν 
και τισ ιςχφουςεσ Αγορανομικζσ Διατάξεισ 7/2009 και 
των όποιων τροποποιιςεων αυτισ, περί λιψθσ 
ειδικϊν μζτρων που αφοροφν τα νωπά 
οπωρολαχανικά εγχϊριασ παραγωγισ, κατά τθν 
εμπορία και διακίνθςι τουσ από τθν βάςθ 
παραγωγισ μζχρι τθν τελικι κατανάλωςι τουσ. 

Απαηηείηαη επίζεο ε ελαξκφληζε ζην 
Καλ.396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα αλψηαηα φξηα 
θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνπ Καν(ΕΚ) 299/2008 γηα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 
γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ 
κέζα ή πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο 
θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο, φζνλ αθνξά ηηο 
εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζηελ 
Δπηηξνπή 

 θαζψο ησλ νδεγηψλ 2000/24 Δ.Κ  θαη  
2006/53/Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο  γηα ηξνπνπνίεζε ησλ 
νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 76/895/ Δ.Ο.Κ, 
86/362/Δ.Ο.Κ θαη ηεο 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 
πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ 
πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα ησλ 
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θπηνθαξκάθσλ επάλσ ή κέζα ζε νξηζκέλα 
πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο , 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη 
ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ. 

Απαηηείηαη επίζεο ε εθαξκνγή ηνπ Καλ.466/2001  
ζέηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο 
ξππαληέο ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, θαζψο 
ε ελαξκφληζε ζηνπο Καλνληζκνχο 1829/2003 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη 
1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 
επηζήκαλζε ησλ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ πνπ 
παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο. 

Σα λσπά νπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη 
πνηνηηθήο θαηεγνξίαο: 

 «ΔXTRA» (εθιεθηήο, αλσηέξαο πνηφηεηαο 
λα παξνπζηάδνπλ ην ζρήκα, ην κέγεζνο  

     θαη ην ρξψκα, ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο 
πνπ αλήθνπλ. 

Δπηπιένλ δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 
ειαηηψκαηα εθηφο απφ πνιχ ειαθξέο  
επηθαλεηαθέο αιινηψζεηο ηεο επηδεξκίδαο 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ  βιάπηνπλ ηελ 
γεληθή εκθάληζε ηνπ πξντφληνο, ηελ 
πνηφηεηα ηνπ, ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαη ηελ 
παξνπζίαζε ηνπ ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ.  

Γηα ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 
ζηελ θαηεγνξία  ΔXTRA  γίλεηαη απνδεθηφ 
πνζνζηφ έσο 5% θαηά αξηζκφ ή θαηά 
βάξνο ησλ πξντφλησλ πνπ δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο αιιά αληαπνθξίλνληαη 
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο «Η» ή 
πεξηιακβάλνληαη θαη’ εμαίξεζε ζηα φξηα 
αλνρήο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 Ή « Η΄» πνηφηεηαο, αλάινγα κε ην είδνο θαη 
ηελ επνρή παξαγσγήο. 
ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα πξντφληα 
πνπ είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη 
παξνπζηάδνπλ ην ζρήκα , κέγεζνο θαη ην 
ρξψκα, ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πνηθηιίαο φπνπ αλήθνπλ. Μπνξνχλ λα 
παξνπζηάδνπλ ειαθξά ειαηηψκαηα,   κε ηελ 
πξνυπφζεζε φκσο φηη δελ βιάπηνπλ ηελ 
γεληθή εκθάληζε, ηελ πνηφηεηα ηελ 
δηαηήξεζε θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 
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ζπζθεπαζία.  

Γηα ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 
ζηελ θαηεγνξία « Η΄»  γίλεηαη απνδεθηφ 
πνζνζηφ έσο 10% θαηά αξηζκφ ή θαηά 
βάξνο ησλ πξντφλησλ πνπ δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο αιιά αληαπνθξίλνληαη 
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο «ΗΗ» ή 
πεξηιακβάλνληαη θαη’ εμαίξεζε ζηα φξηα 
αλνρήο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

Σν πεξηερφκελν θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη 
νκνηνγελέο θαη νκνηφκνξθν σο πξνο ηελ πνηθηιία, 
κέγεζνο, βάξνο, πνηνηηθή θαηεγνξία θαη ηδίνπ 
βαζκνχ σξίκαλζεο. 

Απαγνξεχεηαη γηα νπνηαδήπνηε ιφγν θαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν ε αλάκημε ησλ αλσηέξσ 
πξντφλησλ κε νκνεηδή πξντφληα δηαθνξεηηθψλ 
πνηνηηθψλ θαηεγνξηψλ θαηάηαμεο θαη παξηίδσλ 
παξαγσγήο, δηαθνξεηηθψλ  ηηκψλ  θηήζεο θαη 
πψιεζεο , δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ θαη ρσξψλ 
πξνέιεπζεο ή ηφπσλ παξαγσγήο. 

Ζ δηάζεζε ησλ νπσξνιαραληθψλ  δελ ζα πθίζηαηαη 
ζην Ννζνθνκείν εάλ δελ αλαγξάθνληαη επί ησλ 
κέζσλ ζπζθεπαζίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα νη 
θαησηέξσ ελδείμεηο: 

 

A. Πξνθεηκέλνπ γηα εγρψξηα νπσξνιαραληθά: 

 To φλνκα ή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 
παξαγσγνχ ή  ζπζθεπαζηή ή ηνπ 
απνζηνιέα ηνπ πξντφληνο. 

 Ο Κσδηθφο Αξηζκφο πνπ αθνξά ηνπ ή ησλ  
εκπφξσλ νπσξνιαραληθψλ θαη θάζε θνξέα 
πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εκπνξία ηνπ είδνπο. 

 Σν είδνο ηνπ πξντφληνο εθφζνλ ιφγσ ηεο 
κνξθήο ηεο ζπζθεπαζίαο, δελ είλαη νξαηφ 
επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ. 

 Ζ πνηθηιία ηνπ πξντφληνο φπσο απηή 
επηβάιιεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηεο 
Δ.Δ. 

 Ζ πνηνηηθή θαηεγνξία θαηάηαμεο ηνπ 
πξντφληνο (ΔΞΣΡΑ ή ΚΛΑΖ I) φπσο 
επηβάιιεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Ζ θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο  

 Ο αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ηνπ 
είδνπο, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε απηή 
παξηίδα  

      πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα, πνπ ν ίδηνο ν 
παξαγσγφο απέζηεηιε  ζε ζπζθεπαζηήξην    

      γηα λα ζπζθεπαζζεί γηα ινγαξηαζµφ ηνπ.  
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 Ο αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ηνπ 
είδνπο, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε απηή  

      παξηίδα πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα, πνπ ν 
ίδηνο ν παξαγσγφο πψιεζε ζην  

      ζπζθεπαζηήξην.  

 Ο αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ηνπ 
είδνπο, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε απηή 
παξηίδα πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα, πνπ ν 
ίδηνο ν παξαγσγφο πψιεζε ηελ πνζφηεηα 
ζε έµπνξν (ρνλδξέκπνξν ή ιηαλνπσιεηή ). 

 

B. Πξνθεηκέλνπ γηα θνκηδφκελα απφ  ρψξεο 
ηεο Δ.Δ ή εηζαγφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο: 

 Ολνκαηεπψλπκν ή επίζεκν εκπνξηθφ ζήκα 

 Αξηζκφο/ Κσδηθφο Μεηξψνπ(δηαθνξεηηθφο 
θαηά πξνηφλ) 

 Δίδνο πξντφληνο 

 Πνηθηιία πξντφληνο 

 Υψξα θαη πεξηνρή θαηαγσγήο 

 Πνηνηηθή θαηεγνξία 

 Κιίκαθα κεγέζνπο ή βάξνπο 

 Αξηζκφο Παξηίδαο. 
 

Απαγνξεχεηαη γηα νπνηαδήπνηε ιφγν θαη κε 
νπνηαδήπνηε ηξφπν ε αθαίξεζε, αιινίσζε ή ε 
παξαπνίεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ αλσηέξσ 
ζεκάλζεσλ.  

 

Σνλίδεηαη φηη φινη νη πξνζθέξνληαο ησλ 
νπνξσιαραληθψλ (ρνλδξέκπνξνη, εηζαγσγείο, 
ιηαλνπσιεηέο) ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ 
απαίηεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηήξεζε βηβιίνπ 
ηρλειαζηκφηεηαο κε ηνλ ηίηιν 
ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΔΓΥΧΡΗΧΝ ΝΧΠΧΝ 
ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΧΝ ή ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ  
ΝΧΠΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 
ΚΟΜΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ 
ΣΖ Δ.Δ ή ΔΗΑΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΡΗΣΔ 
ΥΧΡΔ, ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα 
Τπεξεζία Δκπνξίνπ ηεο Ν.Α φπνπ αλήθνπλ θαη 
ζηα νπνία βηβιία κεηαμχ άιισλ απαξαηηήησο 
ζα αλαθέξεηαη θαη Ο ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ή  Ο ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ 
ΔΗΑΓΧΓΖ ησλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνπλ, 
εκπνξεχνληαη, δηαζέηνπλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο Αξηζκφο ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ζε θάζε Γειηίν Απνζηνιήο- 
Σηκνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκπνξία 
ηνπ εθάζηνηε είδνπο. 

(Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 9/2009 θαη  7/2009 
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άξζξν 67). 

 

Σα θξνχηα- ιαραληθά ζα πξέπεη: 

 Να είλαη πξνζθάηνπ ζπιινγήο(κε ηα 
αληίζηνηρα καθξνζθνπηθά θαη 
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά- ρξψκα, 
γεχζε, άξσκα, πθή θ.ι.π.) 

 

 Ζ σξηκφηεηά ηνπο λα είλαη ηέηνηνπ βαζκνχ 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνζηνιή ησλ 
πξντφλησλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε, φζν 
αθνξά ην ζρήκα, ηελ πθή, ηε γεχζε θαη ην 
άξσκα, ζρεηηθά κε ηελ πνηθηιία, έηζη ψζηε 
λα αληέρνπλ ζηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη 
κεηαρείξηζεο θαη λα θηάλνπλ ζηνλ 
πξννξηζκφ ηνπο ζε  αξίζηε θαηάζηαζε. 

 

 Να είλαη θαλνληθνχ κεγέζνπο θαη 
εκθαλίζεσο, αλάινγα κε ην είδνο, 

      ηελ   πνηθηιία, ηελ επνρή θαη ηνλ ηφπν  
παξαγσγήο. 

 

 Να κε θέξνπλ ειαηηψκαηα πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπο φπσο 
ελδείμεηο απαξρήο απνζπλζέζεσο, ζήςεο, 
ρηππήκαηα, ζρηζκέο, μέλεο χιεο θιπ. 

 

          Να είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλα ρσκάησλ, 
ιάζπεο, θάζε άιιεο   ξχπαλζεο, θαη θάζε 
άιιεο νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο χιεο. 

 

 Να κελ είλαη ηερλεηά ρξσκαηηζκέλα κε 
νπνηαδήπνηε αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία, 
είηε κε νπνηαδήπνηε θπζηθή κέζνδν 

 

 Να κελ είλαη πξντφληα απφ θπηά 
ξαληηζκέλα κε θπηνθάξκαθα, φπσο 

      παξαζείν, αξζεληθνχρα, κνιπβδνχρα 
ζθεπάζκαηα θ.ι.π. θαη ζπιιεγκέλα 

      πξν ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ην 
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

      θαη ηξνθίκσλ  θαη λα κελ  πεξηέρνπλ 
θαηάινηπα ησλ παξαπάλσ νπζηψλ  πνπ 
είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία. 

 

 Ζ κεηαθνξά ηνπο λα γίλεηαη κε νρήκαηα 
πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζε 
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ζπζθεπαζίεο θαηάιιειεο, αλά είδνο, ψζηε 
λα απνηξέπεηαη ε αιινίσζή ηνπο θαηά ηε 
κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε. 

 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο φισλ 
ησλ εηδψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ αλάινγα 
κε ηελ πνηθηιία θαη ηελ επνρή πνπ ζα 
θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηηο δηαηξνθηθέο 
αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 Σα  Δίδε ζα παξαδίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε 
πνζφηεηα ζα νξίδεη ην Σκ. Γηαηξνθήο. 

 

 Δπηζεκαίλεηαη ε ηήξεζε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ησλ θαλφλσλ Οξζήο  Τγηεηλήο 
θαη Απνζεθεπηηθήο Πξαθηηθήο θαηά ηελ 
απνζήθεπζε ,κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ 
πξντφλησλ. 

 

Δίδε Παληνπσιείνπ 

Γηα  φια ηα είδε παληνπσιείνπ απαηηείηαη ε 
ελαξκφληζε ζηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο , 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη άξζξα ηνπ Κ.Σ.Π . 

Ζ παξαζθεπή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε 
φισλ ησλ πξντφλησλ 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηεξψληαο ηνπ 
θαλφλεο δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο 

θαη πιεξψληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ  ππνρξεσηηθή 
επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ (βαζηθά ζπζηαηηθά, 
πξφζζεηα, εκ. ιήμεο, θσδηθφ παξηίδαο, θ.α) ζην 
έιεγρν ηεο εκθάληζεο, ζπζθεπαζίαο, 
ζεξκνθξαζίαο κεηαθνξάο, ζην έιεγρν ηεο 
θαζαξφηεηαο, ζηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη 
κεηαθνξάο. 

ια ηα πξντφληα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο 
πνηφηεηαο ,ρσξίο αιινηψζεηο, ρηππήκαηα ή 
θαηεζηξακκέλεο ζπζθεπαζίεο(πξψηε, δεχηεξε), 
λνζείεο, πξνζβνιέο απφ κηθξννξγαληζκνχο, 
έληνκα ή αθάξεα, γαηψδεηο πξνζκίμεηο, ηνμηθέο 
νπζίεο ,αλεπηζχκεηεο νζκέο, ρξσκαηηζκνχο  

θαη άιια αλεπηζχκεηα  νξγαλνιεπηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά.. 

Ζ ζχζηαζε ,ε πθή ,ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε 
νκνηνγέλεηα ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο 
κε βάζε ηνλ Κ.Σ.Π 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 124 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

Δηδηθά: 

 

 Ζ δάραξε ζε ζπζθεπαζία 1 Κg αιιά θαη ζε 
αηνκηθέο  ζπζθ. 5 γξ.   ζα πξέπεη λα 
δηαηίζεηαη  Λεπθή, ςηιφθνθθε, κε  άκεπηνπο 
νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ρσξίο ελδείμεηο 
αηεινχο επεμεξγαζίαο ή ρξεζηκνπνίεζεο 
κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ, λα είλαη ακηγήο 
ρσξίο μέλεο αλφξγαλεο ή νξγαληθέο χιεο ή 
ρξσζηηθέο νπζίεο  θαη λα πεξηέρεη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα ζπζηαηηθά πνπ 
θαζνξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο. 
 Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα έρεη ππνζηεί 
δχκσζε ή νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηεο 
θαλνληθήο ηεο ζχζηαζεο.  

 

 Γηα ηo είδνο καξκειάδα επηζεκαίλεηαη ε 
παξάδνζε ηνπ ζηελ ζπζθεπαζία 20 γξ, φπσο 
απηή  πεξηγξάθεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη ζε γεχζεηο  θξνχηα ηνπ 
δάζνπο, βεξίθνθν, ξνδάθηλν, θξάνπια, θεξάζη, 
ιεκφλη. 
Σν πξνζθεξφκελν  πξντφλ ζα είλαη καξκειάδα 
θαη φρη mermelada θαη ζα πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο (ζχζηαζε, 
επηζήκαλζε) γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο(Κ.Σ.Π 
Άξζξν 132).  

Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξντφληνο πνπ έρεη 
ππνζηεί αιινίσζε απφ δχκσζε ή ζεκάδηα 
επξσηίαζεο  ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην, ή πνπ 
έρεη ππνζηεί ηέηνηα δχκσζε, έζησ θαη αλ απηή 
δηεθφπε απφ νπνηαδήπνηε αηηία.  

 

 Ο Εειέο γιπθφο ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο 
πνηφηεηαο ,λα δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο γεχζεηο- 
αξψκαηα  (κπαλάλα, θεξάζη, θξάνπια , 
πνξηνθάιη, ιεκφλη θ.ι.π) ρσξίο αιινηψζεηο, 
λνζείεο, ηνμηθέο νπζίεο ,αλεπηζχκεηεο νζκέο, 
ρξσκαηηζκνχο θαη άιια αλεπηζχκεηα  
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
Σα πξντφληα  ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε  
ζπζθεπαζία 1 Κg,  ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ 
ζα αλαγξάθεηαη ζαθψο θαη επθξηλψο ην είδνο 
ηεο πεθηήο πνπ ζα παξαζθεπαζηεί θαζψο θαη  
ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρξήζεο θαη ε ζχλζεζή 
ηνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξντφληνο πνπ έρεη 
ππνζηεί αιινίσζε απφ δχκσζε  ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάδην, ή πνπ έρεη ππνζηεί ηέηνηα 
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δχκσζε, έζησ θαη αλ απηή δηεθφπε απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία.  

Ζ ζχζηαζε ,ε πθή ,ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε 
νκνηνγέλεηα ηνπο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο κε βάζε ηνλ 
Κ.Σ.Π. 

 

Σνλίδεηαη πσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ζα ιεθζεί ππφςε 
θαη ε παξαγφκελε πνζφηεηα ηνπ ηειηθνχ  
πξντφληνο δειέ, αλά ζπζθεπαζία 1 Κg πξψηεο 
χιεο, (ζθφλεο δειέ), ηεξψληαο ηηο 
αλαγξαθφκελεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ, νδεγίεο 
ρξήζεο ηνπ παξαζθεπαζηή.  

 

 Ο ραιβάο ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηηο 
γεχζεηο ζνθνιάηα, βαλίιηα ή αλάκηθην, κε 
μεξνχο θαξπνχο(Ακχγδαιν, θηζηίθη) θαη λα 
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.Π(άξζξν 138, 
ρσξίο αιινηψζεηο, λνζείεο, ηνμηθέο νπζίεο, 
επξσηηάζεηο, αλεπηζχκεηεο νζκέο, 
ρξσκαηηζκνχο θαη άιια αλεπηζχκεηα  
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Σν  Δπηηξαπέδην Αιάηη ζα πξέπεη λα 
παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 500γξ,λα 
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.Π (άξζξν 38 θαη 
11) , λα είλαη απαιιαγκέλν απφ αθαζαξζίεο θαη 
γεληθά μέλεο χιεο, ρσξίο πξφζζεηεο ρξσζηηθέο 
χιεο, κε θαζαξφ ιεπθφ ρηνλάην ρξψκα, λα κελ 
εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη ε γεχζε ηνπ 
λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη ζαθψο αικπξή. 

 Γηα ην Ησδηνχρν Αιάηη ηνλίδεηαη ε εκθάληζε  
ιεπθνχ ρξψκαηνο, ε έλδεημε ΗΧΓΗΟΤΥΟ ΑΛΑΣΗ 
ην αθξηβέο πνζνζηφ πξφζζεηνπ ησδηνχρνπ 
θαιίνπ, ε ππφδεημε ρξήζεο ηνπ γηα ηελ 
Παξαζθεπή θαγεηψλ θαζψο θαη ν εηδηθφο 
ζθνπφο ηεο παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο ηνπ ζηελ 
θαηαλάισζε.  

 

 Σν Υνλδξφ Δπηηξαπέδην   Αιάηη ζα πξέπεη λα 
παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο έσο 1 Κg. 
Θα πξέπεη λα πιεξνί  ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.Π 
(άξζξν 38 θαη 11) , λα είλαη απαιιαγκέλν απφ 
αθαζαξζίεο θαη γεληθά μέλεο χιεο, ρσξίο 
πξφζζεηεο ρξσζηηθέο χιεο, κε θαζαξφ ιεπθφ 
ρηνλάην ρξψκα, λα κελ εκθαλίδεη 
νπνηαδήπνηε νζκή θαη ε γεχζε ηνπ λα είλαη 
απνθιεηζηηθά θαη ζαθψο αικπξή. 
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 Σν μχδη ζα πξέπεη λα έρεη νμχηεηα 
ηνπιάρηζηνλ 6% ζε νμηθφ νμχ. 
Γελ ζα πξέπεη λα είλαη «Αλαπιήξσκα 
μπδηνχ»,(Κ.Σ.Π  άξζξν 39) θαη λα δηαηίζεηαη 
ζηελ ζπζθεπαζία εκθηάισζεο, πεξηεθηηθφηεηαο 
φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνπο εηδηθνχ φξνπο 
ηεο Γηαθήξπμεο. 

Πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηεζεκέλν θαηά 
ηξφπν ψζηε λα παξακέλεη δηαπγέο θαη 
απαιιαγκέλν εγρειπδίσλ θαη ηδήκαηνο 

Σνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηεο 
εκεξνκελίαο ζπζθεπαζίαο ηνπ. 

 

 Γηα φιεο ηηο Αξηπκαηηθέο χιεο θαη ηα 
Ζδχζκαηα ζε μεξή θαηάζηαζε: 
(Πηπέξη, Καλέιια, Γαξχθαιιν, Μνζρνθάξπδν, 
Γάθλε, Ρίγαλε, Γιπθάληζν, Κχκηλν, Βαλίιηα, 
Μπαράξη, Γεληξνιίβαλν, Γπφζκνο, ησδηνχρν 
αιάηη, , θιπ) 

Oη νξγαλνιεπηηθνί ηνπο ραξαθηήξεο ζα πξέπεη 
λα είλαη νη ραξαθηεξηζηηθνί γηα ην θάζε είδνο, 
απαιιαγκέλνη απφ θάζε επίθηεηε νζκή ή 
γεχζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ μέλεο πξνζκίμεηο, 
ηξφπν παξαζθεπήο ή επεμεξγαζίαο, θαθή 
ελαπνζήθεπζε (θαπλίια, νζκή κνχριαο) ή 
άιια αίηηα. 

Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ αθαηξεζεί 
κεξηθά ή νιηθά ηα αηζέξηα έιαηα θαη γεληθά νη 
νπζίεο πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ ηηο 
ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, θαζψο θαη ε 
αλάκημε ηέηνησλ πξντφλησλ κε άιια θαλνληθά 
ηνπ είδνπο. 

Σα Αξηχκαηα ζε ζθφλε πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ κηθξνζθνπηθά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
Αξηχκαηνο ζηελ πιήξε κνξθνινγηθή ηνπ 
κνξθή. 

 

 Σα φζπξηα πξέπεη λα είλαη ψξηκα 
,θπζηνινγηθνχ ρξψκαηνο, ζηηιπλά θαη κε 

   ζπξξηθλσκέλα ,απνμεξαζέληα ψξηκα, βξψζηκα 
ζπέξκαηα ςπραλζψλ απαιιαγκέλα θάζε μέλεο 
πξφζκημεο πνπ νθείιεηαη ζηελ επεμεξγαζία 
παξαιαβήο απηψλ, ή θαξπψλ δηαθφξσλ 
ζπκθπσκέλσλ θπηψλ, ρσκάησλ, μχισλ, 
δηδαλίσλ, θφθθσλ δεκεηξηαθψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε θάζε αλφξγαλεο ή 
νξγαληθήο χιεο θαη ε εκθάληζε πξνζβνιήο 
απφ αθάξεα ζε πνζνζηφ >5%. 
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   Καηά ηνλ βξαζκφ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 
επράξηζηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο 
ραξαθηεξηζηηθνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

 

 

 Οη Φαθέο πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηηο 
εμήο θαηεγνξίεο: 

 

Πιαηχζπεξκε (ρνλδξή) κε βάξνο 1000 θφθθσλ > 
60 γξ. 

Λεπηφζπεξκε (ςηιή) ) κε βάξνο 1000 θφθθσλ  30-
50 γξ. 

 

 Σα Φαζφιηα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηελ 
θαηεγνξία: 

 

Γίγαληεο 

Μεζφζπεξκα (κέηξηα) κε ζρήκα θπιηλδξηθφ ή 
πιαθέ θαη βάξνπο αλά 1000 θφθθνπο 

      351- 500 γξ. 

 

Απαγνξεχεηαη ε πξνζθνξά πξνο θαηαλάισζε 
νζπξίσλ ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία πνπ δελ είλαη 
ηππνπνηεκέλα θαη πξνζπζθεπαζκέλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Κ.Τ.Α 
37227/25-09-87 ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

 Οη Διηέο ζα πξέπεη λα είλαη κεγέζνπο 140- 160 
/Κg ή 160-180/Κg πνηθηιίαο «ΚΑΛΑΜΧΝ» 
ρσξίο αλάκημε κε άιιεο πνηθηιίαο ή κεγέζνπο 
θαξπνί.  
Οη θαξπνί πξέπεη λα είλαη άξηηνη, ζπλεθηηθνί 
θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε 
αιινίσζε ή πξνζβνιή απφ ζθψιεθεο ή 
έληνκα θ.ι.π. 

Σα αλεθηά φξηα πξνζβεβιεκέλσλ ειηψλ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. 

Σνλίδεηαη ε δηάζεζε ησλ ειηψλ ρσξίο 
αλάκημε(λνζεία). 

ηηο ελδείμεηο κεηαμχ άιισλ ζα αλαγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά ην είδνο απηψλ  

ή ε πξνέιεπζε απηψλ.(Κ.Σ.Π) 

       Σν ρξεζηκνπνηνχκελν αιάηη πξέπεη λα πιεξνί 
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Σελίδα 128 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. 

 

 Σν Αιεχξη ,ην άλζνο αξαβνζίηνπ, ην ζηκηγδάιη, 
θαη ηα θχιια θξνχζηαο θαη ζθνιηάηαο , 
θαληαΐθη,   πξέπεη λα είλαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
ηνπ Κ.Σ.Π , ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Α.Υ.  
θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο 7/2009.  
Οη νξγαλνιεπηηθνί θαη καθξνζθνπηθνί ραξαθηήξεο 
ησλ πξντφλησλ απηψλ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη, 
θαη ρσξίο ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ 
πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

Σν Αιεχξη ( ζθιεξφ, καιαθφ, γηα φιεο ηηο ρξήζεηο) , 
θαη ην ηκηγδάιη(ςηιφ- ρνλδξφ) πξέπεη λα δηαηίζεηαη 
ζηε θαηαλάισζε  ακηγέο ρσξίο ειαηηψκαηα θαη 
ρσξίο αλάκημε κε άιεπξα 

άιισλ θαξπψλ , απνπζία εληφκσλ θαη αθάξεσλ. 

Σα θχιια θξνχζηαο θαη ηα θχιια ζθνιηάηαο ζα 
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 
θαηάςπμεο θαη λα παξαδίδνληαη ρσξίο ζεκάδηα 
απφςπμεο θαη επαλαθαηάςπμεο. 

 

 Κξέκεο ζε ζθφλε γηα ρξήζε ζε κσξά  άλσ 
ησλ 4- 6 κελψλ 

  

   Οη Κξέκεο ζα πξέπεη λα είλαη εκπινπηηζκέλν κε 
φια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ 
θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ βξεθψλ. 

 

 Σν θαζαξφ βάξνο ησλ κνλάδσλ πξντφληνο ζα 
είλαη 400 - 430 γξακκάξηα.  

 

Θα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ      πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ θαζψο θαη 
πεξί ππνρξεσηηθήο επηζήκαλζεο  

 ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ θηι). ζχκθσλα κε ηελ  

 

 Σελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε,  ηελ 
παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ 
θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο 
Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ,2001/101/ Δ.Κ ηεο 
Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη 
ηεο Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ 
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Σελίδα 129 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ 
ηξνθίκσλ 
 

 Σελ  Τπνπξγηθή Απφθαζε 
Τ1/Γ.Π.47815/2008 - ΦΔΚ 
1478/Β'/28.7.2008 

           Δλαξκφληζε ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο 
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο  

           2006/141/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, «γηα ηα 
παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε  

           θαη  παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο   
βξεθηθήο ειηθίαο». 

 

 Σελ Οδεγία 2006/141/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2006 
ζρεηηθά κε ηα παξαζθεπάζκαηα γηα 
βξέθε θαη ηα παξαζθεπάζκαηα 
δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
1999/21/ΔΚ 

 
 Σελ Οδεγία  2009/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ  

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6
εο

 Μαΐνπ 
2009 γηα ηα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα 
εηδηθή δηαηξνθή 
 

 ΚΑΝ. (ΕΕ) αρικ. 609/2013 Γηα ηα ηξφθηκα ηα 

νπνία πξννξίδνληαη γηα βξέθε θαη κηθξά 
παηδηά θαη γηα ηα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη 
γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο, θαη σο 
ππνθαηάζηαηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ 
βάξνπο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 
92/52/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ 
ηεο Δπηηξνπήο 96/8/ΔΚ, 1999/21/ΔΚ, 
2006/125/ΔΚ θαη 2006/141/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 
2009/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ 
ηεο Δπηηξνπήο ( ΔΚ) αξηζ. 41/2009 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 953/2009  

 ΟΔΘΓΛΑ 2006/125/ΕΚ Γηα ηηο κεηαπνηεκέλεο 

ηξνθέο κε βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη ηηο 
παηδηθέο ηξνθέο  

          γηα βξέθε θαη παηδηά κηθξήο ειηθίαο θ.ι.π 

 

Θα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ  πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
θαηεγνξία γάιαθηνο θαζψο θαη πεξί ππνρξεσηηθήο 
επηζήκαλζεο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ( εκεξνκελία 
παξαγσγήο- ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ή θσδηθφ 
παξαγσγήο, ιήμεο, ζχλζεζε, ρψξα παξαγσγήο 
,ζπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ κέζνδν αξαίσζεο , 
ζήκα θαηαιιειφηεηαο, θηι).  
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Σελίδα 130 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Σνλίδεηαη πσο: 

 Σα πξντφληα απηά  θπθινθνξνχλ θαη 
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κφλνλ εθφζνλ 
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο νξηζκνχο θαη 
ηνπο θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ  Τπνπξγηθή Απφθαζε 
Τ1/Γ.Π.47815/2008 - ΦΔΚ 
1478/Β'/28.7.2008 . 
 Καλέλα άιιν πξντφλ εθηφο απφ ηα 
παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε δελ είλαη 
δπλαηφλ λα δηαηίζεηαη ζην εκπφξην ή 
λα παξνπζηάδεηαη θαη' άιιν ηξφπν σο 
θαηάιιειν λα ηθαλνπνηήζεη απφ κφλν 
ηνπ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο 
θπζηνινγηθψλ πγηψλ βξεθψλ θαηά 
ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο 
κέρξη ηελ εηζαγσγή θαηάιιεισλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ηξνθψλ. 
 

 Σα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα 
παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε 
δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο 
παξαζθεπάδνληαη απφ πεγέο 
πξσηετλψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ 
Τπνπξγηθή Απφθαζε 
Τ1/Γ.Π.47815/2008 - ΦΔΚ 
1478/Β'/28.7.2008 θαη ηελ Οδεγία 
2006/141/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
22αο Γεθεκβξίνπ 2006 
 

 Παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη 
παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ 
θακία νπζία ζε πνζφηεηα ηέηνηα, πνπ 
λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ 
βξεθψλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 
 

 Μφλν νη νπζίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηα 
Παξαξηήκαηα ηεο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο Τ1/Γ.Π.47815/2008 - ΦΔΚ 
1478/Β'/28.7.2008 θαη ηεο Οδεγίαο 
2006/141/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 22αο 
Γεθεκβξίνπ 2006 κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή 
παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη 
παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη 
αλάγθεο ζε: 

  αλφξγαλεο νπζίεο βηηακίλεο 

  ακηλνμέα θαη ινηπέο αδσηνχρεο 
ελψζεηο 

 άιιεο νπζίεο πνπ έρνπλ εηδηθφ 
δηαηξνθηθφ πξννξηζκφ. 
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Σελίδα 131 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ηηο νπζίεο πνπ απαξηζκνχληαη  ζηα 
Παξαξηήκαηα ηεο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο Τ1/Γ.Π.47815/2008 - 
ΦΔΚ 1478/Β'/28.7.2008 
εθαξκφδνληαη θξηηήξηα θαζαξφηεηαο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θνηλνηηθή 
λνκνζεζία γηα ηε ρξήζε νπζηψλ ζηελ 
παξαζθεπή ηξνθίκσλ γηα ζθνπνχο 
άιινπο απφ εθείλνπο πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε. 
Σα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη 
ηα παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο 
βξεθηθήο ειηθίαο δελ πξέπεη λα 
πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα 
κεκνλσκέλσλ θπηνθαξκάθσλ 
 

 Γηα λα θαηαζηνχλ έηνηκα πξνο ρξήζε 
ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα 
παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο, δελ απαηηείηαη ηίπνηε άιιν 
εθηφο απφ πξνζζήθε λεξνχ, αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε. 

 
Ζ νλνκαζία κε ηελ νπνία πσινχληαη ηα 
πξντφληα  ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία 
πάληνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα σο εμήο: 
    «Παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε» θαη 
«Παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο». 
     
 Ζ επηζήκαλζε πεξηιακβάλεη, εθηφο ησλ 
ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 
παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2000/13 «γηα ηελ 
πξνζέγγηζε λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 
ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη 
δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ» (ΔΔ L109/2000) 
ηηο αθφινπζεο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο: 
    α) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε, έλδεημε πνπ 
αλαθέξεη φηη ην πξντφλ είλαη θαηάιιειν γηα 
ηελ εηδηθή δηαηξνθή ησλ βξεθψλ απφ ηελ 
γέλλεζή ηνπο, εθφζνλ δελ ηξέθνληαη δηα 
ζειαζκνχ. 
    β) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο, έλδεημε πνπ λα αλαθέξεη φηη ην 
πξντφλ είλαη θαηάιιειν κφλν γηα ηελ εηδηθή 
δηαηξνθή ησλ βξεθψλ ειηθίαο άλσ ησλ έμη 
κελψλ, φηη πξέπεη λα απνηειεί κέξνο κφλν 
κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηαηξνθήο, φηη δελ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αληηθαηάζηαζε 
ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαηά ηνπο πξψηνπο 
έμη κήλεο ηεο δσήο θαη φηη ε απφθαζε γηα 
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Σελίδα 132 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ηελ έλαξμε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηξνθψλ, 
θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε εμαίξεζε κέρξη 
ηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ, ζα πξέπεη λα ιακ-
βάλεηαη κφλν αθνχ δεηεζεί ε γλψκε 
αλεμάξηεησλ πξνζψπσλ κε εηδίθεπζε ζηελ 
ηαηξηθή, ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο ή ζηε 
θαξκαθεπηηθή ή άιισλ πξνζψπσλ 
αζρνινπκέλσλ επαγγεικαηηθά κε ηε 
θξνληίδα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ, κε 
βάζε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο 
αλάπηπμεο ηνπ θάζε βξέθνπο. 
    γ) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη ησλ 
παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο ηελ δηαζέζηκε ελεξγεηαθή αμία, 
εθθξαδφκελε ζε kj θαη kcal, θαζψο θαη ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο 
θαη ιηπίδηα, εθθξαδφκελε αξηζκεηηθά γηα 
10ml έηνηκνπ πξνο ρξήζε πξντφληνο. 
    δ) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη ησλ 
παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο, ηε κέζε πνζφηεηα θάζε αλφξγαλεο 
νπζίαο θαη θάζε βηηακίλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηα παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ αληηζηνίρσο θαη, 
θαηά πεξίπησζε, ηεο ρνιίλεο, ηλνζηηφιεο θαη 
θαξληηίλεο, εθθξαδφκελε αξηζκεηηθά, γηα 100 
ml έηνηκνπ πξνο ρξήζε πξντφληνο. 
    ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε θαη ησλ 
παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο, νδεγίεο γηα ηε ζσζηή παξαζθεπή, 
απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο θαη 
πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
δηαηξέρεη ε πγεία ησλ βξεθψλ ζηελ 
πεξίπησζε κε ζσζηήο παξαζθεπήο θαη 
απνζήθεπζεο. 
 
Ζ επηζήκαλζε δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη ηα 
αθφινπζα: α) φζνλ αθνξά ηα 
παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα 
παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο, ηε κέζε πνζφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ 
νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ, 
εθφζνλ ε δήισζε απηή δελ θαιχπηεηαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηνηρείν δ 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθθξαδφκελε 
αξηζκεηηθά γηα 100 ml έηνηκνπ πξνο ρξήζε 
πξντφληνο, 
    β) φζνλ αθνξά ηα παξαζθεπάζκαηα 
δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο, πέξα απφ ηα 
αξηζκεηηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 
γηα ηηο βηηακίλεο θαη ηηο αλφξγαλεο νπζίεο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα VII, 
εθθξαδφκελα σο εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ 
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Σελίδα 133 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ηηκψλ αλαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ, 
γηα 100 ml έηνηκνπ πξνο ρξήζε πξντφληνο. 
 
 Ζ επηζήκαλζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα 
βξέθε θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο 
βξεθηθήο ειηθίαο γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 
γηα κηα ζσζηή ρξήζε ησλ πξντφλησλ θαη λα 
κελ απνζαξξχλεη ην ζειαζκφ. Ζ ρξήζε 
φξσλ φπσο «εμαλζξσπηζκέλν» 
(humanized), «εμνκνησκέλν κε ην κεηξηθφ» 
(maternalized), «πξνζαξκνζκέλν» 
(adapted) ή παξνκνίσλ απαγνξεχεηαη. 
 

Ζ επηζήκαλζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε 
θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο βξεθηθήο 
ειηθίαο γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρεη 
ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα κηα ζσζηή ρξήζε 
ησλ πξντφλησλ θαη λα κελ απνζαξξχλεη ην 
ζειαζκφ. 

 

Σα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα 
παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο 
επηζεκαίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ 
νη θαηαλαισηέο λα θάλνπλ ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ 
ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη λα απνθεχγνπλ θάζε 
θίλδπλν ζχγρπζεο κεηαμχ ησλ παξαζθεπαζκάησλ 
γηα βξέθε θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ δεχηεξεο 
βξεθηθήο ειηθίαο. 

 

 Οη θξπγαληέο ζα είλαη ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 
ησλ δχν ηεκαρίσλ  θ.β 16-20 γξ/ζπζθεπαζία. 

  ε ελαξκφληζε ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (Κ.Σ.Π, 
Τγ. Γηαηάμεηο)    

   Θα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ άκεκπηνπο 
νξγαλνιεπηηθνχο θαη καθξνζθνπηθνχο ραξαθηήξεο, 

   ( γεχζε,  ρξψκα,  ηξαγαλφηεηα),  ρσξίο ελδείμεηο 
ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ    

   πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

 Γηα ηα Ζδχζκαηα  ζε μεξή θαηάζηαζε (Σζάη 
θαθειάθηα , ρακνκήιη θαθειάθηα) ηζρχνπλ  νη   
απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.Π(άξζξα 42,43,11θαη 54). 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίλεηαη ζηα καθξνζθνπηθά 
θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο       
Απαηηείηαη ε ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηνπ Αξ 
παξηίδαο ζχκθσλα κε ηελ Ηζρχνπζα   Ννκνζεζία. 

 

 Σν ξχδη(θίηξηλν, άζπξν- γιαζζέ) πξέπεη λα είλαη 
πξψηεο πνηφηεηαο θαη κφλν,  πιήξσο 
επεμεξγαζκέλν , επηκειεκέλεο ζηίιβσζεο γηα ηνλ 
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Σελίδα 134 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

αληηζηνηρνχληα ζε θάζε πνηθηιία εκπνξηθφ ηχπν 
π.ρ Γιαζζέ γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο ή 
κηθξφθαξπεο, Καξνιίλα γηα καθξφθαξπεο ή 
κεζφθαξπεο θ.ι.π. 
Να κελ παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη 
αιινίσζε θαη λα είλαη απφιπηα πγηέο θαη 
απαιιαγκέλν ζπεξκάησλ θαη παξαζηηηθψλ θπηψλ, 
πξνζβνιήο εληφκσλ, αθάξεσλ θ.ι.π. 

Να είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν απφ 
θάζε μέλε χιε. 

Να κελ πεξηέρεη ζξαχζκαηα θφθθσλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ηνπ 5%. 

Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο εξπζξνχο ή κε εξπζξέο 

ξαβδψζεηο ,θφθθνπο αψξνπο, πξαζηλσπνχο ή 
θξεηηδφκνξθνπο ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 3%. 

Να κελ πεξηέρεη πγξαζία ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 
ηνπ 15-16%. 

Κάζε πνηθηιία ξπδηνχ πξέπεη λα δηαηίζεηαη 
απηνχζηα. 

ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ξπδηνχ εθηφο απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο ελδείμεηο(ζρεηηθέο 

Γηαηάμεηο) πξέπεη απαξαίηεηα λα γξάθεηαη θαη ε 
πνηφηεηα ηνπ ξπδηνχ. 

 

 Σν Φπζηθφ Δπηηξαπέδην ή Μεηαιιηθφ  λεξφ ζε 
ζπζθ. 1,5 Lt,  ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο(Κ.Σ.Π, Τ2 2600/2001 
θαη Φ.Δ.Κ Β΄ 630/2007) ηφζν γηα ηηο ζπλζήθεο θαη 
κεζφδνπο παξαγσγήο, εκθηάισζεο, ζπληήξεζεο 
θαη δηάζεζεο φζν θαη γηα ηελ ελαξκφληζε ζηα 
ηζρχνληα κηθξνβηνινγηθά ζηαζεξφηππα πνπ 
αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. 
 

 Ο Φπζηθφο Υπκφο Πνξηνθάιη ζα πξέπεη λα 
δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 250ml. ε 
ζπζθεπαζία δηαζθαιίδνπζα ην πξντφλ απφ θάζε 
εμσηεξηθή επίδξαζε θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ 
άξζξνπ 9 θαη 11  ηνπ Κ.Σ.Π 
Θα πξέπεη λα έρεη άκεπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο 
ραξαθηήξεο ρσξίο ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο 
κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο 
επεμεξγαζίαο ή αιινίσζεο ή ρξεζηκνπνίεζεο 
ηερλεηψλ ρξσζηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ. 

Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη ππνζηεί δχκσζε απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία. 

 Tα δπκαξηθά  δελ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 
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Σελίδα 135 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

κεηνλεθηηθέο πξψηεο χιεο ε 

αηεινχο επεμεξγαζίαο. Οη νξγαλνιεπηηθνί 
ραξαθηήξεο ησλ βξαζκέλσλ 

κε λεξφ ή φρη δπκαξηθψλ πξέπεη λα είλαη άκεπηνη 
απνπζίαο ελδείμεσλ ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ 
πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

    Απαγνξεχεηαη ν ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ησλ 
δπκαξηθψλ , ε πξνζζήθε 

    ζπληεξεηηθψλ θαη ε πξνζθνξά ζηελ θαηαλάισζε 
δπκαξηθψλ πνπ 

    εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα πξνζβνιήο απφ 
ζθψιεθεο ή αθάξεα. 

    Σα δπκαξηθά φηαλ βξάδνληαη κε λεξφ πξέπεη: 

      1)  Να δηνγθνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζην δηπιάζην 

 2)  Να κελ δηαζπψληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 
ηνπ 5% 

 3)  Να κελ παξνπζηάδνπλ πνιηψδε πθή. 

 4)  Σν πγξφ βξαζκνχ πξέπεη  λα είλαη φζν ην 
δπλαηφ δηαπγέο ρσξίο δπζάξεζηε νζκή   

  ή ηζρπξή φμηλε γεχζε.   

  

 Σα θνλζεξβνπνηεκέλα είδε ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνπλ  ηελ εκεξνκελία ιήμεο πάλσ ζην 
άθξν ηνπ ιεπθνζηδεξνχ δνρείνπ θαη φρη ζηελ 
επηθνιιεκέλε εηηθέηα. 
 

 Ζ Κνκπφζηα θξνχησλ ζε ζπζθ. Καζαξνχ 
βάξνπο 2,5- 3 Κg 

  ζα πξέπεη λα έρεη ειάρηζην ζηξαγγηζκέλν βάξνο 
πεξηερνκέλνπ θξνχησλ 1,5 Kgr. 

  Σν πεξηερφκελν  , ζα πξέπεη λα είλαη ήκηζπ   
θαξπψλ ή θεηψλ ρσξίο ππξήλα.  

Γηα φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο Κνκπφζηαο(Ρνδάθηλν, 
θνθηέηι θξνχησλ) ε ζηεξεή θάζε πξέπεη λα είλαη 
ζπλεθηηθή ρσξίο ειαηηψκαηα θαη θειίδεο.  

Σν πγξφ πιήξσζεο πξέπεη λα είλαη δηαπγέο 
απαιιαγκέλν απφ αησξνχκελεο μέλεο χιεο. 

   Δπηηξεπφκελα φξηα δηαιπηψλ ζηεξεψλ 14 έσο 16 
◦brix. 

 

 Σα θνλζεξβνπνηεκέλα καληηάξηα θνλθαζέ ζε 
ζπζθεπαζία θαζαξνχ βάξνπο 375- 425 gr  ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ πεξηερφκελν ειάρηζηνπ 
ζηξαγγηζκέλνπ  βάξνπο 240 gr. 
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Σελίδα 136 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

●  Ο ηνκαηνπνιηφο δηπιήο ζπκπχθλσζεο 
πξέπεη λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά απφ 

  ρπκφ ηνκάηαο ηνπιάρηζηνλ 28%,  κε ρξψκα 
εξπζξφ βαζχηεξνπ ρξψκαηνο, 

  ρσξίο θειίδεο , απαιιαγκέλνο απφ ζπφξνπο 
,ηεκάρηα ηνκάηαο 

  θαη γεληθφηεξα  μέλεο πξνο ην πξντφλ χιεο. 

  Πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία κε 
θαζαξφ πεξηερφκελν βάξνπο 0,8-1 Kg.   

 

 Σνκαηάθη απνθινησκέλν θνλ-θαζέ: ην πξντφλ 
πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 

  ηεκάρηα ηνκάηαο κε νκνηφκνξθν εξπζξσπφ 
ρξψκα ηεο ψξηκεο ηνκάηαο , 

  κε πγξή  θάζε απαιιαγκέλε απφ μέλεο χιεο , 
ρσξίο θαξπθεχκαηα. 

  Πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία κε 3 Κg 
κε ζηξαγγηζκέλν βάξνο >1,5 Kg.   

 Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά ( Αξαθάο κεγάινο, 
Μπάκηεο ςηιέο, Φαζνιάθη πιαηχ, παλάθη 
θαηεςπγκέλν) πξέπεη πιεξνχλ φινπο ηνπο 
φξνπο ηνπ ησλ άξζξσλ 119 θαη 120 ηνπ Κ.Σ.Π. 

  Θα πξέπεη λα πεξηέρνπλ κφλν ηα βξψζηκα κέξε 
ησλ θπηψλ, ρσξίο ηελ χπαξμε άιισλ ηκεκάησλ   

   ηνπ θπηνχ ή άιισλ μέλσλ πιψλ. 

  Δπηζεκαίλεηαη ε απνπζία θπηνθαξκάθσλ θαη 
ειαηησκάησλ. 

  Ζ ζπζθεπαζία, ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε ησλ 
πξντφλησλ ζα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο    

  πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ζα δηαηίζεληαη κε 
νλνκαζία πνπ λα δειψλεη ζαθψο ην είδνο. 

  Σα δηαηεξεκέλα ηξφθηκα κεηά ηελ απνςπμή ηνπο 
πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νξγαλνιεπηηθνχο   

   ραξαθηήξεο παξφκνηνπο κε εθείλνπο ησλ λσπψλ 
ηξνθίκσλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη.  

   Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρξψκα ην νπνίν πξέπεη 
λα είλαη έληνλν πξάζηλν θαη ζην κέγεζνο  

   ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ην ίδην ζε φιε ηελ 
πνζφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

   ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 
δηαπηζηψλεηαη ζεκάδηα απφςπμεο θαη 
επαλαθαηάςπμεο. 

   ια ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά ζα πξέπεη λα 
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Σελίδα 137 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

πξνζθέξνληαη ζε ζπζθεπαζίεο ηνπ 1 Κg.  

 

●   Όια ηα εδψδηκα ιίπε, έιαηα θαη  ηα 
πξντφληα απηψλ πξέπεη λα πιεξνχλ  ηνπο 
φξνπο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (Καλ.29/2012 
ηεο Δπηηξνπήο, Καλ. 1234/2007, ΚΤΑ 
323902/2009 ,  ηνπ Κ.Σ.Π(άξζξα 70,71,73,77, 
78), ηνπ Π.Γ 521/83  θαη ησλ ηζρπφλησλ 
Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ (7/2009). 

   Γελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ νζκή ή γεχζε 
ηάγγηζεο, ζήςεο ή επξσηίαζεο θαη δελ ζα πξέπεη 
λα  παξέρνπλ απφ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπο 
ηδηφηεηεο γεληθά ελδείμεηο   ρξεζηκνπνίεζεο θαηά 
ηελ παξαζθεπή ηνπο αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ 
ή  αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα  πεξηέρνπλ βαξέα 
δειεηεξηψδε κέηαιια θαζψο θαη ππνιείκκαηα 

θαηαιπηψλ πδξνγφλσζεο ή δηαιπηηθψλ κέζσλ γηα 
ηελ εθρχιηζε ηνπο φπσο επίζεο θαη  ηνμηθέο 
νπζίεο, θαη δελ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη κε 
επηηξεπφκελεο ηεο νπνηαδήπνηε αλάκεημεο ηνπο 
κε έιαηα πξνεξρφκελα απφ άιινπο θαξπνχο ή 
ειαηνχρα ζπέξκαηα ή έιαηα δσηθήο πξνέιεπζεο. 

 

 Γηα ην είδνο ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ¾  απαηηείηαη ε 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά 60% θαη 62% θαηά 
αλψηαην φξην(Κ.Σ.Π Άξζξν 78) θαη ζα παξαδίδεηαη 
ζε ζπζθεπαζία έσο 2 Κηιψλ, πιεξψληαο φιεο ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο φπσο πεξηγξάθνληαη 
αλσηέξσ(εδψδηκα ιίπε, έιαηα θαη  ηα πξντφληα 
απηψλ) 

 

      Δίδε Αξηνπνηίαο - 
Εαραξνπιαζηηθήο 

 

● Ο Λεπθφο Άξηνο απφ αιεχξη  ζίηνπ Σ. 70% , 
θαη ηα απιά αξηνζθεπάζκαηα( Αξηίδηα ζίηνπ 

θαη νιηθήο) 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Σφζν νη πξψηεο χιεο  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ παξαζθεπή απηψλ φζν θαη νη δηαδηθαζίεο 

παξαζθεπήο, ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο απηψλ 
ζα πξέπεη  λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο   θαλφλεο 

Γηαζθάιηζεο Τγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ 
Κ.Σ.Π.(Άξζξα 111,112,113,114), ηεο 

Αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο 7/2009 θαη ηνπ Νφκνπ ππ. 
αξ.  3526/2007( Παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ 
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ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

αξηνπνηίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο). 

ια ηα δεηνχκελα είδε Αξηνπνηίαο ζα 
παξαδίδνληαη «θξέζθα» - (Νφκνο ππ. αξ.  

3526/2007) 

         Σν ςήζηκν ησλ αλσηέξσ εηδψλ πξέπεη λα είλαη 
θαλνληθφ θαη νκνηνγελέο,  ην δε θιφγσκα  

         απηψλ νκνηνγελέο θαη θαλνληθφ ζε φιε ηελ 
επηθάλεηα.  

         Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξνο θαηαλάισζε  ησλ 
αλσηέξσ εηδψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί  

         νπνηαδήπνηε αιινίσζε(  κεζεληεξηθφο βάθηιινο, 
επξσηίαζε θ.ι.π)  

 

         Ο Λεπθφο Άξηνο απφ αιεχξη  ζίηνπ Σ. 70%   ζα 
παξαδίδεηαη πάληα ζε ζρήκα       

         Φξαηδφιαο θαη θαζαξνχ βάξνπο  500 γξ ή 1000 
γξ/ηεκάρην  θαη ζα κεηαθέξνληαη  κε ρξήζε  

         θιεηζηψλ θηβσηίσλ  απφ εγθεθξηκέλν πιηθφ  
θαηαζθεπήο (π.ρ ραξηνθηβψηηα, εηδηθά θαιάζηα),     

         εληφο ησλ νπνίσλ ππάξρεη  ιεπθφο θαηάιιεινο 
ράξηεο πεξηηπιίγκαηνο ή αλαγελλεκέλε  θπηηαξίλε. 

         (Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ηξνθίκσλ) 

 

         ε πεξίπησζε Αξγίαο ή Κπξηαθήο, εάλ ν Άξηνο δελ 
κπνξεί λα παξαδνζεί εληφο ηεο Αξγίαο ή Κπξηαθήο,   

         ηφηε ζα ζπζθεπάδεηαη ζε θιεηζηή  θαηάιιειε 
ζπζθεπαζία πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε                         

αθπγξαλζή ηνπ  

         θαη λα  δηαηεξήζεη φζν ην δπλαηφλ θξέζθα ηα 
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

         Γηα ηηο αξγίεο ηνλίδεηαη πσο δελ ζα παξαιεθζεί 
Άξηνο ή αξηίδην πνπ ζα έρεη παξαρζεί > 2 εκέξεο. 

          

Σα  Αξηίδηα ζίηνπ   55-55 gr θαη  ηα Αξηίδηα                          
νιηθήο 50-55 gr  πξέπεη αιέζεσο λα 

ζπζθεπάδνληαη θαη λα παξαδίδνληαη                              
«θξέζθα»  ζε εηδηθή αηνκηθή ζπζθεπαζία                                 

απφ ζειινθάλ ή άιιε 

θαηάιιειε  πιαζηηθή χιε θαηάιιειε  γηα ηξφθηκα,( 
Σήξεζε ηζρπνπζψλ Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ 

θαη άξζξσλ ηνπ Κ.Σ.Π) (πεξί πιηθψλ   θαη              
αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ                                   

ζε επαθή 
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κε ηξφθηκα). 

Σα αλσηέξσ είδε πξέπεη λα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε 
επηζήκαλζε  (φλνκα ηεο επηρείξεζεο, 

δηεχζπλζε ηνπ αξηνπνηείνπ,  ην είδνο ησλ αξηηδίσλ,      
ην θαζαξφ βάξνο,  ηελ εκεξνκελία 

παξαζθεπήο – κε αλεμίηειε ζθξαγίδα). 

ε εθαξκνγή ηεο ππ΄ αξ. 390/93 απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο 

θαη ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ , ηα 
νρήκαηα  κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ 

αξηνπνηίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην θαηάιιειν               
ακάμσκα,  θιεηζηφ απφ φιεο ηηο πιεπξέο 

( θιεηζηνχ ηχπνπ) έηζη ψζηε  λα κελ έξρνληαη                          
ζε επαθή  κε ζθφλε θαη  δηάθνξνπο ξχπνπο. 

Σα κεηαθνξηθά κέζα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη                       
θαζαξά θαη λα κεηαθέξνπλ  απνθιεηζηηθά 

ηα  ζπγθεθξηκέλα  πξντφληα. 

 

 

        ● Όια ηα είδε Εαραξνπιαζηηθήο πξέπεη λα 
πξνζθέξνληαη «θξέζθα» ζε ελαξκφληζε  

         ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ζε 
αηνκηθή κεξίδα ή κεγάιεο ζπζθεπαζίεο  

         (φπσο απηέο θαζνξίδνληαη  απφ ηελ παξαγγειία)  
θαη ζε βάξνο φπσο  

         θαζνξίδεηαη θαη΄ ειάρηζηνλ απφ ηηο ηζρχνπζεο 
Αγνξαλνκηθέο  Γηαηάμεηο.(π.ρ  Αγ. Γηάηαμε     

         7/2009,  άξζξν 156), Κ.Σ.Π άξζξν 141  θ.ι.π. 

                                          
ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 Κξίλεηαη απαξαίηεηε,  κε ηελ επηθχιαμε 
ησλ ηπρφλ νξηδφκελσλ ζε άιιεο δηαηάμεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε ζπκκφξθσζε 
φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ πνπ 
παξάγνπλ, ζπζθεπάδνπλ, δηαθηλνχλ, 
απνζεθεχνπλ, πξνκεζεχνπλ, παξαδίδνπλ 
ή δηαζέηνπλ ηξφθηκα ζηηο απαηηήζεηο  ησλ 
Καλνληζκψλ θαη νδεγηψλ : 

 Κ.Σ.Π  θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
απηνχ. 

 Καλ.178/2002 (πεξί θαζνξηζκνχ ησλ 
γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο 
Ννκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο 
Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.  
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 Καλ.852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλήο 
Σξνθίκσλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Αξηζ. 3724/162303 Δζληθά κέηξα θαη 
παξεθθιίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 
δσηθήο πξνέιεπζεο ζε εθαξκνγή ησλ 
Καλνληζκψλ (ΔΚ) 852/2004 θαη (ΔΚ) 
853/2004 

 Καλ.882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ 
δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ 
ηξνθίκσλ 

 Κ.Τ.Α  15523/31-08-2006  Πεξί Αλαγθαίσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ 
Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004  θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 
2004/41/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καλ.2073/2005  θαη 1441/2007 ζρεηηθά κε 
ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ ηξνθίκσλ 

 Νφκνο ππ. αξ.  3526/2007( Παξαγσγή 
θαη δηάζεζε πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη 
ζπλαθείο δηαηάμεηο) θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 

 Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο 7/2009 , 9/2009, 
3/2011  θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
απηψλ. 

 Οδεγία 2000/13/Δ.Κ.θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, 
ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 
E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο 
Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο 
θαη ηεο Οδεγίαο 2003/89/Δ.Κ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ 
αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ.  

 Καλ. 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο 
Ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ Γηαηξνθήο θαη 
Τγείαο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα θαη 
ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 
αρικ. 107/2008, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 
109/2008, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 116/2010  

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

            ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011  

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα 
ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ 
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http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/nutrition_claims/109-2008.pdf
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ 
νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 
2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
608/2004 ηεο Δπηηξνπήο 

 

 ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 
29/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 13εο 
Ηαλνπαξίνπ 2012 γηα ηα πξφηππα εκπνξίαο 
ηνπ ειαηνιάδνπ (θσδηθνπνηεκέλν θείκελν) 

 

 Καλνληζκφο 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ 
γεσξγηθψλ αγνξψλ   θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ 
γηα νξηζκέλα γεσξγηθά  πξντφληα(εληαίνο 
θαλνληζκφο ΚΟΑ) θαη ηηο φπνηεο  

      ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91 
ΣΖΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1991 

            ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ 
ππξελειαίσλ  θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο 
πξνζδηνξηζκνχ 

 Καλ. 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 
πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα 
ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 
80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ. 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 10/2011 ηεο 

Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2011 γηα 
ηα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 
πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 
ηξφθηκα. 

 Καλνληζκφο 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο 
ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο 
πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη 
λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε απηήο Κανονιςμόσ 
2008/282/ΕΚ γηα ηα πιηθά θαη αληηθείκελα 

απφ αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ ηα νπνία 
πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 
ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2023/2006 

 Καν(ΕΚ) 1333/2008 γηα ηα πξφζζεηα 

ηξνθίκσλ (ζπλζήθεο θαη θξηηήξηα ρξήζεο 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&qid=1429776897027&from=EL


 

 

Σελίδα 142 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ηνπο) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Καν (ΕΕ) 1129/2011    ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ 1333/2008 (παξάξηεκα ΗΗ) κε 
δεκηνπξγία θαηαιφγνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
ηξφθηκα 

 Καλ (ΔΔ) 231/2012 γηα ηηο πξνδηαγξαθέο 
ησλ πξνζζέησλ 

 Καλ. 1829/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα 
γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 
ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 
επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα 
ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη 
απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 2001/18/ΔΚ 

 Καν (ΕΚ) 1881/2006  γηα θαζνξηζκφ κέγηζησλ 

επηηξεπηψλ επηπέδσλ γηα νξηζκέλεο νπζίεο 
νη νπνίεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα 

 Καλνληζκφο 315/93 ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ 

1993, θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1882/2003 ηεο 29εο 
επηεκβξίνπ 2003. θαη  596/2009 ηεο 18εο 
Ηνπλίνπ 2009. 

 TONIZETAI ε ελαξκφληζε φισλ ησλ 
ππεπζχλσλ ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία  

            θαη ε νπνία αθνξά ηελ Γεληθή θαη ηελ 
Γηαηξνθηθή Δπηζήκαλζε: 

  ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

            ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ( γεληθέο αξρέο,  
απαηηήζεηο θαη  ππνρξεψζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο  

          πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξφθηκα) θαη εηδηθφηεξα 
ηε γεληθή θαη δηαηξνθηθή επηζήκαλζε.) 

-ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα 
ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ 
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Σελίδα 143 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 
2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
608/2004 ηεο Δπηηξνπήο- 

          Εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) 2018/775  πεξί 

θαζνξηζκνχ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή  ηνπ 
άξζξνπ 26, παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 
αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

 θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο 

 φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο γηα ηελ έλδεημε ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο  ηνπ 
πξσηαξρηθνχ ζπζηαηηθνχ ελφο ηξνθίκνπ 

 ΚΑΝ. (ΕΕ) αρικ. 609/2013 Γηα ηα ηξφθηκα ηα 

νπνία πξννξίδνληαη γηα βξέθε θαη κηθξά 
παηδηά θαη γηα ηα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη 
γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο, θαη σο 
ππνθαηάζηαηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ 
βάξνπο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 
92/52/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ 
ηεο Δπηηξνπήο 96/8/ΔΚ, 1999/21/ΔΚ, 
2006/125/ΔΚ θαη 2006/141/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 
2009/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ 
ηεο Δπηηξνπήο ( ΔΚ) αξηζ. 41/2009 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 953/2009 

 ΟΔΘΓΙΑ 2006/125/ΕΚ Γηα ηηο κεηαπνηεκέλεο 

ηξνθέο κε βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη ηηο 
παηδηθέο ηξνθέο  

          γηα βξέθε θαη παηδηά κηθξήο ειηθίαο θ.ι.π 

 Καλ.396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα 

αλψηαηα φξηα 
θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/414/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καν(ΕΚ) 299/2008 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 γηα ηα 
αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ 
κέζα ή πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο 
δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο, 
φζνλ αθνξά ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο 
πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή 

 Οδεγία 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ 
αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ 
πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα ησλ 
θπηνθαξκάθσλ επάλσ ή κέζα ζε νξηζκέλα 
πξνïφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο , 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 
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Σελίδα 144 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 Οδεγία 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθά κε ηα 
πξφζζεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη φπσο έρεη 
απηή ηξνπνπνηεζεί 

 Τ2 2600/2001. (Πνηφηεηα λεξνχ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο) θαη Φ.ΔΚ Β΄ 
630/2007) θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο 
(ΓΤΓ2/Γ.Π. 38295/2007) 

 Π.Γ 521/83  

  Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2018/775  
πεξί θαζνξηζκνχ θαλφλσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή  
ηνπ άξζξνπ 26, παξάγξαθνο 3 ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
 θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο 
θαηαλαισηέο   φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο 
γηα ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ 
ηφπνπ πξνέιεπζεο  ηνπ πξσηαξρηθνχ 
ζπζηαηηθνχ ελφο ηξνθίκνπ 

 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1580/2007 ηεο 
Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2007, 
γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ησλ 
θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 2200/96, (ΔΚ) αξηζ. 
2201/96 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1182/2007 ηνπ 
πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ (ΔΔ L 350 ηεο 
31.12.2007, ζ. 1) 

 Αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967  Τγεηνλνκηθνί 
φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο 
επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ   θαη 
άιιεο δηαηάμεηο. 

  

                      ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή ή θαηνρή ή 
κεηαπνίεζε ή δηάζεζε ή κεηαθνξά γηα 
θαηαλάισζε αγαζψλ, ηα νπνία είλαη 
αθαηάιιεια γηα βξψζε ή κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ νπνηνδήπνηε θίλδπλν ή 
βιάβε ζηελ πγεία αλζξψπσλ ή δψσλ ή 
νπνηαδήπνηε δεκηά ζε θπηά(Αγνξαλνκηθή 
Γηάηαμε 7/2009 – άξζξν 237).   

 

        Γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα πξνζθεξφκελα 
είδε,  ην αλεθηφ φξην θαησηέξνπ θαζαξνχ 

       ή ζηξαγγηζκέλνπ  Βάξνπο ηνπο  σο  πξνο ηα 
αλαγξαθφκελα ηνπο, θαζνξίδεηαη απφ 

       ηηο ηζρχνπζεο  Αγνξαλνκηθέο  Γηαηάμεηο..(π.ρ  
Αγ. Γηάηαμε 7/2009,  άξζξα 244, 245, θ.α.ι.) 
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Σελίδα 145 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

 Σνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο άζηθηεο 
ζπζθεπαζίαο φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πξντφλησλ(ρσξίο ζεκάδηα παξαβίαζεο, 
ρηππεκάησλ, δηάηξεζεο, θ.ι.π) 

 

 Γηα φια ηα  ηξφθηκα   επηζεκαίλεηαη ε 
εκθάληζε άκεπησλ νξγαλνιεπηηθψλ    

         θαη καθξνζθνπηθψλ ραξαθηήξσλ ρσξίο 
ελδείμεηο  ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ      

         πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. 

 

    Σνλίδεηαη επίζεο ε απαγφξεπζε δηάζεζεο 
πξντφλησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί  

      αιινίσζε απφ δχκσζε ή νηηδήπνηε άιιν 
ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ηεο  παξαγσγήο 
ηνπο. 

 

 Ρππαζκέλεο ζπζθεπαζίεο απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία επηβάιινπλ απφξξηςε  
ηνπ είδνπο  θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε 
απηνχ. 

    

 Σα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πιεξνχλ 
ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο  
επηζήκαλζεο - ζπζθεπαζίαο  ππφ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πεξί 
ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θπηηθήο 
πξνέιεπζεο. 

 

 Σνλίδεηαη, ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Καλ. 178/2002 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ 
ηξνθίκσλ φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξάγξ. 13 πεξί 
ελδείμεσο αλαγλψξηζεο παξηίδαο 
πξντφληνο, ηεο νδεγίαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηελ γεληθή αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ, θαη ησλ ελ ηζρχ Αγνξαλνκηθψλ 
Γηαηάμεσλ.  
Σα   πξνζθεξφκελα πξντφληα ζα πξέπεη λα 
θέξνπλ  θσδηθφ (αξηζκφ) Παξηίδαο. 
(Πξναηξεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ 
εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 
ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε ηειεπηαία 
εκεξνκελία αλάισζεο κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ε εκεξνκελία απηή ζπκπεξηιακβάλεη 
ζαθή έλδεημε θαη θαηά ζεηξά ηνπιάρηζηνλ 
ηεο εκέξαο θαη ηνπ κήλα.) 
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Σελίδα 146 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

 Ζ επηζήκαλζε φισλ ησλ πξντφλησλ 
Φπηηθήο πξνέιεπζεο πξέπεη λα είλαη θαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

 ινη νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ ζα πξέπεη  λα εθαξκφδνπλ ηνπο 
θαλφλεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο θαη λα 
ζεζπίδνπλ, εθαξκφδνπλ θαη λα  δηαηεξνχλ 
πάγηα δηαδηθαζία ή δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ 
αξρψλ HACCP – ISO 22000:2005 

   

 Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
παξαδίδνπλ ηα πξντφληα θαηά είδνο θαη 
πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ χκβαζε ρξφλνπ παξάδνζεο(Έσο 
09:00 π.κ) 

 

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 
ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ δελ πξέπεη λα 
μεπεξλά ην ¼ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δσήο 
ηνπο. 

 

 Σνλίδεηαη  ε απαίηεζε ζπκκφξθσζεο φισλ 
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ ηξνθηθή 
αιπζίδα γηα ηελ ηήξεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο 
«Αιπζίδαο ςχμεο» ησλ ππφ ςχμε θαη 
θαηάςπμε ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ θπηηθήο 
πξνέιεπζεο.  

 

 Οη ζπλζήθεο ζπζθεπαζίαο (πξψηε & 
δεχηεξε), κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο, ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο 
θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο θαη 
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, θαλνληζκνχο, 
θαζψο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο ησλ 
νδεγψλ νξζήο  πξαθηηθήο (ζχκθσλα κε ηηο 
αξρέο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ 
ηξνθίκσλ). 

 

 ια ηα παξαδηδφκελα ζπκβαηηθά είδε ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

   θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά 
απαηηνχληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

   ηεο  Γηαθήξπμεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζε 
κεγέζε ζπζθεπαζίαο φπσο απηά απαηηνχληαη  

   θαη αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο 
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Σελίδα 147 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Γηαθήξπμεο». 

 Ο έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή (πνζνηηθφο, 
καθξνζθνπηθφο, νξγαλνιεπηηθφο θαη 
αλάινγα κε ην πξφγξακκα ησλ 
δεηγκαηνιεςηψλ, κηθξνβηνινγηθφο θαη 
ρεκηθφο)ησλ παξαιακβαλφκελσλ 
πξντφλησλ ζα δηεμάγεηαη απφ ηελ εθάζηνηε 
ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ  θαη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σκ. 
Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ , ηεξψληαο ηηο 
λφκηκεο δηαδηθαζίεο,  φπσο απηέο  ξεηψο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία 
.(N. 4412/2016) 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΘΔΖ ΣΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

              Απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 
πξνζθέξνληεο, ηνπ Γηαγσληζκνχ απαηηείηαη, ε  
πξνζθφκηζε    πξσηφηππεο  Τπεχζπλεο 
Γήισζεο  (κε ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο), ζηελ νπνία λα δειψλνπλ:  

 

 ηα πξνζθεξφκελα είδε (είδνο 
πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ρψξα 
πξνέιεπζεο,     εκπνξηθή επσλπκία, 
ζπζθεπαζία, εηαηξεία παξαγσγήο θαη έδξα 
ησλ  επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ησλ). 

 

 φηη νη  εηαηξείεο παξαγσγήο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ  είλαη   
Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ κε αξηζκφ 
θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο. 

 

 ηελ ελαξκφληζε ησλ ηξνθίκσλ ζηελ 
ηζρχνπζα Ννκνζεζία  

          - ιεο  νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο 
ηξνθίκσλ  θαζψο θαη φια  ηα 
πξνζθεξφκελα    είδε  ηξνθίκσλ   ζα 
πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
αλσηέξσ   θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ   
θαζψο θαη ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ γηα  ηα ηξφθηκα ( Κ.Σ.Π, 
Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, Αγνξαλνκηθέο  θαη 
Τγεηνλνκηθέο   Γηαηάμεηο, Απνθάζεηο θαη ηηο 
φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ.)- 

 

 Γηα φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, 
θαη νη νπνίνη   παξάγνπλ ή κε, ηα 
πξνζθεξφκελα πξντφληα,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΗ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

απαηηείηαη ε  νξζή εγθαηάζηαζε 
θαη εθαξκνγή  πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 
(ΖΑCCP) ηεθκεξίσζε απηφ, κε  
ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ 
απαηηήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θχζε 
θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 
ηξνθίκσλ. 

 

    ηελ  ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε ησλ  
ηξνθίκσλ θαη ζηελ Διιεληθή   Γιψζζα.  

 

  ηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ 
παξάγνπλ ηα πξνζθεξφκελα είδε,  ζε δηθή 
ηνπο     εγθαηάζηαζε,  ζα πξέπεη θαηά ηελ 
θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο λα 
πξνζθνκίζνπλ  πξσηφηππε ππεχζπλε 
Γήισζε ή αθξηβέο αληίγξαθν   ηνπ λφκηκνπ  
εθπξνζψπνπ ηεο παξαζθεπάζηξηαο- 
παξαγσγνχ εηαηξείαο, κε ζεψξεζε γλεζίνπ 
ηεο ππνγξαθήο θαη ζηελ νπνία λα 
δειψλεηαη ε απνδνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εηαηξείαο ζηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο(ησλ ζπκθσλεζέλησλ εηδψλ) ζε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ   
πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 
απνδνρή.  
 

 νη πξνζθέξνληεο λα δειψλνπλ 
ππεχζπλα (πξσηφηππε ππεχζπλε Γήισζε 
κε ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο) φηη ηα 
αληίζηνηρα, έγθπξα  πηζηνπνηεηηθά (άδεηεο 
ιεηηνπξγίαο, άδεηεο ςπθηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ,  πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγήο 
ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ  HACCP,  ISO  
22000, αξ. θαηαρψξεζεο ή αξ. έγθξηζεο 
εγθαηάζηαζεο ησλ   επηρεηξήζεσλ 
παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ )  ζα   
παξέρνληαη  ζηελ Αξκφδηα  ππεξεζία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (Σκήκα Γηαηξνθήο- Σκήκα 
Πξνκεζεηψλ), φηαλ απηά δεηεζνχλ.  
      

 ηα πιαίζηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ(απφ 

Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ)  ή 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 

επηβεβαίσζεο- ηεθκεξίσζεο ησλ 

θαηαηεζεηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ – 

βεβαηψζεσλ γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε, 

ηνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή  πξνζθφκηζε ησλ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή,  εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο φπσο ζα νξίζεη ε Δπηηξνπή 

ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

                                             
ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ -επη 
πνηλή απνθιεηζκνχ- θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο, ππνρξενχληαη ζηελ 
πξνζθφκηζε  δεηγκάησλ ζηα θάησζη είδε 
ηξνθίκσλ: 

 

 Άξηνο ζίηνπ 0,5 Κg. 

 Διαηφιαδν ΔΥΣRΑ Παξζέλν ζπζθ. 5 Lt. 

 Φπζηθφο ρπκφο Πνξηνθάιη ζπζθ.250 ml. 
Καη  1 LT 

 Eπηηξαπέδην αιάηη 500 γξ. 

 Άλζνο Αξαβνζίηνπ 160 – 200 γξ 

 Φξπγαληά αηνκηθή κεξίδα 16- 20 γξ., 
Μπηζθνηα 

 Αιεχξη 1 Kg γηα φιεο ηηο ρξήζεηο. 

 Φξνπηφθξεκα  (ζπζθ.  300 γξ) 

 Φαξίλ ιαθηέ (ζπζθ.300-400 γξ)  

 Αλζνο νξχδεο ζπζθ 150-180 γξ. 

 Ρπδάιεπξν ζπζθ. 300 γξ. 

 ια ηα δπκαξηθά ζε ζπζθ. 500 γξ. 

 Ρχδη(θίηξηλν, άζπξν- γιαζζέ) 500 gr. 

 Μαξκειάδα αηνκ. ζπζθ. 20 γξ. 

 Εειέο ζθφλε 1 -2 θηι., Μνπο ζθφλε 1- 2 
θηι. 

 Mέιη αηνκ κεξ. 10 gr 

 Καθάν 125 γξ. 

 Σνκαηάθη  Απνθινησκέλν θνλθαζέ 
ζηξ.Βάξνπο >1,5Kg 

 Μαληηάξηα Κνλθαζέ 375- 425 γξ. 

 Σνκαηνπνιηφο 0,8  - 1Kg 

 Κνκπφζηα Ρνδάθηλν ζηξ.Βάξνπο ≥1,5 
Κgr 

 Βνπηπξάθη αηνκ. Μεξ. 10 gr,, 
Μαξγαξηλάθη 10 γξ. 

 πκππθλσκέλν γάια αγειάδνο- πιήξεο (κε 
ζαθραξνχρν) 400- 430 γξ. 

 Γάια 2εο Βξεθηθήο Ζιηθίαο ζε πγξή κνξθή, 
ζπκππθλσκέλν κεξηθά απνβνπηπξσκέλν 
      κε ζαθραξνχρν,  απνζηεηξσκέλν γηα ηελ 
θάιπςε  αλαγθψλ ζε κσξά άλσ 

      ησλ 6 κελψλ) 400-430 γξ. 

 Σζάη  θαθειάθη αηνκηθή κεξίδα 

 Υακνκήιη θαθειάθη αηνκηθή κεξίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΗ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 Λεκφλη ρπκφο άξηπκα 330 – 350 ml 

 Ξχδη  330- 400 ml 

 Εάραξε  ιεπθή 1 Kg & δαραξάθη αηνκ. 
Μεξ.5 gr. 

 

ΝΑΗ 

 

 

 

Γηα φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο: 

 ηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο, αληηθεηκεληθήο θαη  αδηάβιεηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ  

θαη πάληα ζε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο -θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ - , απφ 
φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο  - θαη γηα φινπο ηνπο δεηνχκελνπο θσδηθνχο ηξνθίκσλ(δσηθήο 
θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο),  απαηηείηαη  ε θαηάζεζε  Πίλαθα πκκφξθσζεο 
πξνδηαγξαθψλ/Απαηηήζεσλ  πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε αξίζκεζε ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ / απαηηήζεσλ   φπσο απηέο  πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη 
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ( Πίλαθα πκκφξθσζεο 
Πξνδηαγξαθψλ/Απαηηήζεσλ).  

 ε  ζπκπιήξσζε ηνπ Αλσηέξσ Πίλαθα απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσηηθή 
φπσο ππνρξεσηηθή είλαη θαη ε αξίζκεζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ  ηερληθψλ θπιιαδίσλ, 
πηζηνπνηεηηθψλ, δηθαηνινγεηηθψλ, δειψζεσλ θαη  πξνζπέθηνπο. 
 

 ηελ ζηήιε ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη φξνη, 
ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο 

 

 ηελ ζηήιε ΑΠΑΝΣΖΖ ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε κε ηελ κνξθή ΝΑΗ/ΟΥΗ ή έλα αξηζκεηηθφ 
κέγεζνο  πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. 

 

 ηελ ζηήιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ θαηαγξάθεηαη  ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη Σερληθά θπιιάδηα, αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο, 
εμνπιηζκνχ θ.ι.π. 

 

Σνλίδεηαη ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ γηα ηελ ζηνρεπκέλε θαηαγξαθή θαη 
απφδεημε ηεο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθήο θαζψο θαη ε αχμνπζα αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ γηα ηελ γξήγνξε  αλαδήηεζε  ηεο παξαπνκπήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 151 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV – χζδιο φμβαςθσ                 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ ππ’αξηζκ. …../2022 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΚΑΙ 

ΣH ΕΣΑΙΡΕΙΑ…………………….. 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ……………………………….  

 

υμβατικού Σιμήματος ………………..€ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 
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                                                    ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ  …./2022 

 

τη Πάτρα σήμερα την ………….. του έτους 2022 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Σο Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’’  που εδρεύει στη Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Αθανασόπουλο Παύλο του 

Ιωάννη και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ………. που εδρεύει στην ……… ., έχει ΑΥΜ ………. υπάγεται στη ΔΟΤ: 

……………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο……………. …………………………………., και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Σην αριθ…. ./2022 διακήρυξη 

2) Σην αριθ………… προσφορά του Προμηθευτή,  

3) Σην αριθ ………………….. απόφαση Δ.. της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση της 

υπηρεσίας στον προμηθευτή,  

υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλητος: Σο πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  στον Προμηθευτή  σχετικά με την υλοποίηση της 

προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη ύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:  …………..  Ημέρα: ………….. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης του έργου και την παραλαβή της προμήθειας  (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος. 

Προσφορά: η αριθ…………. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 



 

 

Σελίδα 153 

ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος : α) τη ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.. 

υμβατικό τίμημα: ……………………………………….   

 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «…..……………………..». 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με 

τους όρους της ……… διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. …………απόφαση Δ..  κατακύρωσης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της ύμβασης ορίζεται σε ……… μήνες, ήτοι από 

…………..έως……………... 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή  ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………………… Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας 

το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς 

του. το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του 

προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων/ υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το 

πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας και με τμηματική 

εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική 

παραλαβή του τμήματος αυτού.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  Για την 

πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4152/2013 

(ΥΕΚ Α/107/09-05-2013).   Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των 

υπηρεσιών και των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 

i)Τπέρ των Οργανισμών Χυχικής Τγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την 

αφαίρεση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το 

άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του 

Ν.3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 38424/2010 (ΥΕΚ 2424Α/11-5-2010): 2,00%.  

ii) Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων υμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ αυτού 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση. 

 iii) Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα 

με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

 iv) Κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην ΥΠΑ) υπέρ του Δημοσίου, που 

παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων υμβάσεων και Προμηθειών (για διαγωνισμούς άνω των 

60.000,00) 

v) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
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Όλα τα τιμήματα της παρούσας ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 

δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 

………… εγγυητική επιστολή της Σράπεζας …………… ποσού ………. ευρώ (4% της συμφωνούμενης 

με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι 

………... 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 

που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Ο προμηθευτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 

4412/2016 άρθρο 133. την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 

την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την 

ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο  Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών 

υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή  που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 

από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του 

Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

132 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει μερικώς τη σύμβαση και να μην παραγγείλει το 

σύνολο των ειδών ή των ποσοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες της.  
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ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Ν. 4412/2016, η αριθ……….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αριθ………κατατεθείσα 

προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά 

τεύχη. ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ο Προμηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016. 

Ε ΠΙΣΨΗ ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο 

μέρος. 

 

                                                     ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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