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                                                                                                                                   ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                                                                                                    Νζα Ιωνία  5-11-2018 

1
θ
  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                                                             Αρικμ. Πρωτ.    30346       

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ 

                     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ  ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.ΙΩΝΙΑ 14233                                                   ΑΡΙΘΜΟ Δ/ΞΗ Π 53/18 

ΤΜΘΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                     

ΓΑΦΕΙΟ: ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ: Χ. Κοφμπθ 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ: 2132057830 

FAX: 2132057038 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΟΤ ΜΔ 

CPV 15800000-6  “ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ” ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 (Αρικμόσ Διακιρυξθσ Ρ 53/18) 

Έρνληαο ππφςε : 
1. Σν λ. 2362/95 (ΦΔΚ 247/η.Α΄/95 ) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
2. /05) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

3. Σν λ. 3580/07 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

4. Σν λ. 3918/11 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/11) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

5. Σν λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο ΄Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) »  

6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο 35 ηνπ  λ. 4472/2017 (ΦΔΚ 74/η.Α΄17)  

7. Σν αξ πξση 853/27-3-2018 έγγξαθν  ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ  

8. Σελ απφ 18-5-2018 (6ε πλ Θεκ Α16) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

9. Σνπ Ν. 2741/1999 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

άξζξνπ 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 ηνπ Ν. 

3060/2002 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) θαη 9 ηνπ Ν. 3090/2002 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), 

φπσο ην άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005 

10. Σελ απφ 12-9-2018 (9ε πλ  Θεκ Α8) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

11. Σελ αξ πξση 25416/21-9-2018 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ  

 

                                         ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

                                                                                                                                        

πλνπηηθφ   δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ε ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο “Γηάθνξα πξντφληα δηαηξνθήο”,  

ζπλνιηθήο  πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 55.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
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1. ΤΟΡΟΣ –ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ :  

χκθσλα  κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε :  

α)ζε θξάηνο –κέινο ηεο Έλσζεο, 

β)ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)  

γ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο θαη  

δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή  

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ  πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ΄φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα  ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

           

3. ΚΡΑΣΗΔΙ    

 Η Σηκή ηεο πξνζθνξάο  ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο εθηφο ηνπ αλαινγνχληνο 

Φ.Π.Α  

    Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ. 

     Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη εμήο : 

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ 20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ) 

β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3% (πιένλ 20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ       

επ΄απηνχ) 

γ) Πνζνζηφ  2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο   

δ) Φφξνο  4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ & κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ  ΄΄et.diavgeia.gov.gr΄΄   

 4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 

ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

 

Γρ  Ρρομθκειϊν    Ρρ Οικονομικοφ  Θ Αν/τρια προϊςτ Διοικ/κισ Δ/νςθσ  Θ Ρροϊςτ Διοικ/κισ Δνςθσ  O Διοικθτισ  

             Χ. Κοφμπθ            Δ. Τςαβλισ             Δ. Λαμπροποφλου                Ε. αυτοποφλου         Μ. Κοφρτθσ          

 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ  

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενικό Νοςοκομείο   

Ν. Ιωνίασ 

Κωνςταντοποφλειο –

Πατθςίων 

(Πρωτόκολλο) 

22/11/2018 θμζρα   

Ρζμπτθ και ϊρα 

14:30 μ.μ 

Γενικό Νοςοκομείο      

Ν. Ιωνίασ 

Κωνςταντοποφλειο –

Πατθςίων  

(Αμφικζατρο) 

23/11/2018 θμζρα    

Ραραςκευι και ϊρα 

10:30 π.μ 
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4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

4.5.ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Αϋ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Συνοπτικόσ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

(ΚΗΓΜΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ)  

6-11-2018 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   Ρρομικεια του είδουσ  “ Διάφορα προϊόντα 

διατροφισ”    

ΚΩΓΙΚΟ CPV (CPV 15800000-6) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  55.000,00 ευρϊ, με ΦΡΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ Τεμάχια 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΙ  Τακτικόσ προχπολογιςμόσ Νοςοκομείου ΚΑΕ 1511  

ΠΟΟΣΗΣΑ -ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ππωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα Βϋ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ     Αποκικθ του Γενικοφ  Νοςοκομείου  Ν. Ιωνίασ 

Κωνςταντοποφλειο - Ρατθςίων   

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ   Σφμφωνα με το Ραράρτθμα  Γϋ 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ       

ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 

τρίτων νόμιμεσ  κρατιςεισ  

α) Ροςοςτό 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ πλζον χαρτ 3% 

(πλζον20% ειςφορά υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ) 

β) Ροςοςτό 0,06 % υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ πλζον χαρτ 3% 

(πλζον20% ειςφορά υπζρ ΟΓΑ       επϋαυτοφ) 

γ) Ροςοςτό  2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ   

δ) Φόροσ  4% για προμικειεσ και 8% για παροχι 

υπθρεςιϊν 

  (Οι κρατιςεισ υπολογίηονται ςτθν αξία 

τιμολογίου πλθν ΦΡΑ).   

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 
Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδι-

ματοσ 8% για παροχι υπθρεςιϊν και 4% για 

προμικειεσ      
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
 

A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.ΜΕΣΡ ΠΟΟΣΗΣΑ  
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ  
ΤΝΟΛΟ  ΦΠΑ  ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

1 
ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΔΟ ΜΑΓΕΙΙΚΟ 
500 ΓΑΜ 

ΤΕΜ 
900 0,120 108,00 25,92 133,92 

2 ΑΛΑΤΙ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Γ ΤΕΜ 37400 0,006 220,66 52,96 273,62 

3 ΑΛΑΤΙ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ 400Γ ΤΕΜ 60 0,330 19,80 4,75 24,55 

4 ΑΛΕΥΙ ΣΕ ΣΥΣΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ  ΚΙΛ 180 0,490 88,20 11,47 99,67 

5 
ΑΛΕΥΙ ΡΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ 
ΤΟΥ 500 Γ  

ΤΕΜ 
10 0,600 6,00 0,78 6,78 

6 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΡΟΥ ΚΟΛΑ 330ml ΤΕΜ 1500 0,380 570,00 136,80 706,80 

7 ΑΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5 ΛΙΤ ΛΙΤ 120 1,360 163,20 39,17 202,37 

8 ΒΑΦΘ ΑΥΓΩΝ ΤΕΜ 30 0,800 24,00 5,76 29,76 

9 ΒΑΝΙΛΙΝΘ 500 Γ ΤΕΜ 2 17,800 35,60 8,54 44,14 

10 ΓΑΛΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕΙΔΑ ΤΕΜ 1500 0,120 180,00 23,40 203,40 

11 ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 410Γ ΚΥΤ 540 0,570 307,80 40,01 347,81 

12 ΓΑΥΦΑΛΛΟ ΤΙΜΜΕΝΟ  ΚΙΛ 2 17,400 34,80 8,35 43,15 

13 ΓΑΥΦΑΛΛΟ ΞΥΛΑΚΙ ΚΙΛ 2 17,400 34,80 8,35 43,15 

14 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ ΑΣΤΕΟΕΙΔΘΣ  ΚΙΛΑ 2 9,200 18,40 4,42 22,82 

15 ΔΑΦΝΘ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 5 6,200 31,00 7,44 38,44 

16 ΔΥΟΣΜΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛ 5 3,800 19,00 4,56 23,56 

17 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ Ν4- ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΙΛ 120 2,950 354,00 84,96 438,96 

18 
ΗΑΜΡΟΝ ΧΟΙ.ΩΜΟΡ.ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500Γ 

ΚΙΛ 
500 2,800 1400,00 182,00 1582,00 

19 ΗΑΧΑΘ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 1800 0,750 1350,00 324,00 1674,00 

20 ΗΑΧΑΘ ΑΤΟΜΙΚΘ 10 Γ ΤΕΜ 10000 0,020 200,00 48,00 248,00 

21 ΗΑΧΑΘ ΑΧΝΘ 400 Γ ΤΕΜ 2 0,540 1,08 0,26 1,34 

22 ΗΕΛΕ 1 ΚG ΤΕΜ 1200 2,420 2904,00 696,96 3600,96 

23 ΚΑΚΑΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛ 5 5,680 28,40 3,69 32,09 

24 ΚΑΝΝΕΛΑ ΣΚΟΝΘ ΚΙΛ 2 3,800 7,60 182,40 190,00 

25 ΚΑΝΝΕΛΑ ΞΥΛΟ ΚΙΛ 2 3,650 7,30 175,20 182,50 

26 ΚΑΥ 500 Γ ΤΕΜ 3 2,900 8,70 1,13 9,83 

27 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ 100 Γ ΤΕΜ 1800 1,240 2232,00 535,68 2767,68 

28 ΚΑΦΕΣ ΣΤΓΜΙΑΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ 2 Γ ΤΕΜ 23000 0,110 2530,00 607,20 3137,20 

29 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΣ 500Γ  ΤΕΜ 140 4,640 649,60 155,90 805,50 

30 ΚΕΙΚ 430Γ ΤΕΜ 150 3,240 486,00 116,64 602,64 

31 ΚΙΜΙΝΟ ΤΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛ 3 4,850 14,55 3,49 18,04 

32 ΚΕΜΑ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ  160Γ ΤΕΜ 1500 0,620 930,00 223,20 1153,20 

33 ΚΟΛΙΑΝΔΟ ΤΙΜΜΕΝΟ 500 Γ  ΤΕΜ  6 4,200 25,20 3,28 28,48 

34 
ΚΟΝ ΦΛΑΟΥ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
200GR 

ΤΕΜ 
1900 0,560 1064,00 138,32 1202,32 

35 ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΤΙΜΜΕΝΟΣ 500 Γ 
ΤΕΜ 

3 3,900 11,70 1,52 13,22 

36 ΚΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 LT ΤΕΜ 160 3,340 534,40 69,47 603,87 

37 ΜΑΓΙΑ 8-10 Γ ΤΕΜ 20 0,270 5,40 0,70 6,10 
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38 
ΜΑΝΙΤΑΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΚΙΛΩΝ  

ΚΙΛ 
20 3,240 64,80 15,55 80,35 

39 ΜΑΓΑΙΝΘ ΑΤΟΜΙΚΘ 10 Γ 
ΤΕΜ 

49000 0,028 1372,00 329,28 1701,28 

40 ΜΑΓΑΙΝΘ 250 Γ ΤΕΜ 110 0,640 70,40 16,90 87,30 

41 

ΜΑΜΕΛΑΔΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΘ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
20 Γ(ΟΔΑΚΙΝΟ,ΒΕΙΚΟΚΟ, 
ΡΟΤΟΚΑΛΙ ) 

ΤΕΜ 69000 0,033 2277,00 546,48 2823,48 

42 ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ ΟΛΟΚΛΘΟ ΚΙΛ 2 18,100 36,20 8,69 44,89 

43 ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ ΤΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛ 2 15,800 31,60 7,58 39,18 

44 ΜΟΥΣΤΑΔΑ 500 Γ. ΤΕΜ 20 0,830 16,60 3,98 20,58 

45 ΜΡΑΧΑΙ ΤΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛ 2 6,300 12,60 3,02 15,62 

46 ΜΡΑΧΑΙ ΟΛΟΚΛΘΟ(ΚΟΚΚΟΥΣ) ΚΙΛ 2 6,300 12,60 3,02 15,62 

47 ΜΡΕΙΚΙΝ ΡΑΟΥΝΤΕ 500 Γ ΤΕΜ 10 3,600 36,00 4,68 40,68 

48 ΜΡΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΑ 40 Γ ΤΕΜ 150 0,330 49,50 11,88 61,38 

49 ΜΡΟΥΚΟΒΟ ΓΛΥΚΟ 500 Γ ΤΕΜ 3 8,200 24,60 5,90 30,50 

50 ΜΡΟΥΚΟΒΟ ΚΑΥΤΕΟ 500 Γ ΤΕΜ 2 8,200 16,40 3,94 20,34 

51 ΝΕΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,5ΛΙΤ ΤΕΜ 2000 0,110 220,00 28,60 248,60 

52 ΞΥΔΙ 400 Γ ΤΕΜ 1500 0,220 330,00 79,20 409,20 

53 ΞΥΔΙ ΜΡΑΛΣΑΜΙΚΟ 250 ml ΤΕΜ 4 1,090 4,36 1,05 5,41 

54 ΡΑΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ  ΚΙΛ 4 3,790 15,16 3,64 18,80 

55 ΡΙΡΕΙ ΜΑΥΟ ΤΙΜΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛ 28 10,590 296,52 71,16 367,68 

56 ΡΙΡΕΙ ΜΑΥΟ ΚΟΚΚΟΥΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛ 4 12,590 50,36 12,09 62,45 

57 ΡΙΡΕΙ ΛΕΥΚΟ ΤΙΜΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛ 1 14,890 14,89 3,57 18,46 

58 ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΥΜΟΣ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 2500 0,720 1800,00 432,00 2232,00 

59 ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΥΜΟΣ 250 ML ΤΕΜ 10500 0,210 2205,00 529,20 2734,20 

60 ΡΟΥΕΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛ 2000 2,190 4380,00 569,40 4949,40 

61 ΕΒΥΘΙΑ  ΤΩΝ 500 Γ ΤΕΜ 200 0,950 190,00 24,70 214,70 

62 ΙΓΑΝΘ ΚΙΛ 15 3,480 52,20 12,53 64,73 

63 ΥΗΙ  ΚΙΤΙΝΟ ΜΡΟΝΕΤ 500 Γ ΤΕΜ 3500 0,540 1890,00 245,70 2135,70 

64 ΥΗΙ ΚΑΟΛΙΝΑ 500 Γ ΤΕΜ 1300 0,620 806,00 104,78 910,78 

65 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500 Γ ΤΕΜ 45 0,590 26,55 3,45 30,00 

66 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΟ 500 Γ ΤΕΜ 10 0,590 5,90 0,77 6,67 

67 ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΙΚΘ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 4 1,440 5,76 0,75 6,51 

68 
ΤΑΑΜΟΡΟΛΤΟΣ- ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΑΥΓΩΝ ΒΑΚΑΛΑΟΥ 

ΚΙΛ 
3 3,220 9,66 1,26 10,92 

69 ΣΑΙ ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ 1 ΚΙΛΟΤ  ΚΙΛ 35 11,340 396,90 95,26 492,16 

70 ΤΥΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΕΜ 10000 0,110 1100,00 143,00 1243,00 

71 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΤΩΝ 500 Γ ΡΑΚ 700 0,740 518,00 67,34 585,34 

72 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΩΝ 500 ΓΑΜ ΤΕΜ 400 1,650 660,00 85,80 745,80 

73 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΟΥΡΑΣ 
ΜΕΤΙΑ   ΤΩΝ 500 Γ 

ΤΕΜ 
180 1,030 185,40 24,10 209,50 

74 
ΦΙΛΤΟ ΚΑΦΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ 

30 0,720 21,60 5,18 26,78 

75 ΦΥΓΑΝΙΑ ΤΙΜΜΕΝΘ 180 GR ΤΕΜ 100 0,620 62,00 8,06 70,06 

76 ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΤΕΜ 180Γ  ΤΕΜ 3500 0,610 2135,00 512,40 2647,40 

77 ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΘ  ΤΕΜ 88400 0,051 4508,40 1082,02 5590,42 

78 ΦΥΛΛΟ ΚΟΥΣΤΑΣ  1ΚΙΛΟΥ  ΤΕΜ  60 1,870 112,20 26,93 139,13 
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79 
ΦΥΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙ.ΛΙΡΟΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 
16 ΚΙΛΩΝ  

ΚΙΛ 
64 1,940 124,16 29,80 153,96 

80 ΧΑΛΒΑΣ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛ 40 3,340 133,60 32,06 165,66 

81 ΧΑΜΟΜΘΛΙ ΑΤΟΜ. ΦΑΚ. ΤΕΜ 2500 0,040 100,00 24,00 124,00 

82 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 330ML ΤΕΜ 1400 0,180 252,00 60,48 312,48 

83 ΨΩΜΙ  ΤΟΣΤ 800Γ  ΤΕΜ 1800 1,140 2052,00 492,48 2544,48 

 

1. Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη θαηά 

είδνο, ζηνλ ΚΩΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΟΣΩΝ & αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο θαη λα 

έρνπλ ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ραξαθηεξηζηηθνχο ηνπ εθάζηνπ είδνπο.  

2. Να έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο Κηεληαηξηθέο θαη 

Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

3. Όια ηα είδε λα είλαη επψλπκα, ηππνπνηεκέλα ζε αεξνζηεγείο ζπζθεπαζίεο θαη λα 

αλαγξάθεηαη ε Δκπνξηθή ηνπο Ολνκαζία. 

4. Να κελ έρνπλ παξαζθεπαζζεί κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πιηθά Καλνληζκφο 

1829/2003, ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ.  

5. Να κελ πεξηέρνπλ ηερλεηή ρξψζε, άξσκα ή πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλφξγαλεο 

νπζίαο. 

6. Οη ζπζθεπαζίεο λα είλαη αθέξαηεο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη εκεξνκελίεο 

παξαγσγήο θαη ιήμεο. Οη ελδείμεηο λα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ζ αλαγξαθή ησλ ελδείμεσλ λα είλαη κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα απφ ρξψκα ή κειάλη 

ή άιιν κεραληθφ ηξφπν πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη νπνίεο 

ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.  

7. ηα πξνζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ Αξηζκ. Α2-718/28-7-2014 

ΦΔΚ Β 2090/31-7-2014 Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο 

Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1169/2011 πνπ 

πξννξίδνληαη λα δηαηεζνχλ, σο έρνπλ, ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαζψο θαη ζε απηά 

πνπ δηαηίζεληαη ζε εζηηαηφξηα, λνζνθνκεία, θαληίλεο θαη άιιεο παξφκνηεο κνλάδεο 

νκαδηθήο εζηίαζεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο κε επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια 

γξάκκαηα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα:  

α) Ζ νλνκαζία πψιεζεο ηνπ ηξνθίκνπ. 

β) Ο θαηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, ηα νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά 

ειαηηνχκελεο πεξηεθηηθφηεηαο. 

γ) Ζ νλνκαζηηθή πνζφηεηα πεξηερνκέλνπ, πνπ εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο κάδαο γηα ηα 

ζηεξεά θαη ζε κνλάδεο φγθνπ γηα ηα πγξά. 

δ) Ζ ρξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε ρξνλνινγία αλάισζεο.  

ε) Οη ηδηαίηεξεοζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαη ρξήζεο. 

ζη) Σν φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή ή ηνπ 

ζπζθεπαζηή ή ελφο πσιεηή εγθαηεζηεκέλνπ ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔE. 

δ) Ο ηφπνο παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάιεηςή ηνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζε πιάλε, σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ ηφπν 

παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ηξνθίκνπ.  

ε) Οη νδεγίεο ρξήζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάιεηςή ηνπο δελ επηηξέπεη ηε 

ζσζηή ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ. 

ζ) Ζ έλδεημε πνπ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηίδαο ζηελ νπνία αλήθεη ην 

ηξφθηκν. (Οδεγία 89/396). 

Πξηλ απφ ηελ έλδεημε ηεο παξηίδαο πξνεγείηαη ην γξάκκα L, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε έλδεημε ηεο παξηίδαο δηαθξίλεηαη θαζαξά απφ ηηο άιιεο ελδείμεηο 
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ηεο εηηθέηαο. 

Ζ έλδεημε απηή είλαη πξναηξεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξνλνινγία ειάρηζηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε ηειηθή ρξνλνινγία αλάισζεο ζπκπεξηιακβάλεη έλδεημε ζαθή 

θαη θαηά ζεηξά ηνπιάρηζηνλ ηεο εκέξαο θαη ηνπ κήλα. 

Ζ ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο Γηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ:  

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ 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. 

 

8. Ο ρξφλνο βησζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα 3/4 ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζπληήξεζεο, ηελ εκέξα παξάδνζεο ζηελ 

απνζήθε ηξνθίκσλ.  

9. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχεηαη ηα είδε απφ αμηφπηζηεο θαη πνηνηηθά 

ειεγκέλεο εηαηξείεο. Θα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απφ ηηο 

νπνίεο ζα πξνκεζεχεηαη ην θάζε είδνο. 

10. Σο Νοζοθοκείο δηαηερεί ηο δηθαίωκα λα δεηήζεη αιιαγή ηοσ προϊόληος, ζε 

περίπηωζε ποσ ηο προζθοκηζζέλ δελ αληαποθρίλεηαη ζηης απαηηήζεης ηοσ 

Νοζοθοκείοσ γηα ηε τρήζε ποσ προορίδεηαη. 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

1. ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ (Δίδε 58, 59)  
 

α. Φπζηθφο ρπκφο θξνχησλ (πνξηνθάιη ή κήιν ή θνθηέηι θξνχησλ) ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία ησλ 250 ml ή άιιεο ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ .  

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 126 θαη 

127 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Ωο ρπκφο 

θξνχησλ νξίδεηαη ην δπκψζηκν αιιά κε δπκσζέλ πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ πγηή 

θαη ψξηκα θξνχηα, ελφο ή πνιιψλ εηδψλ, κε κεραληθέο κεζφδνπο ιήςεο θαη έρεη ην 

ρξψκα, ην άξσκα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ησλ ρπκψλ ησλ θξνχησλ απφ ηα 

νπνία πξνέξρεηαη. Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη 

άκεκπηνη θαη λα κελ παξέρνπλ ελδείμεηο ρξεζηκνπνηήζεσο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ 

πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο.  

Οη θπζηθνί αηνκηθνί ρπκνί θξνχησλ ζπζθεπαζίαο ησλ 250ml, ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζπζθεπαζία Tetra Pak θαη Tetra Brik, κε πψκα εχθνιν ζην άλνηγκα, ρσξίο πξνζζήθε 

ζπληεξεηηθψλ, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιιεο θπζηθήο ή ηερλεηήο γιπθαληηθήο 

χιεο, κε έλδεημε εκεξνκελίαο ζπζθεπαζίαο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο. 

 

β. πκππθλσκέλνο ρπκφο πνξηνθάιη ηνπ 1lit. 

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 126, 126(1) 

θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η θαη 127 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. 
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Σν πξντφλ λα ιακβάλεηαη απφ ηνλ ρπκφ πνξηνθαιηνχ κε απνκάθξπλζε κε θπζηθφ 

ηξφπν ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε λεξφ. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα άκεζε θαηαλάισζε, πξέπεη λα έρεη απνκαθξπλζεί 

ηνπιάρηζηνλ ην 50 % ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ.  

 

         2. ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ (Δίδε 39, 40) 

ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ζε ζπζθεπαζία παθέην ησλ 250 gr θαη αηνκηθή ζπζθεπαζία ησλ 10 gr. 

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 78 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη ηνλ 

Καλνληζκφ1234/2007 Παξάξηεκα XV. 

Ωο καξγαξίλε ραξαθηεξίδεηαη ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ θπηηθέο ε δσηθέο 

ιηπαξέο χιεο θαη ην νπνίν έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξέο χιεο, ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 

80% θαη κηθξφηεξε ηνπ 90%. 

Ζ καξγαξίλε πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

α) Σν ζεκείν ηήμεο, πξνζδηνξηδφκελν επί ηεο ιηπαξήο νπζίαο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηνπο 400C. 

β) Ζ νμχηεηα εθηεινχκελε επί νπζίαο σο έρεη δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξε απφ 5 

βαζκνχο νμχηεηαο, επί δε ηεο ιηπαξήο νπζίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 2 

βαζκνχο νμχηεηαο. 

γ) Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα, εθθξαζκέλε ζε ρισξηνχρν λάηξην δελ πξέπεη λα 

είλαη αλψηεξε ηνπ 0,2%. 

δ) Δπηηξέπεηαη ν αξσκαηηζκφο κε αβιαβείο αξσκαηηθέο χιεο θαζψο θαη ε πξνζζήθε 

πξντφλησλ γαιαθηηθήο δχκσζεο. 

ε) Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε γηα ηερλνινγηθνχο ιφγνπο γαιαθηηθνχ νμένο θαη αιάησλ 

ηνπ, θηηξηθνχ νμένο θαη αιάησλ ηνπ ηξπγηθνχ νμένο θαη αιάησλ ηνπ, κε κφλε 

πξνυπφζεζε ε νμχηεηα επί ηνπ πξντφληνο σο έρεη, λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 5 

βαζκνχο νμχηεηαο. 

ζη) Δπηηξέπεηαη ε ρξψζε ηεο καξγαξίλεο κε ηηο ρξσζηηθέο Καξνηέλην (Δ160α), 

Κνπξθνπκίλε (Δ100), Αλλάην (Δ160β), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 

Κ.Σ ησλ παξαξηεκάησλ ΗΗΗ θαη ΗV. 

Ζ πξνζθεξφκελε καξγαξίλε λα είλαη 100% θπηηθφ πξντφλ απφ εθιεθηά θπηηθά έιαηα, 

θαηάιιειε γηα επάιεηςε θαη παξαζθεπή θαγεηψλ θαη γιπθψλ θαη λα ζπληεξείηαη ζην 

ςπγείν. 

Να πξνζθεξζεί ζε παθέην ε θεζεδάθη ησλ 250 gr θαη ζε θεζεδάθη αηνκηθήο κεξίδαο 

ησλ 10 gr. ηελ ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο.  

 

3. ΥΑΛΒΑ (Δίδος 80) 
 

Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 50 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο Ο ραιβάο λα έρεη παξαζθεπαζζεί 

απφ πνιηφ ζεζακηνχ (ηαρίλη), κε θπζηθέο δαραξνχρεο γιπθαληηθέο χιεο κε ηελ 

πξνζζήθε θαη ειάρηζηεο πνζφηεηαο εθρπιίζκαηνο ξίδαο ζηξνπζίνπ. Γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε μεξψλ θαξπψλ, θαθάν, ζνθνιάηαο ή 

βαλίιηαο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ ζπζθεπαζία.  

Σν είδνο λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία κπαζηνχλη ησλ 2,5 Kgr θαη λα παξαδίδεηαη 

ζηηο γεχζεηο ζνθνιάηα, βαλίιηα θαη ακχγδαιν.  

 

4. ΗΜΗΓΓΑΛΗ (Δίδε 65, 66) 
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Σν πξντφλ πξέπεη λα Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 105 ( παξάγξαθνο 1), 108 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Σν ζηκηγδάιη πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ άιεζε ζθιεξνχ ζίηνπ, λα είλαη απαιιαγκέλν 

απφ ζπζηαηηθά ηνπ επηθαξπίνπ θαη λα δηαηίζεηαη ζε κνξθή αδξνκεξνχο ζθφλεο. 

Σν ζηκηγδάιη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

α) Τγξαζία αλψηαην φξην 13,5%. 

β) Γινπηέλε ηνπιάρηζηνλ 26,0%. 

γ) Σέθξα αλψηαην φξην 0,80%.  

δ) Ομχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ αλψηαην φξην 0,07%.  

ε) Πίηπξα αλψηαην φξην 0,80%. 

ζη) Τπφιεηκκα ζε ηεηξαρισξάλζξαθα αλψηαην φξην 0,015%. 

Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα είλαη ρνλδξφθνθθν ή κέηξην, φηαλ θνζθηλίδεηαη δειαδή 

κε θφζθηλν απφ κεηαμσηφ χθαζκα Γεξκαληθνχ αξηζκνχ 42 πξέπεη λα κελ δηέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ αλψηεξν ην 8,0%. 

Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ράξηηλε ησλ 500 gr ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 

5. ΕΑΥΑΡΖ (Δίδε 19, 20) ζε ζπζθεπαζία 1 Kgr θαη αηνκηθή ησλ 10 gr.  

 

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 63, 64 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Ζ δάραξε λα είλαη ιεπθή, θαζαξηζκέλε θαη θξπζηαιιηθή ζαθραξφδε, θαιήο, γλήζηαο 

θαη εκπνξεχζηκεο πνηφηεηαο, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: (Άξζξν 63 ηνπ Κ.Σ.Π.) 

α) πεξηεθηηθφηεηα ζε ζαθραξφδε πξνζδηνξηδφκελε πνισζηκεηξηθψο ηνπιάρηζηνλ 

99.70 Ε. 

β) πεξηεθηηθφηεηα ζε ηκβεξηνπνηεκέλν ζάθραξν 0,04% θαηά βάξνο, θαη’ αλψηαην 

φξην. 

γ) απψιεηεο θαηά ηελ μήξαλζε 0,10 % θαηά βάξνο, θαη’ αλψηαην φξην. 

δ) πεξηεθηηθφηεηα ζε παξακέλσλ δηνμείδην ηνπ ζείνπ λα µελ ππεξβαίλεη ηα 15 mg/Kgr.  

ε) ρξνηά µε ππεξβαίλνπζα ηνπο 12 βαζκνχο, (πξνζδηνξηζκφο ζχκθσλα µε ην άξζξν 

6, παξαγξ. 1, εδάθην α ηνπ Π∆ 513/83). 

ε θάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα γξάθνληαη επδηάθξηηα θαη επαλάγλσζηα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, µε αλεμίηειν κειάλη ή έθηππα: 

Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή έδξα ηνπ παξαζθεπαζηή.  

Σν έηνο θαη ν κήλαο παξαγσγήο.  

Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ( π.ρ 1Kgr). 

Ο Κσδηθφο Παξαγσγήο. (Οδεγία 89/396). 

Πάλσ ζε θάζε θάθειν (Α) ζπζθεπαζία ησλ δέθα (10) gr πξέπεη λα γξάθνληαη ζηα 

ειιεληθά µε αλεμίηειν κειάλη ή έθηππα νη παξαθάησ ελδείμεηο:  

Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή έδξα ηνπ παξαζθεπαζηή ε 

νλνκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Πάλσ ζηα ραξηνθηβψηηα (Β) ζπζθεπαζία ησλ θαθέισλ θαη ζηηο δχν κεγαιχηεξεο 

θαηαθφξπθεο πιεπξέο ηνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη έθηππα θαη αλεμίηεια ζηα 

ειιεληθά νη παξαθάησ ελδείμεηο: Ζ επσλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ο ηφπνο παξαγσγήο 

ή πξνέιεπζεο. Ζ θξάζε “Φάθεινη 1.000 ησλ 10 gr Ζ εκεξνκελία θαη ην έηνο 

παξαγσγήο (φρη µε θσδηθφ αιιά µε πξαγκαηηθφ αξηζκφ) Ο Κσδηθφο Παξαγσγήο σο 

επίζεο θαη ε εκεξνκελία δηαηεξεζηκφηεηαο” 

 

6. ΚΑΦΔ (Δίδε 27, 28, 29) 
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α.Διιεληθφο αιεζκέλνο θαθέο ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 100gr.  

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 50 ηνπ 

Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αιεζκέλνπ θαθέ ζε αλφξγαλεο χιεο (ηέθξα) δελ πξέπεη λα είλαη 

πάλσ απφ 5,5% θαη ε πγξαζία θαη νη πηεηηθέο ζε 105νC νπζίεο ηνπ, δελ επηηξέπεηαη 

λα είλαη πάλσ απφ 5%. 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα δε ζε πδαηνδηαιπηέο χιεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 23%. 

Ο αιεζκέλνο θαθέο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη δελ ζα 

έρνπλ αθαηξεζεί νιηθά ή κεξηθά νη πδαηνδηαιπηέο χιεο. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο. 

β.ηηγκηαίνο θαθέο ζθφλε ζε ζπζθεπαζία ησλ 2,5 Kgr, 200 gr, 50gr θαη 2 gr. 

Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο ηηγκηαίνο θαθέο είλαη ην ζπκππθλσκέλν 

πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ εθρχιηζε πεθξπγκέλσλ (θαβνπξδηζκέλσλ) θφθθσλ 

θαθέ, κε ηε ρξήζε κφλν λεξνχ σο κέζνπ εθρχιηζεο θαη απνθιεηφκελεο θάζε κεζφδνπ 

πδξφιπζεο κε πξνζζήθε νμένο ή βάζεο. Πέξαλ ησλ ηερλνινγηθψο αλαπφθεπθησλ 

αδηάιπησλ νπζηψλ θαη ησλ αδηάιπησλ ειαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαθέ, ην 

εθρχιηζκα θαθέ πξέπεη λα πεξηέρεη κφλν ηα δηαιπηά θαη αξσκαηηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

θαθέ. 

Ζ θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε μεξά χιε πξνεξρφκελε απφ θαθέ πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 95% ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθρπιίζκαηνο θαθέ. 

ηηγκηαίνο θαθέο, θαθέο ζε ζθφλε, παξαζθεπαζκέλνο, ζπζθεπαζκέλνο ζηελ Διιάδα 

ζε ζπζθεπαζία κεηαιιηθή ησλ 2,5 Kgr, θαη 200 gr θαη ζε θαθειάθη 2 gr ησλ. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

γ. Καθέο θίιηξνπ. Καθέο θίιηξνπ αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλνο ζε θαηάιιειε 

αεξνζηεγή ζπζθεπαζία, βάξνπο 500 gr. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη 

ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ.  

 

7. ΡΤΕΗ (Δίδε 63, 64) 
 

Ρχδη Σχπνπ Α ΜΠΟΝΔΣ θαη Β ΓΛΑΔ ζε ζπζθεπαζία 500 ή 1000 gr. 

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 101 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο .  

Με ηνλ φξν "ξχδη" ελλννχκε ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

σξίκσλ θαξπψλ ηνπ θπηνχ "φξπδα" (ΟRYZA SATIVA). Καλοληζκός 1234/2007 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

Σν ξχδη ζα πξέπεη λα είλαη επεμεξγαζκέλν θαη επηκειεκέλν ζηίιβσζεο αλάινγα ηεο 

πνηθηιίαο θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ “Γιαζζέ ”, “Καξνιίλα”, ”Ρχδη Parboiled ή bonnet”.  

Σν πξνκεζεπφκελν ξχδη λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

θαη λα επεμεξγάδεηαη ζε βηνκεραλίεο πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. Σα ξχδηα 

δελ ζα πξνέξρνληαη απφ κεηαιιαγκέλα θπηά. 

- Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη απνθινησκέλν πιήξσο κε θαηάιιεια κέζα. 

- Ζ ζηίιβσζε ηνπ ξπδηνχ πξέπεη λα γίλεηαη κεραληθά ή κε αβιαβείο αλφξγαλεο ή 

νξγαληθέο νπζίεο, θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε κεηά ηελ επεμεξγαζία, ην ξχδη λα είλαη 

απαιιαγκέλν απφ θάζε ππφιεηκκα ηνπ ζηηιβσηηθνχ κέζνπ. 

- Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη πιήξσο επεμεξγαζκέλν (ιεπθαζκέλν) θαη επηκειεκέλεο 

ζηίιβσζεο, γηα ηνλ αληηζηνηρνχληα ζε θάζε πνηθηιία εκπνξηθφ ηχπν.  

Γιαζζέ γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο ή κηθξφθαξπεο θαη  

Καξνιίλα γηα καθξφθαξπεο ή κεζφθαξπεο.  
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- Κάζε πνηθηιία ξπδηνχ πξέπεη λα δηαηίζεηαη απηνχζηα.  

-Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε πνηθηιηψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο κε αλψηεξε, κε ζθνπφ ηε 

δηάζεζή ηεο ζαλ αλψηεξε πνηφηεηα. 

- Σν ξχδη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε θαη λα είλαη 

απφιπηα πγηέο θαη απαιιαγκέλν πξνζβνιήο εληφκσλ, αθάξεσλ θ.ι.π.. 

- Να είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν απφ θάζε μέλε χιε. αλ μέλε χιε 

ζεσξείηαη θάζε μέλν ζψκα, πνπ πεξηέρεηαη ζην ξχδη, π.ρ. ρψκα, ραιίθηα, ζθφλε, 

ζπφξνη, δηδάληα, ζξαχζκαηα άρπξσλ, θινηνί, θφθθνη ηειείσο ιηζβνί σο θαη θάζε 

αδξαλήο χιε. 

- Να κελ πεξηέρεη ζξαχζκαηα θφθθσλ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% απφ ηα νπνία ηα 

ζξαχζκαηα κεγέζνπο θαησηέξνπ ηνπ κηζνχ αθεξαίνπ θφθθνπ κέρξη 3% θαηά βάξνο. 

- Να είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, θπζηθνχ ηεο πνηθηιίαο θαη λα κελ πεξηέρεη θφθθνπο 

θίηξηλνπο ή θηηξηλσπνχο ή άιισλ απνρξψζεσλ ζε αλαινγία αλψηεξε ηνπ 0,5% εθηφο 

ηνπ θαηεξγαζκέλνπ κε πγξνζεξκηθή θαηεξγαζία (PARBOILING), ην νπνίν 

επηηξέπεηαη λα έρεη ρξψκα ειαθξά ππνθίηξηλν. 

- Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο εξπζξνχο ή κε εξπζξέο ξαβδψζεηο ζε πνζνζηφ αλψηεξν 

ηνπ 3%. αλ θφθθνη κε εξπζξέο ξαβδψζεηο ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ θέξνπλ 

ξαβδψζεηο ή ζηίγκαηα εξπζξά, πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηεο 

φιεο επηθάλεηαο ηνπ θφθθνπ. 

- Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο αψξνπο, πξαζηλσπνχο ή θξεηηδφκνξθνπο ζε αλαινγία 

αλψηεξε ηνπ 3%, γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο θαη ηνπ 2% γηα ηηο ινηπέο πνηθηιίεο θαηά 

βάξνο. 

- Να κελ πεξηέρεη πγξαζία ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 15% θαη κε αλνρή 16%.  

Σν ξχδη ζα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 ή 1000gr (πιελ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ελδείμεσλ) ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη θαη ε πνηφηεηα 

ηνπ ξπδηνχ. 

 

8. ΠΟΤΡΔ (Δίδος 60) 
 

ζπζθεπαζία 1 ή 2 ή 5 Kgr 

Σν αλσηέξσ πξντφλ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία <Ξεξά ιαραληθά> Άξζξν 121 παξ. 8 

ηνπ Κ.Π.Σ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ θαη 

ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Ξεξά ιαραληθά λννχληαη πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε εηδηθή θαηεξγαζία θαη 

μήξαλζε κεξψλ βξψζηκσλ θπηψλ, φπσο ξηδψκαηα, βνιβνί, βιαζηάξηα, θχιια ή θαη 

θαξπνί εκηψξηκνη.  

Σα μεξά ιαραληθά ελπδαηνχκελα, γηα λα γίλνπλ θαηάιιεια γηα ηελ παξαζθεπή 

θαγεηψλ, πξέπεη λα δίλνπλ ηα αξρηθά πξντφληα.  

Να είλαη ζε κνξθή ληθάδσλ παηάηαο ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζίεο ηνπ ελφο (1),δχν (2) 

ή πέληε (5) Kgr πιαζηηθνπνηεκέλνη ζάθνη ή ραξηφλη δηπινχ ηνηρψκαηνο, 

απνπιεθνκέλεο ηεο ηνηαχηεο κφλν απφ δηαθαλή πιαζηηθφ ζάθν. 

ηελ ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο. 

 

9. Ξύδη-Υσκός ιεκοληού- Ξύδη Βαιζάκηθο. (Δίδε 52, 53, 82) 300 – 400 gr 
 

 ΞΤΓΗ  
To μχδη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

39 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.  
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Να πξνέξρεηαη κφλν απφ νμηθή δχκσζε ηνπ θξαζηνχ απφ ρισξά ζηαθχιηα ή απφ 

μεξή ζηαθίδα ,θαη λα κελ είλαη αλαπιήξσκα μπδηνχ (λα κελ πεξηέρεη αιθνφιε).  

Ζ ζπζθεπαζία λα θέξεη ζηα ειιεληθά ελδείμεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

10 θαη 11 Κ.Σ.Π.. 

Ζ νμχηεηα ηνπ μπδηνχ, πνπ πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία (ηππνπνηεκέλν) πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 6% ζε νμηθφ νμχ Άξζξν 39 παξαγξ.3 ηνπ Κ.Σ.Π..  

ηε ζπζθεπαζία ηνπ εκθηαισκέλνπ μπδηνχ (πιαζηηθή θηάιε 400 gr) πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο. 

 ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ:  
Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη Α πνηφηεηαο λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 

5 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Κ.Σ.Π., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΑΥ 

885/72, 2647/76 θαη ην Π.Γ.526/83.  

Ζ ΥΖΜΗΚΉ ΤΣΑΖ ηνπ πξντφληνο λα είλαη: 

α) Δηδηθφ βάξνο ζηνπο 150οC, ηoπιάxηζηoλ 1,032 (4,5 βαζκνί BAUME ή 8 βαζκoί 

BRIX). 

β) Οιηθά ζάθραξα ζε ηκβεξηoζάθxαξo, κέγηζην 2,25%.  

γ) ρέζε αλαγφλησλ ζαθράξσλ πξνο θαιακoζάθxαξo φρη θάησ ηνχ 0,8. 

δ) Σέθξα 0,25% - 0,40%. 

ε) Ομχηεηα εθθξαζκέλε ζε άλπδξo θηηξηθφ νμχ ηoπιάxηζηoλ 5,5%. 

ζη) Αξηζκφο θνξκφιεο θπκαηλφκελνο απφ 1 έσο 1,8. 

δ) Καηά ηελ xξσκαηoγξαθηθή εμέηαζε επί xάξηoπ ή ιεπηήο ζηηβάδαο πξέπεη λα 

δηαπηζηψλεηαη ε παξνπζία ησλ θπζηθά ελεxoκέλσλ ακηλνμέσλ θαη πιήξεο απνπζία 

γιπθίλεο.  

Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, (πιαζηηθή θηάιε 380 gr) εθηφο ησλ άιισλ πξνβιεπφκελσλ 

ελδείμεσλ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κε επθξηλή θεθαιαία γξάκκαηα ε θξάζε ΆΡΣΤΜΑ 

ΛΔΜΟΝΗ θαη ή εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο . 

 ΒΑΛΑΜΗΚΟ ΞΤΓΗ:  
Σν Βαιζάκηθν μχδη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 39 παξάγξαθνο 12 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.  

Δίλαη ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη: 

Α κε πξνζζήθε ζε μχδη ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο, ζπκππθλσκέλνπ γιεχθνπο 

ζηαθπιηψλ ή/θαη αλαθαζνξηζκέλνπ ζπκππθλσκέλνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ, ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% Σν πξντφλ πξέπεη λα έρεη νιηθή νμχηεηα ηνπιάρηζηνλ 6%, 

εηδηθφ βάξνο ηνπιάρηζηνλ 1,060 ζηνπο 20°C, ζηεξεφ ππφιεηκκα ηνπιάρηζηνλ 120 g/l 

θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε αλάγνληα ζάθραξα ηνπιάρηζηνλ 100 g/l, ελψ πξέπεη λα 

δηαηίζεηαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή εκθηαισκέλν, 

Β απφ ηελ αιθννιηθή θαη νμηθή δχκσζε ηνπ πξντφληνο ζπκπχθλσζεο ησλ πγξψλ 

εθρχιηζεο μεξήο ζηαθίδαο. Σν πξντφλ πξέπεη λα έρεη νιηθή νμχηεηα ηνπιάρηζηνλ 6%, 

εηδηθφ βάξνο ηνπιάρηζηνλ 1.080 ζηνπο 20°C, ζηεξεφ ππφιεηκκα ηνπιάρηζηνλ 190 g/l 

θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε αλάγνληα ζάθραξα ηνπιάρηζηνλ 150 g/l, ελψ πξέπεη λα 

δηαηίζεηαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή εκθηαισκέλν. 

Γηα ην αλσηέξσ πξντφληα επηηξέπεηαη ν αξσκαηηζκφο ησλ κε θπζηθέο αξσκαηηθέο 

χιεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΚ) 1334/2008, θαζψο θαη ε πξνζζήθε ζε απηά 

ζεησδψλ ζηα ίδηα κέγηζηα επηηξεπφκελα επίπεδα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα ινηπά 

μχδηα, θαζψο θαη ε πξνζζήθε θαξακεινρξψκαηνο γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξψκαηνο. 

Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε νπνηαζδήπνηε άιιεο πξφζζεηεο χιεο. Ζ επηζήκαλζή 

ησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ, ελψ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, φπσο θαη ζηα ινηπά μχδηα, ηα ζηνηρεία 
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(επσλπκία θαη δήκνο) ηνπ νμνπνηείνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εκθηάισζε ηνπ 

πξντφληνο.  

Δπηηξέπνληαη νη αθφινπζεο αλαγξαθέο ζηελ επηζήκαλζε:  

 

Γηα ην Α είδνο: 

i) ηεο έλδεημεο ηεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίαο ακπέινπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

κφλν ε ελ ιφγσ πνηθηιία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πξψησλ πιψλ 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, δειαδή ηνπ μπδηνχ θαη ηνπ ζπκππθλσκέλνπ ή 

αλαθαζνξηζκέλνπ γιεχθνπο ην νπνίν έρεη πξνζηεζεί ζην μχδη. Σα αλσηέξσ ζα πξέπεη 

λα ηεθκεξηψλνληαη κε επίζεκα θξαηηθά έγγξαθα ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, 

ii) ηεο έλδεημεο «παιαησκέλν» κφλν φηαλ ην ηειηθφ πξντφλ πθίζηαηαη παιαίσζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απνθιεηζηηθά ζε μχιηλα βαξέιηα, ππφ δηνηθεηηθφ έιεγρν. 

iii) ηεο έλδεημεο ηνπ ηφπνπ παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο σο ζπκπιήξσκα ηεο 

νλνκαζίαο πψιεζεο. 

 

Γηα ην Β είδνο:  

i) ηεο έλδεημεο ηεο πνηθηιίαο ηεο ζηαθίδαο κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλδεημε ηεο 

πεξηνρήο πξνέιεπζεο ηεο ζηαθίδαο,  

ii) ηεο έλδεημεο «παιαησκέλν» κφλν φηαλ ην πξντφλ πθίζηαηαη παιαίσζε, γηα 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο νμηθήο δχκσζεο, απνθιεηζηηθά ζε μχιηλα 

βαξέιηα, ππφ δηνηθεηηθφ έιεγρν,  

iii) ηεο έλδεημεο ηνπ ηφπνπ παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο σο ζπκπιήξσκα ηεο 

νλνκαζίαο πψιεζεο.  

 

10. Νερό (Δίδος 51) 
 

Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη 

αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.  

Σν «λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» πξέπεη λα πιεξνί θαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή γηα απηφ Ννκνζεζία. Απφθ ΑΥ 89/2015, 

ΦΔΚ 2239/Β/17.10.2015, «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ (απφθαζε ΑΥ 1100/1987, ΦΔΚ 788/Β΄/31.12.1987) φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη 

ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ΑΥ 437/2004 (ΦΔΚ 1834/Β/09.12.2004)». 

Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη κε αεξηνχρν κεηαιιηθφ λεξφ ζε θηάιε ησλ 0,5lit ή 

1,5Lit ( PET) θαηάιιειε γηα ηξφθηκα.  

Σν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ έρεη απνθιεηζηηθά ππφγεηα πξνέιεπζε θαη εκθηαιψλεηαη 

επί ηφπνπ ζηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπ (ζπλήζσο γεψηξεζε). Οη θνηλνηηθέο νδεγίεο 

απαγνξεχνπλ νπνηαδήπνηε θαηεξγαζία ή απνιχκαλζε ζην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ. Ζ 

ππφγεηα πξνέιεπζε ηνπ θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ, θαζψο θαη ε απαγφξεπζε 

νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε γχξσ απφ ηε γεψηξεζε 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηα κηθξφβηα. Ζ ζχζηαζή ηνπ κπνξεί λα 

πεξηέρεη δηάθνξα κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία, φπσο ην καγλήζην, ην αζβέζηην, ην θάιην 

θ.ιπ.. Ζ κφλε επεμεξγαζία πνπ επηηξέπεηαη ζην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ είλαη ε 

αθαίξεζε ή ε πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νπφηε ην λεξφ ραξαθηεξίδεηαη 

αλάινγα σο «θπζηθά αλζξαθνχρν», «κε πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα» ή 

«εληζρπκέλν κε αέξην ηεο πεγήο». 

  

11. Κρέκα γάιαθηος (Δίδος  36) (Αθξφγαια ή Αλζφγαια)  
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Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 81 ηνπ 

Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη ηνπο νξηζκνχο ηεο ηερλνινγίαο γάιαθηνο 

ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ είλαη ην πξντφλ ην νπνίν ιακβάλεηαη κε ηε ρξήζε θνξπθνιφγνπ 

γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ ιίπνπο απφ ην γάια. Πξαθηηθά είλαη ην γάια κε παξά πνιχ 

πςειή ιηπνπεξηεθηηθφηεηα. Γηα λα ζεσξεζεί έλα γαιαθηνθνκηθφ πξντφλ θξέκα πξέπεη 

λα έρεη ιίπνο ηνπιάρηζηνλ 10%. Οη πξνζθεξφκελνη ηχπνη θξέκαο λα έρνπλ 

ιηπνπεξηεθηηθφηεηα απφ 15 % - 35%.  

Ζ νμχηεηα ηεο θξέκαο θάζε θχζεο, γίλεηαη ζην αθξφγαια φπσο έρεη θαη πξέπεη λα 

κελ ππεξβαίλεη ηνπο 9 βαζκνχο θαηά SOXHLET – HENCEL ππνινγηδφκελε ζε νπζία 

ρσξίο ιίπνο. Δθηφο απφ ηε ζχζηαζή ηεο πξέπεη ε θξέκα λα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο 

θαη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 80 ηνπ Κ.Σ.& Π γηα ην λσπφ γάια.  

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ζηαζεξνπνηεηή φπσο είλαη ε θαξαγελάλε Δ 407. 

ηελ ζπζθεπαζία πξέπεη κεηαμχ ησλ άιισλ ππνρξεσηηθψλ ζεκάλζεσλ λα δειψλεηαη 

ζαθψο θαη επθξηλψο ν ηχπνο κε ηε παξαθάησ θξάζεηο <<Αθξφγαια πνπ πεξηέρεη 

ιίπνο ηνπιάρηζηνλ …..10 ή 20 ή 40%>>.  

Οη πξνζθεξφκελνη ηχπνη θξέκαο λα είλαη ζε ράξηηλε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 200 

ml 500 ml θαη ησλ 1000 ml, µε έλδεημε εµεξνµελίαο παξαγσγήο θαη ιήμεο 

θαηαλάισζεο ηνπ πξντφληνο. 

12. ΦΡΤΓΑΝΗΔ – ΜΠΗΚΟΣΑ (Δίδε 48, 75, 76, 77) 
 

Α. ΦΡΤΓΑΝΗΔ ΑΣΟΜΗΚΔ ησλ δχν ηεκαρίσλ 16 gr ή άιιεο ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα 

κε ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

Σν πξντφλ πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 112, 113 ηνπ 

Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο Οη θξπγαληέο λα 

παξαζθεπάδνληαη απφ αιεχξη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή θαηεγνξίαο απφ ηα 

επηηξεπφκελα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Άξζξνπ 113 ηνπ Κ.Σ.Π. Πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη απφ θαλνληθά παξαζθεπαζκέλν άξην, κεηά ηελ θνπή ζε ηεκάρηα λα 

ππνβάιινληαη ζε δεχηεξν θιηβαληζκφ, γηα ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ λεξνχ θαη κε ζθνπφ ην ειαθξχ ςήζηκν. 

Οη πξνζθεξφκελεο θξπγαληέο λα είλαη ζε ζπζθεπαζία flow pack ησλ 2 ηεκαρίσλ. 

πλνιηθφ βάξνο ζπζθεπαζίαο πεξίπνπ 16 gr. +/-3 gr. πζηαηηθά: Άιεπξν ζίηνπ, 

πδξνγνλνκέλα θπηηθά έιαηα, καγηά, δάραξε, αιάηη.  

 

Β.  ΦΡΤΓΑΝΗΔ ΗΚΑΛΔΩ ζε ζπζθεπαζία ησλ 180 gr. 

Οη θξπγαληέο ζηθάιεσο ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλεο ζε 

θαηάιιειε πιαζηηθή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία, θαζαξνχ βάξνπο θαη ζπζθεπαζία ησλ 

180 gr (πεξίπνπ). Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά. 

πζηαηηθά: Άιεπξν ζηθάιεσο, πδξνγνλσκέλα θπηηθά έιαηα, καγηά, δάραξε, αιάηη. 

Οη θξπγαληέο λα είλαη νιφθιεξεο ρσξίο λα είλαη ζπαζκέλεο θαη µε ηξίκκαηα. 

Γ.  ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ Φξπγαληά ηξηκκέλε αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε 

θαηάιιειε πιαζηηθή ζπζθεπαζία, βάξνπο 250 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο 

ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά. 

Γ. Μπηζθφηα αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλα ζε θαηάιιειε πιαζηηθή ζαθνχια, 

βάξνπο 250 gr, πινχζηα ζε δεκεηξηαθά, πδαηάλζξαθεο θαη ζξεπηηθέο νπζίεο, 

απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη 

ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εµεξνµελία ιήμεο. 

 

13. Όζπρηα (Δίδε 61, 71, 72, 73) 
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Φαζφιηα μεξά κέηξηα, θαζφιηα μεξά γίγαληεο, θαθέο ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 gr. 

Σα φζπξηα λα είλαη Α πνηφηεηαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ(1) πξφζθαηεο εζνδείαο, 

λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 121 Κεθαιαίνπ ΥΗΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π. 

θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε:  

A. ηελ ππ’ αξηζ. 37227/87 (ΦΔΚ 541/Σ.Β’) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπ. Γεσξγίαο, 

Δκπνξίνπ ΄΄Πεξί Σππνπνηήζεσο ησλ πξνζπζθεπαζµέλσλ εγρσξίσλ νζπξίσλ΄΄ 

(ΦΔΚ 541/ηεχρνο Β΄/9-10-87) πνπ ηξνπνπνηήζεθε µε Κνηλή Απφθαζε Τπ. Γεσξγίαο 

- Δκπνξίνπ (ΦΔΚ 209/T. Β’/ 20-4-88). 1.4.3. 

B. ηελ ππ’ αξηζκφ 487/2000 (ΦΔΚ 1219/Σ.Β’) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπ. Αλάπηπμεο, 

Δζλ. Οηθνλνκίαο θαη Γηθαηνζχλεο ΄΄Πεξί Τγηεηλήο ησλ Σξνθίκσλ ζε πκκφξθσζε 

πξνο ηελ Οδεγία 93/43/ΔΟΚ΄΄.  

Γ. ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89 (Άξζξν 212,214).  

 

“Ξερά Φαζόιηα”  

Σα ππφ πξνκήζεηα μεξά θαζφιηα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηα απνμεξακέλα 

ψξηκα βξψζηκα ζπέξκαηα ηνπ θπηνχ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ςπραλζψλ, 

(LEGUMIΝΟSAE), θαζίνινο (PHASEOLUS VULGARIS L.) λα είλαη καιαθά θαη 

αιεπξψδε, ην εμσηεξηθφ ηνπο ρξψκα είλαη ιεπθφ θαη ε επηθάλεηά ηνπο ζηηιπλή. 

Να είλαη ηειεπηαίαο εζνδείαο θαηά ην ρξφλν ηεο παξάδνζεο, ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη 

κε έγγξαθε βεβαίσζε. Σα θαζφιηα εζνδείαο ηξέρνληνο έηνπο είλαη καιαθά θαη 

αιεπξψδε, ην εμσηεξηθφ ηνπο ρξψκα είλαη ιεπθφ θαη ε επηθάλεηά ηνπο ζηηιπλή. Οη 

θφθθνη ησλ θαζνιηψλ πέξαλ ηνπ έηνπο ε εκπεηξία αιιά θαη ε πξάμε έρεη δείμεη φηη:  

1. Δίλαη μεξνί θαη ξπηηδσκέλνη θαη ην ρξψκα ηνπ πεξηζπεξκίνπ ηνπο είλαη θίηξηλν.  

2. Όηαλ πηεζζνχλ κε ηα δφληηα, ζξαχνληαη εχθνια ζε θνκκάηηα θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ 

κήθνπο ηνπο θαη ζην ζεκείν ηεο ζξαχζεσο ην ρξψκα είλαη θίηξηλν, ζηαρηί ή θαθέ .  

3.Όηαλ εμεηάδνληαη καθξνζθνπηθά, παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθφ κεζνδηάζηεκα 

κεηαμχ ησλ θνηπιεδφλσλ ηνπο (ζηνπο θφθθνπο λέαο εζνδείαο δελ ππάξρεη ην 

κεζνδηάζηεκα απηφ). 

Να είλαη νκνηνγελή θαη ιεπηφθινηα. Να είλαη θνζθηληζκέλα θαη ΄θαζαξηζκέλα΄΄, 

δειαδή λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε πξφζκημε θαη λα κελ πεξηέρνπλ μέλεο 

χιεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 37227/87 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο (γαηψδεηο πξνζκίμεηο, ραιίθηα, ζηειέρε θπηψλ) ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 

0,05%, απφ ηηο νπνίεο νη γαηψδεηο πξνζκίμεηο, λα είλαη κέρξη 0,02% (ηνηο εθαηφ) 

ζχκθσλα µε ηελ απφθαζε 37227/87 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ παξ.14 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Κ.Σ.Π.. 

Να έρνπλ μεξαζεί θπζηθά, ζηνλ αέξα ή ηερλεηά, µε ηξφπν πνπ λα µελ πξνθαιεί 

αιινηψζεηο ζηνλ θφθθν. Να έρνπλ βάξνο, αλά ρίιηνπο θφθθνπο, ζχκθσλα µε ηα 

θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο 37227/87 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. 

Οη θφθθνη λα είλαη ζθαηξνεηδείο, θπιηλδξηθνί ή πιαηηνί. 

Να έρνπλ αλαπηπρζεί θαιά θαη λα έρνπλ σξηκάζεη πιήξσο.  

Να µελ έρνπλ γεχζε πηθξή ή ηαγγή θαη λα κελ αλαδχνπλ δπζάξεζηε νζκή 

(επξσηίαζε) .  

Να κελ έρνπλ αλακεηρζεί µε αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο.  

Να βξάδνπλ ζε 1,5 έσο 2 ψξεο, θαηά αλψηαην φξην. Μεηά ην βξαζκφ ηνπο κε λεξφ 

πξέπεη λα έρνπλ επράξηζηε νζκή θαη γεχζε.  

Να µελ είλαη αηξνθηθά θαη απνρξσκαηηζκέλα, λα µε θέξνπλ ζηίγκαηα θαη ε ρξνηά 

ηνπο λα µελ είλαη ππνθίηξηλε, θίηξηλε, θαηά ή καχξε.  

Να κελ είλαη θπηξσκέλα θαη αλακεκεηγκέλα µε άιινπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ πάλσ 

απφ 0,5%.  
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Να είλαη αθέξαηα θαη λα µελ απνηεινχληαη απφ ζπαζκέλνπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ 

πάλσ απφ 2%(ηνηο εθαηφ).  

Γελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ. 

Να κελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πδξνζεξκηθή θαηεξγαζία (επίδξαζε πδξαηκψλ) πξνο 

απφθξπςε ηεο παιαηφηεηάο ηνπο.  

Ζ πγξαζία θαη νη πηεηηθέο νπζίεο ησλ θαζνιηψλ, ζηνπο 105ν C, λα µελ είλαη πάλσ 

απφ 14% (ηνηο εθαηφ).  

Α. ΦΑΟΛΗΑ μεξά, κεζφζπεξµα ή κέηξηα: Οη ρίιηνη θφθθνη λα έρνπλ βάξνο κεηαμχ 

300 θαη 450 gr ή πνζνζηφ 90%, απφ ηνπο θφθθνπο απηνχο, λα δηέξρεηαη απφ θφζθηλν 

µε ζηξνγγπιέο νπέο δηακέηξνπ 8,5 mm θαη λα ζπγθξαηείηαη απφ θφζθηλν µε 

ζηξνγγπιέο νπέο δηακέηξνπ 7 mm. (Απφθαζε 37227/87 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο) 

Οη θφθθνη λα είλαη νκνηφκνξθνη, θπιηλδξηθνί ή πιαηηνί. 

Β. Φαζόιηα γίγαληες: Οη ρίιηνη θφθθνη λα έρνπλ βάξνο κεηαμχ 1200 θαη 1800 gr ή 

πνζνζηφ 90%, απφ ηνπο θφθθνπο απηνχο, λα δηέξρεηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιέο 

νπέο δηακέηξνπ 13 mm θαη λα ζπγθξαηείηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιέο νπέο 

δηακέηξνπ 12 mm.( Απφθαζε 37227/87 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο) 

 

“ΦΑΚΖ κεζόζπερκε” Ζ ππφ πξνκήζεηα θαθή λα πξνέξρεηαη απφ ηα απνμεξακέλα, 

ψξηκα, βξψζηκα ζπέξκαηα ηνπ θπηνχ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ςπραλζψλ 

(LEGUMINOSAE). 

Οη θφθθνη λα είλαη νκνηφκνξθνη, πιαηηνί ή θαθνεηδείο ζε πςειά πνζνζηά (98-99%). 

Υίιηνη θφθθνη λα έρνπλ βάξνο κεηαμχ 45 θαη 60 gr ή πνζνζηφ 90% απφ ηνπο θφθθνπο 

απηνχο λα δηέξρεηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιέο νπέο δηακέηξνπ 6 mm θαη λα 

ζπγθξαηείηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιέο νπέο δηακέηξνπ 5,5 mm. (Απφθαζε 

37227/87 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο). Να βξάδεη ζε 1,5 έσο 2 ψξεο θαη’ αλψηαην 

φξην. Μεηά ην βξαζκφ ν θινηφο ζα πξέπεη λα είλαη αλνηγκέλνο θαη νη θφθθνη θαιά 

βξαζκέλνη (ρπισκέλνη). 

 “Ρεβίζηα”: Σν ππφ πξνκήζεηα πξντφλ λα πξνέξρεηαη απφ ηα απνμεξακέλα ψξηκα, 

βξψζηκα ζπέξκαηα ηνπ θπηνχ Cicer arietinum - Δξέβηλζνο ν θνηλφο, Δξέβηλζνο ν 

θξηφκνξθνο. 

Να έρνπλ αλαπηπρζεί θαιά θαη λα έρνπλ σξηκάζεη πιήξσο  

Να µελ έρνπλ γεχζε πηθξή ή ηαγγή θαη λα µελ αλαδχνπλ δπζάξεζηε νζκή 

(επξσηίαζε) .  

Να µελ έρνπλ αλακεηρζεί µε αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο.  

Να βξάδνπλ ζε 1,5 έσο 2 ψξεο, θαηά αλψηαην φξην. Μεηά ην βξαζκφ ηνπο µε λεξφ 

πξέπεη λα έρνπλ επράξηζηε νζκή θαη γεχζε.  

Να µελ είλαη αηξνθηθά θαη απνρξσκαηηζκέλα, λα µε θέξνπλ ζηίγκαηα. Tα ξεβίζηα λα 

είλαη κεγεζψλ: (Απφθαζε 37227/87 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο) 

Α. κεζφζπεξµα (ξεβίζηα κέηξηα)-Βάξνο 1000 θφθθσλ 380-550 gr  

Β. ξεβίζηα κηθξφζπεξκα (ξεβίζηα ςηιά)-Βάξνο 1000 θφθθσλ 380 gr θαη θάησ. 

 

(1) Από ηελ εκπεηρία κας έτεη αποδεητζεί όηη ηα Διιεληθά όζπρηα είλαη 

θαιύηερα όιωλ ηωλ άιιωλ ποσ κέτρη ηώρα θσθιοθορούλ ζηελ Διιεληθή 

αγορά. Σα ειιεληθά όζπρηα θεκίδοληαη γηα ηε λοζηηκηά ηοσς. Ηδίως ηα όζπρηα 

ηες Βορείοσ Διιάδας, επεηδή ηο έδαθος είλαη πιούζηο ζε θάιηο, θάλεη ηα 

όζπρηα ηδηαίηερα βραζηερά θαη εύγεσζηα. Φαζόιηα Πρεζπώλ, θαθές Βοΐοσ 

Κοδάλες, θάβα Φελεού θαη αληορίλες, ρεβίζηα Λάρηζας ή Γρεβελώλ είλαη 

κερηθά από ηα όζπρηα κε «ηδηαίηερε παηρίδα», όποσ ηο κηθροθιίκα ηα θάλεη 

κολαδηθά. 
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14. ΜΟΤΣΑΡΓΑ (Δίδος 44) 
 

Δπηηξαπέδηνο πνιηφο κνπζηάξδαο ή απιψο ΜΟΤΣΑΡΓΑ είλαη ην πξντφλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ αλάκημε επηηξαπέδηαο ζθφλεο κνπζηάξδαο κε μχδη ε ιεκνλνρπκφ θαη 

ηελ πξνζζήθε ε φρη κηθξήο πνζφηεηαο ειαηφιαδνπ. (Άξζξν 42 ηνπ Κ.Σ.Π.) 

1. Δπηηξέπεηαη ε ρξψζε, κε ηηο ρξσζηηθέο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληα ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V, κέξε 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 35 ηνπ Κ.Σ.Π..  

2. Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πξνζζέησλ ζπληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ 

Άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Σ.Π. ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗΗ.  

 

15. ΑΛΔΤΡΗ (Δίδος 4, 5) 
 

 ΑΛΔΤΡΗ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ζε ζπζθεπαζία Κηινχ.  
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 104,105, 106, 107 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. 

Α. Σν αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ηχπνπ (70%) ζα πξέπεη λα είλαη πξντφλ αιέζεσο 

πγηνχο ζίηνπ βηνκεραληθψο θαζαξηζζέληνο απφ πάζα αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Σν 

αιεχξη λα κελ είλαη πγξνπνηεκέλν ή ζβνιηαζκέλν θαη λα κελ έρεη θακηά κπξσδηά. 

Β. Να παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ζε αεξνζηεγείο ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο θαζαξνχ 

βάξνπο 1.000 gr, απφ αγλέο πξψηεο χιεο, κε έλδεημε ζηε ζπζθεπαζία ηεο 

εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο, θαη ν Κσδηθφο Παξαγσγήο. 

Γ. Πξέπεη λα έρεη ηε ραξαθηεξηζηηθή αιεπξψδε επράξηζηε νζκή θαη ε γεχζε ηνπο 

πξέπεη λα µελ είλαη φμηλε, πηθξή ή ηαγγή. Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, πγηέο, 

θαζαξφ, απαιιαγκέλν απφ μέλεο δσηθέο ή θπηηθέο ή αλφξγαλεο πξνζκίμεηο. Ζ 

πεξηερφκελε γινπηέλε λα έρεη θαη λα παξνπζηάδεη ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη ηνπο 

ραξαθηήξεο γινπηέλεο θαιήο πνηφηεηαο.  

Σν αιεχξη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο(Άξζξν 106 ηνπ Κ.Σ.Π.): 

α) Τγξαζία γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 16 Ηνπλίνπ κέρξη θαη 14 επηεκβξίνπ θάζε 

έηνπο αλψηαην φξην 13,5% (ηνηο εθαηφ), γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 15 επηεκβξίνπ 

κέρξη θαη 15 Ηνπλίνπ αλψηαην φξην 14% (ηνηο εθαηφ). Άξζξν 105  

β) Γινπηέλε πγξή: ηνπιάρηζηνλ 26% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα άιεπξα απφ εγρψξην ζηηάξη 

θαη ηνπιάρηζηνλ 28% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα άιεπξα απφ ακηγέο μεληθφ ζηηάξη. 

γ) Ομχηεηα ζε Θεηηθφ νμχ: Αλψηαην φξην 0,08% (ηνηο εθαηφ).  

δ) Σέθξα: Αλψηαην φξην 0,50% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα άιεπξα απφ εγρψξην ζηηάξη, θαη 

0.55% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα άιεπξα απφ ακηγέο μεληθφ ζηηάξη.  

ε) Τπφιεηκκα ζε Σεηξαρισξάλζξαθα: Αλψηαην φξην 0.015% (ηνηο εθαηφ). 

ζη) Γνθηκαζία θαηά PECKAR: λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηχπν 70%. 

 

 ΑΛΔΤΡΗ πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ ζε ζπζθεπαζία 500 gr. 
Αιεχξη ηχπνπ θαξίλα: Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 104, 105, 106, 107 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 

θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Πξντφλ πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ, γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, ην 

νπνίν ζα πεξηέρεη δηνγθσηηθά αξηνπνηίαο, φπσο Μπέηθηλ Πάνπληεξ θαη λα είλαη 

πξντφλ άιεζεο πγηνχο ζίηνπ θαη απαιιαγκέλν απφ νξγαληθή ή αλφξγαλε νπζία ε 

χιε. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ράξηηλε ησλ 500 gr ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 

16. ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ (Δίδος 41)  
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Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 131, 132(1) θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. 

ηελ ζήκαλζε επί ηεο αηνκηθήο ζπζθεπαζίαο, λα αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα κε ηελ έλδεημε, νιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ……. gr 

αλά 100 gr, φπνπ ν αλαθεξφκελνο αξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε δηαζιαζηκεηξία επί ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

Να είλαη δηαθφξσλ γεχζεσλ (βεξίθνθν, ξνδάθηλν, θξάνπια, θεξάζη) θαη λα 

πξνέξρεηαη απφ θξνχηα Α πνηφηεηαο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ησλ 20 gr, ρσξίο 

ζπληεξεηηθά θαη ζηελ ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ζάθραξα.  

 

17.  ΕΔΛΔ (Δίδος 22) 
 

κε δάραξε ή άγιπθνο. 

Δίδνο: θφλε παξαζθεπήο δειέ, δηάθνξσλ γεχζεσλ ζε ζπζθεπαζία 1 Kgr. 

Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ φηη 

αλαθέξνληα ζην άξζξν 131, 132(1) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η, 136 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. 

θφλεο παξαζθεπήο πεθηψλ (δειέ) λννχληαη ηα ζθεπάζκαηα ζε κνξθή ζθφλεο, πνπ 

παξαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηηο ξεηά θαηνλνκαδφκελεο 

επηηξεπφκελεο πξψηεο χιεο ζην άξζξν 132 ηνπ Κ.Σ.Π., απφ ηηο νπνίεο κε 

νκνγελνπνίεζε, κε ηελ πξνζζήθε λεξνχ ή ρπκνχ θξνχησλ θαη θπζηθήο δαραξνχρνπ 

γιπθαληηθήο χιεο παξαζθεπάδνληαη πεθηέο. 

Οη ζθφλεο παξαζθεπήο δειέ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ζε ζπζθεπαζία, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ζαθψο θαη επθξηλψο ην είδνο 

ηεο πεθηήο πνπ ζα παξαζθεπαζηεί, ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρξήζεο θαη ε ζχλζεζε ηνπο. 

ηελ θχξηα φςε ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ ζθνλψλ παξαζθεπήο πεθηψλ, πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη: 

α) Με επθξηλή θεθαιαία γξάκκαηα χςνπο 5 mm, ε θξάζε π.ρ. ΕΔΛΔ ΜΔ ΑΡΩΜΑ 

ΚΔΡΑΗ, πξνο απνθπγή παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, εθφζνλ δελ 

πεξηέρνπλ ρπκνχο νπσξψλ, θαη 

β) ε ζχλζεζή ηνπο. 

ε θαλέλα ζηάδην ηεο παξαζθεπήο ησλ γιπθψλ δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γιπθαληηθή νπζία πιελ ηεο ζνπθξφδεο, θξνπθηφδεο θαη γιπθφδεο. 

Εειέ ρσξίο δάραξε κε επηηξεπφκελεο γιπθαληηθέο χιεο (Αζπαξηάκε, αθραξίλε, 

Αθεζνπιθακηθφ Κ, Νενηάκε, ζνπθξαιφδε). 

 

18. ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ (Δίδε 9, 12-16, 24-26, 31, 33, 35, 42-43, 45-47, 49-50,    
54-57, 62, 67) 

 

 ε ζπζθεπαζία αεξνζηεγή - πιαζηηθά ζαθνπιάθηα ηνπ 1 Kgr ή άιιεο ζπζθεπαζίαο 

ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, έηνηκα 

πξνο ρξήζε.  

 Όια ηα κπαραξηθά λα έρνπλ ηα ηππηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (νζκή, γεχζε, 

ρξψκα) ηνπ είδνπο, λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42, 43, 44 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.  

Τγξαζία <15%. 

Αδηάιπηα ζε ΖCL ζπζηαηηθά ηέθξαο 2%.  
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Αθιαηνμίλεο (Β1+Β2+G1+G2) <10κg/Kg.  

Δίδε: Μαχξν Πηπέξη, Ρίγαλε, Καλέια ζθφλε, Καλέια μχιν, Γπφζκνο, Μνζρνθάξπδν, 

Κάξπ, Πάπξηθα γιπθηά, Μπαράξη ηξηκκέλν, Κίκηλν, θχιια δάθλεο, βαλίιηα. 

1) Μαχξν Πηπέξη: ραξαθηεξίδνληαη νη απνμεξακέλνη θαξπνί ηνπ θπηνχ Peper Nigrum 

L πνπ έρνπλ ζπιιεγεί ζε άγνπξε θαηάζηαζε θαη έρνπλ μεξαζεί γξήγνξα. Να πεξηέρεη 

ηέθξα ζε πνζνζηφ 6% θαη΄αλψηαην φξην θαη αδηάιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ 

ζπζηαηηθά ηεο ηέθξαο θαη΄αλψηαην φξην 2% θαη πγξαζία φρη κεγαιχηεξν απφ 15%.  

2) Ρίγαλε: ραξαθηεξίδνληαη ηα απνμεξακέλα άλζε θαη θχιια ηνπ είδνπο Origanum 

vulgare L θαη άιισλ εηδψλ, πνπ πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα θχιισλ άιισλ φκνησλ 

θπηψλ θαη λα πεξηέρνπλ πγξαζία φρη πάλσ απφ 15%, ηέθξα φρη πάλσ απφ 17%, 

αδηάιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθά ηεο ηέθξαο φρη πάλσ απφ 6% θαη αηζέξην 

έιαην ηνπιάρηζηνλ 0,5%. 

3) Καλέια ζθφλε θαη μχιν: ραξαθηεξίδνληαη νη απνμεξακέλνη θινηνί δηαθφξσλ εηδψλ 

ηνπ γέλνπο Cinnamomum, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ ηνλ 

πξσηνγελή θινηφ θαη ηε ζηηβάδα θειινχ. Ζ θαλέιια ζε ζθφλε δελ πξέπεη λα έρεη 

αληηιεπηφ ππφιεηκκα ζε ηεηξαρισξάλζξαθα θαη πξέπεη λα πεξηέρεη αηζέξην έιαην φρη 

ιηγφηεξν απφ 1,5%, πγξαζία θαη πηεηηθέο νπζίεο ζε 105νC φρη πάλσ απφ 12%, ηέθξα 

φρη πάλσ απφ 6% θαη αδηάιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθά ηεο ηέθξαο φρη πάλσ 

απφ 2%.  

4) Γπφζκνο (Spearmint). 

5) Μνζρνθάξπδν: ραξαθηεξίδνληαη ηα απαιιαγκέλα απφ ζπεξκαηηθνχο καλδχεο, 

ζπέξκαηα ηνπ θπηνχ Myristica Fragrans Houtt. Πξέπεη λα πεξηέρνπλ αηζέξην έιαην φρη 

ιηγφηεξν απφ 6%, πγξαζία φρη πάλσ απφ 10%, ηέθξα φρη πάλσ απφ 3% θαη 

αδηάιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθά ηεο ηέθξαο φρη πάλσ απφ 1%. 

6) Πάπξηθα: ραξαθηεξίδνληαη νη απνμεξακέλνη θαξπνί ηνπ θπηνχ Capsicum Annuum 

L. Κφθθηλν πηπέξη ε Πάπξηθα πξψηεο πνηφηεηαο, πξέπεη λα έρεη ηέθξα φρη πάλσ απφ 

7%, αδηάιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθά ηεο ηέθξαο, φρη πάλσ απφ 0,6% θαη 

αξηζκφ ακπιφθνθθσλ θαηά νπηηθφ πεδίν ζε κεγέζπλζε 1:300 φρη πάλσ απφ 3.  

7) Μπαράξη: ραξαθηεξίδνληαη νη απνμεξακέλνη θαξπνί ηνπ Ηλδνπέξεσο ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ.  

8) Κχκηλν: ραξαθηεξίδνληαη νη απνμεξακέλνη ψξηκνη θαξπνί ηνπ θπηνχ Cuminum 

Cyminum L. νη νπνίνη πξέπεη λα πεξηέρνπλ αηζέξην έιαην ζε πνζνζηφ 2% 

ηνπιάρηζηνλ, πγξαζία φρη πάλσ απφ 13%, ηέθξα φρη πάλσ απφ 9,5% θαη αδηάιπηα 

ζε πδξνρισξηθφ ζπζηαηηθά ηεο ηέθξαο φρη πάλσ απφ 3%.   

9) Φχιια δάθλεο: ραξαθηεξίδνληαη ηα απνμεξακέλα θχιια ηνπ δέληξνπ Laurus 

Nobilis L, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα θχιισλ δαθλνθέξαζνπ θαη λα 

πεξηέρνπλ πγξαζία φρη πάλσ απφ ην 10%, ηέθξα φρη πάλσ απφ 6% θαη αδηάιπηα ζε 

πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθά ηεο ηέθξαο φρη πάλσ απφ 1%. 

10) Βαληιιίλε θηαιίδηα ησλ 0,3 gr (ζπζθεπαζία ησλ 5 ηεκ), 10 gr ζαθνπιάθη θαη 

βαληιιίλε ελφο θηινχ. 

Πξέπεη λα πεξηέρνπλ βαληιιίλε ζε πνζνζηφ 2%, πγξαζία φρη πάλσ απφ 20%, ηέθξα 

φρη πάλσ απφ 7%, θαη αδηάιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθά ηεο ηέθξαο φρη πάλσ 

απφ 1% θαη λα είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλνη ακχινπ. 

11) φδα καγεηξηθή: φδα ε καγεηξηθή ή δηηηαλζξαθηθή, εθ ηνπ αλζξαθηθνχ λαηξίνπ, 

κε ρεκηθφ ηχπν NaHCO θαη εκθάληζε ιεπηήο ζθφλεο, σο πξφζζεην ηξνθίκσλ κε 

θσδηθφ Δ500. Απειεπζεξψλεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα φηαλ αιιεινεπηδξά κε νμέα θαη 

γηα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη σο δηνγθσηηθφ ζηε καγεηξηθή. Σππνπνηεκέλε ζε πιαζηηθφ 

ζαθνπιάθη, θαζαξνχ βάξνπο 1.000 , ησλ 500 gr θαη 200 gr.   

12) Μπέηθηλ πάνπληεξ- Baking powder.  
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Σν κπέηθηλ πάνπληεξ απνηειείηαη απφ κηα βάζε ζπλήζσο ηε καγεηξηθή ζφδα, έλα νμχ 

ζπλήζσο δηζφμηλν ππξνθσζθνξηθφ λάηξην ή potassium bitartate θαη κηα νπζία πνπ ηα 

ζπγθξαηεί πνπ είλαη ην άκπιν αξαβνζίηνπ. Σν κπέηθηλ πάνπληεξ λα είλαη αξίζηεο 

πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε πιαζηηθφ ζαθνπιάθη, θαζαξνχ βάξνπο 20 gr. Δπί ηεο 

ζπζθεπαζίαο εμσηεξηθά λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ. 

19. ΑΛΑΣΗ (Δίδε 1, 2, 3 ) 
 

ΑΛΑΣΗ καγεηξηθφ ζπζθεπαζία 500 gr, επηηξαπέδην 400 gr θαη αηνκηθήο ζπζθεπαζίαο 

1gr.  

Σν αιάηη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

38 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, λα είλαη 

καγεηξηθφ, ςηιφ, θπζηθφ, ζαιαζζηλφ, ησδηνχρν, θαζαξφ, ιεπθφ, γπαιηζηεξφ, 

αλαιινίσην κε πεξηεθηηθφηεηα ζε NaCL ηνπιάρηζηνλ 95%. Να κελ πεξηέρεη μέλεο 

χιεο, πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο λα κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε νζκή. Οη αιθαιηθέο 

γαίεο εθπεθξαζκέλεο ζε ρισξηνχρν καγλήζην λα κελ είλαη < ηνπ 1% ε δε πγξαζία λα 

κελ ππεξβαίλεη ην 1%.  

Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθφ ζαθνπιάθη ησλ 500 gr, ζε επηηξαπέδην (θηάιε 

κε άλνηγκα) ησλ 400 gr θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ηνπ 1 gr φπνπ ζα αλαθέξνληαη 

φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο (εµεξ/ληα ζπζθεπαζίαο). 

20. ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΚΡΔΑ ('H ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΗΗΑ) 
(Δίδος 18) 
 

Σα πξντφληα λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 91(1) ηνπ 

Κ.Σ.Π. (91-10 ΔΚΓΟΖ 1/ Μάξηηνο 2014) θαη νη ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο 

Πξντφληα αιιαληνπνηίαο ραξαθηεξίδνληαη ηα πξντφληα ζηα νπνία ε δηαδηθαζία 

(επεμεξγαζία) εμπγίαλζεο επηηπγράλεηαη κε ηε ζεξκηθή ηνπο επεμεξγαζία. Ζ 

ζέξκαλζε ηνπο έρεη επίζεο σο απνηέιεζκα ηελ κεηνπζίσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ 

θξέαηνο, κε ζπλέπεηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηά ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο λα θφβνληαη ζε θέηεο. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία 

κπνξεί λα είλαη πγξή, μεξή ή θαη ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ή/θαη λα ζπλδπάδεηαη 

θαη κε άιιεο επεμεξγαζίεο. 

1α.Πξντφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απφ απηνηειή ηεκάρηα θξέαηνο 

Δλδεηθηηθά πξντφληα Βξαζηφ ρνηξνκέξη ή δακπφλ (ρακ, ham), βξαζηή σκνπιάηε 

(ζπάια), βξαζηφ θαη θαπληζηφ λνπά θαη θηιέην, κπέηθνλ, θηιέην ή ζηήζνο 

γαινπνχιαο θαη θνηφπνπινπ βξαζηφ ή βξαζηφ-θαπληζηφ. ηα πξντφληα απηά 

επηηξέπεηαη ε παξνπζία, ιφγσ επεμεξγαζίαο, ιεηνηξηβέληνο θξέαηνο ζε κηθξφ 

πνζνζηφ (10% max) ζε πξντφληα ηνπ εδαθίνπ απηνχ πνπ έρνπλ ππνζηεί κάιαμε 

(TUMBLING) θαηά ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπο. Σν ειάρηζην πνζνζηφ κπτθψλ 

πξσηετλψλ λα είλαη 12 %  

1β. Πξντφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απφ ζχγθνπην θξέαο κε ή ρσξίο ηεκάρηα 

θξέαηνο.  

Δλδεηθηηθά πξντφληα Λνπθάληθα Φξαλθθνχξηεο, πάξηδα, παξηδάθη, κνξηαδέιεο, 

πηθλίθ, δακπνλέιιν, κνξθνπνηεκέλα πξντφληα απφ ηεκάρηα θξέαηνο (κνξθνπνηεκέλν 

δακπφλ, κνξθνπνηεκέλε ζπάια, κνξθνπνηεκέλν κπέηθνλ, κνξθνπνηεκέλν ζηήζνο 

γαινπνχιαο ή θνηφπνπιν, θιπ).  

Σν θξέαο πθίζηαηαη ηεκαρηζκφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έληνλν. Ζ θξεαηφπαζηα 

κπνξεί λα πεξηέρεη θαη ηεκάρηα θξέαηνο, ιίπνπο ή άιισλ ηξνθίκσλ (ειηά, ζθφξδν, 
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πηπεξηά, ηπξί, θιπ). Σα κνξθνπνηεκέλα πξντφληα παξαζθεπάδνληαη απφ ηεκάρηα 

θξέαηνο κηθξνχ κεγέζνπο κεηά απφ εληνλφηαηε κάιαμε καδί κε ηελ άικε ππφ θελφ θαη 

ελδερφκελε πξνζζήθε ζχγθνπηνπ θξέαηνο. Ωο πξνο ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ ηνκή, 

κπνξεί λα δηαθξίλνληαη επκεγέζε ηεκάρηα θξέαηνο, ελψ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ιεπηνηεκαρηζκέλεο θξεαηφκαδαο, κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη 25 %. 

 

Πξντφλ Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή 

Όια ηεο θαηεγνξίαο Α1β 

Πνζνζηφ 

Πνζνζηφ (%) κπτθψλ πξσηετλψλ 9 

Πνζνζηφ (%) ιίπνπο 30 

 (35 γηα κνξηαδέια) 

Πξντφληα πνπ 

απνηεινχληαη θαη απφ 

ηεκάρηα θξέαηνο θαη απφ 

ζχγθνπην θξέαο 

Πνζνζηφ ηεκαρίσλ θξέαηνο (% 

θαηά βάξνο) 

60 

 

Ζ ζπζθεπαζία ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ λα γίλεηαη ζε πεξηέθηεο ή θαη πεξηβιήκαηα 

απφ πιηθά θαηάιιεια γηα ηξφθηκα πνπ λα θιείλνπλ θαηά ηξφπν ψζηε λα 

παξεκπνδίδνπλ νπνηαδήπνηε επαθή ηνπ πξντφληνο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη 

έηζη ψζηε ην πεξηερφκελν λα κε κπνξεί λα ζηγεί ρσξίο λα ππνζηεί θαη ε ζπζθεπαζία 

άλνηγκα ε κεηαηξνπή (Άξζξν 89(1) ηνπ Κ.Σ.Π. 91-10 ΔΚΓΟΖ 1/ Μάξηηνο 2014). 

Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαη πιεζίνλ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπζηαηηθψλ ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζρεηηθή έλδεημε ε νπνία λα πξνζδηνξίδεη ηελ ππνθαηεγνξία 

πξντφλησλ ζηελ νπνία αλήθεη. 

Δπηζήκαλζε ηωλ προϊόληωλ αιιαληοποηίας. 

ην πεξίβιεκα ή ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη θαηά ηξφπν ζαθή, επθξηλή, αλεμίηειν θαη αλακθηζβήηεην, εθηφο απφ 

ηηο άιιεο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη νη εμήο: 

α) Ζ νλνκαζία ηεο βαζηθήο θαηεγνξίαο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα είλαη κία απφ απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ, φπσο παξαθάησ: 

(1) πξντφλ σκφ (ελδερνκέλσο θαπληζκέλν), 

(2) πξντφλ σξίκαλζεο μεξφ (αέξνο), 

(3) πξντφλ σξίκαλζεο εκίμεξν, 

(4) πξντφλ βξαζηφ, 

(5) ηεκάρην θξέαηνο σξίκαλζεο αιαηηζκέλν, 

(6) ηεκάρην θξέαηνο αιαηηζκέλν μεξάο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ή θαη θαπληζηήο 

(μεξφ), 

(7) ηεκάρην θξέαηνο αιαηηζκέλν πγξήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (βξαζηφ), 

(8) πεθηή. 

β) Σν είδνο ηνπ πξντφληνο κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ 

νλνκαζία, φπσο ινπθάληθν βξαζηφ, ζαιάκη αέξνο, ζαιάκη βξαζηφ, κνξηαδέια 

βξαζηή θ.ι.π. 

Ζ παξαπάλσ νλνκαζία ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ κε ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε εηδηθή νλνκαζία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ηέηνηα, φπσο: ινπθάληθν 

βξαζηφ ηχπνπ Φξαλθθνχξηεο, θηιέην βξαζηφ ηχπνπ Κξαθνβίαο, ζαιάκη βξαζηφ 

ηχπνπ Οπγγαξίαο, ζαιάκη αέξνο ηχπνπ Θάζνπ, ζαιάκη εκίμεξν κπχξαο θ.ι.π. 
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γ) Ζ ιέμε «ΤΣΑΣΗΚΑ» αθνινπζνχκελε απφ ηελ νλνκαζία φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ 

ηνπ πξντφληνο, δειαδή, είδνο ηνπ θξέαηνο, είδνο ηνπ ιίπνπο, πξφζζεηεο χιεο, 

ζπλδεηηθέο, αξηπκαηηθέο θαη άιιεο χιεο θαηά ζεηξά ειαηηνχκελεο πεξηεθηηθφηεηαο 

θαηά ηε ζηηγκή ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο 

αιιαληνπνηίαο. 

δ) Υξνληθέο ελδείμεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ  

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. 

Ζ αλαγξαθή απηψλ ζα γίλεηαη κφλν εθεί φπνπ ππάξρεη ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο 

(δεχηεξνο πεξηέθηεο) θαη φρη ζηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη κφλν κε ην θπζηθφ ή 

ηερλεηφ ηνπο πεξίβιεκα (έληεξν). 

ε) Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηνπ πξντφληνο. 

ηα εηζαγφκελα πξντφληα αιιαληνπνηίαο νη ελδείμεηο ζα αλαγξάθνληαη θαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ηνπο. 

 

21. CORN FLAOUR – ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ – ΑΝΘΟ ΟΡΤΕΖ (Δίδε 32,  
34) 
 

Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 110 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. Ωο άκπιν λνείηαη ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη κε εηδηθή επεμεξγαζία 

δεκεηξηαθψλ θαη ακπισδψλ θπηηθψλ ηζηψλ, ππφ κνξθή ιεπηφηαηεο ζθφλεο, 

απνηεινχκελν απνθιεηζηηθά απφ ακπιφθνθθνπο.  

Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ακχινπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ Κ.Σ.Π. πνπ αθνξνχλ θάζε κία απ’ απηέο. 

Σν άκπιν πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ δηάθνξα δεκεηξηαθά πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηελ 

θαηαλάισζε κε ηελ νλνκαζία πνπ λα δειψλεη ηελ πξψηε χιε πξνέιεπζή ηνπ, π.ρ. 

<<Άκπιν αξαβνζίηνπ>> ,<< Άκπιν ξπδηνχ>>.  

            Σν άκπιν πξέπεη λα έρεη ηελ θπζηθή ηνπ ρξνηά ρσξίο άιιε απφρξσζε. 

Απαγνξεχεηαη ε ηερληθή ρξψζε θαη αξσκαηηζκφο ηνπ ακχινπ κε νπνηαδήπνηε 

πξφζζεηε νπζία έζησ θαη αβιαβή. 

Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ακχινπ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ 

παξέρνπλ ελδείμεηο αηεινχο επεμεξγαζίαο 

Σν άκπιν πξέπεη λα έρεη ηε θπζηθή ηνπ ρξνηά, ρσξίο άιιε απφρξσζε. 

Κάζε είδνο ακχινπ δηαηίζεηαη ακηγέο ζηελ θαηαλάισζε. Ζ αλάκημή ηνπ, ζε 

νπνηνδήπνηε πνζνζηφ, κε άκπιν άιινπ είδνπο απαγνξεχεηαη. 

             ηα παξαδηδφκελα είδε ε πγξαζία λα είλαη <15% θαη ε ηέθξα <0,35%. 

Παξαδηδφκελα είδε:  

Άλζνο αξαβνζίηνπ είδνο ζθφλεο, αξσκαηηζκέλν αιεχξη θαιακπνθηνχ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ παξαζθεπή θξεκψλ δηαθφξσλ γεχζεσλ (βαλίιηα, 

ζνθνιάηα, θξάνπια, κπαλάλα, ιεκφλη, πνξηνθάιη θιπ) λα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 

ησλ 160-450 gr ζηελ δε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο.  

Κνξλ θιάνπξ είδνο ζθφλεο, ιεπθφ αιεχξη πνπ βγαίλεη απφ ην θαιακπφθη, είλαη 

δειαδή έλα είδνο θαιακπνθάιεπξνπ.  

Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ φξνπ Κνξλ θιάνπξ είλαη άλζνο αξαβνζίηνπ, αιιά ην 

ρξεζηκνπνηνχκε ακεηάθξαζην γηα λα κελ ζπγρέεηαη κε ην γλσζηφ κείγκα γηα θξέκεο 

δαραξνπιαζηηθήο θαη λα δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθνπνηεκέλα ζαθηά ηνπ ελφο 1 Kgr ζηελ 

δε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο.  

Άλζνο νξχδεο Πξνςεκέλν άιεπξν νξχδεο απφ επηιεγκέλεο πνηφηεηεο ξπδηνχ. Οη 

νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη. Να κελ 
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πεξηέρεη γινπηέλε. Υσξίο ζπληεξεηηθά. πζθεπαζία 160 gr ή 1 ή 3 Kgr ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη φιεο νη ελδείμεηο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Κψδηθα Σξνθίκσλ. 

 

   22. ΔΛΗΔ (Δίδος 17) 

 

Διηέο καχξεο ΚΑΛΑΜΩΝ κεγέζνπο 140-160 ηεκ/Kgr ε 

160 – 180ηεκ/Kgr. 

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 123 θαη 

εηδηθά παξ. 9 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.  

Οη δηαηηζέκελνη ζηελ θαηαλάισζε θαξπνί λα πξέπεη λα είλαη εκηψξηκνη ή ψξηκνη 

θαξπνί Διηάο Καιακψλ, θαηφπηλ εηδηθήο επεμεξγαζίαο  ην ηειηθφ δε πξντφλ λα έρεη 

γεχζε θξνπηψδε, ζάξθα ηξαγαλή, εχθνια απνζπψκελε απφ ηνλ ππξήλα θαη ρξψκα 

καχξν κέρξη κειαλψδεο θαη πνπ έγηλαλ δηαηεξήζηκνη κε αιάηηζκα ή ζε άικε ή ζε μχδη 

ή κε ειαηφιαδν, θαη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ειηψλ, θαξπνί πξέπεη λα είλαη άξηηνη 

θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε αιινίσζε ή πξνζβνιή απφ ζθψιεθεο ή 

έληνκα θ.ι.π.. Σα αλεθηά επηηξεπφκελα πνζνζηά ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ειηψλ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

Γηα ηελ εθπίθξαλζε ησλ δηαηηζέκελσλ ζαλ καχξσλ ειηψλ ΚΑΛΑΜΩΝ δελ επηηξέπεηαη 

ε ρξεζηκνπνίεζε αιθαιηθψλ δηαιπκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ειηψλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο. 

Οη ειηέο ζα δηαηίζεληαη κε νλνκαζία πνπ ζα δειψλεη ην είδνο απηψλ Διηέο Καιακψλ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηήκαηνο III πληεξεηηθά θαη 

αληηνμεηδσηηθά ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Σ.Π.. 

Ζ ζπζθεπαζία λα πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ Άξζξσλ 9 θαη 23 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα είλαη 

ζπζθεπαζκέλνη θαηά πξνηίκεζε ζε κεηαιιηθά δνρεία ησλ 13 Kgr θαζαξνχ βάξνπο 

πεξηερνκέλνπ είδνπο. 

23. ΥΑΜΟΜΖΛΗ (Δίδος 81) 
 

ε θαθειάθηα ηνπ 1,5 gr ή άιιεο ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη 

αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Υακνκήιη απφ ηα θπηά Matricaria Chamomille θαη 

Anthemous Nobilis L. 

Σν ρακνκήιη ζε αηνκηθά θαθειάθηα λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θαθέινπο απφ 

πνξψδεο ραξηί, εκβαπηηδφκελνπο, πεξηερνκέλνπ 1,5 gr, νη νπνίνη λα θιείλνπλ 

ζεξκνθνιιεηηθά.  

ην θάθειν λα είλαη ζπλδεδεκέλν έλα ιεπηφ, λήκα γηα εκβάπηηζε. Ζ ζπζθεπαζία 

απηή (θάθεινο, λήκα) λα είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε ράξηηλν θάθειν πνπ λα θιείλεη 

ζεξκνθνιιεηηθά γηα επηπιένλ πξνζηαζία ηνπ πεξηερφκελνπ. Οη εμσηεξηθνί απηνί 

θάθεινη λα ηνπνζεηνχληαη αλά 100 ζε ράξηηλα θνπηηά, µε δηαθαλέο πιαζηηθφ 

πεξίβιεκα.  

 

24. ΣΑΨ ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ  (Δίδος 69) (ζπζθεπαζία 1 θηινχ) 
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Σν ηζάη ηνπ βνπλνχ αλαθέξεηαη  ζε θχιια θαη νθζαικνχο θχιισλ ηνπ ηετφδεληξνπ 

THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA. 

Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα κελ πεξηέρεη μέλεο αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο. 

Να έρεη άξσκα επράξηζην, ρσξίο μέλεο νζκέο θαη λα παξάγεη ξφθεκα επράξηζηεο 

γεχζεο, δηαπγέο, ρξψκαηνο ζθνηεηλνχ θίηξηλνπ. 

Ο ρξφλνο βησζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζπληήξεζεο, ηελ εκέξα παξάδνζεο 

ζηελ απνζήθε ηξνθίκσλ. 

Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθή αεξνζηεγή 

ζπζθεπαζία 1 θηινχ, ε νπνία ζα είλαη θιεηζκέλε ζεξκνθνιιεηηθά.  

Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά ηηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπεη ν 

Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 

25 .  ΦΤΛΛΑ ΚΡΟΤΣΑ (Δίδος 78) 

 

Σα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη 

αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.  ηηο δχκεο πνπ παξάγνληαη απφ βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο 

θαη θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε ζε ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο, επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

πξφζζεησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ Κ.Σ.Π. 

ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο φξνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ.  

 Οη ζπζθεπαζίεο λα είλαη αθέξαηεο, θαη ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη 

ελδείμεηο γηα θάζε είδνο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

Σν θχιιν θξνχζηαο λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία 450gr -1000 gr ην δε θχιιν 

ζθνιηάηαο γηα πίηεο θαη γιπθά 2 θχιισλ ζε ζπζθεπαζία ησλ 850g. 

 

          26. ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ (Δίδος 7) 

 

Σν αξαβνζηηέιαην (Άξζξν73(1) Β (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη 

απφ ηα θχηξα ηνπ αξαβνζίηνπ (Zea mays L) κε κεραληθή δηαδηθαζία. Να είλαη  Α 

πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Άξζξνπ 73(1) ηνπ Κ.Σ.&Π., παξζέλν, 

δηαπγέο, κε μαλζσπφ ρξψκα θαη ειαθξά γιπθηά γεχζε, πινχζην ζε 

πνιπαθφξεζηα λιπαρά οξζα θαη ειεχζεξν απφ ηνμηθέο νπζίεο ηνπ νπνίνπ ε νμχηεηα, 

εθθξαζκέλε ζε ειατθφ νμχ λα είλαη ζην κέγηζην 2%.  

Να έρεη νζκή θαη γεχζε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ πξντφληνο απαιιαγκέλν απφ μέλεο 

νζκέο θαη ηάγγηζε. 

 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 73(1) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η & 

ΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π   

 

εκείν θαπλίζκαηνο 230νC 

ΟΞΤΣΖΣΑ: max 2 

ΑΡ.ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΩΝ meq O2/kg max 10 

ΤΓΡΑΗΑ-ΠΣΖΣΗΚΑ % max 0,1 

ΞΔΝΔ ΤΛΔ % max 0,05 

ΜΔΣΑΛΛΑ mg/kg 

ΗΓΖΡΟ (Fe) max 1,5 

ΥΑΛΚΟ (Cu) max 0,1 

ΜΟΛΤΒΓΟ (Pb) max 0,1  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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ΑΡΔΝΗΚΟ (As) max 0,1 

ΓΔΗΚΣΖ ΓΗΑΘΛΑΖ 1,465-1,468 

ΑΡ.ΗΩΓΗΟΤ 103-128 

ΑΡ.ΑΠΩΝΟΠΟΗΖΖ mg KOH/gr 187-195 

ΑΑΠΩΝΟΠΟΗΖΣΑ % 28 

ΥΡΩΜΑ ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΗΣΡΗΝΟ 

ΟΜΖ ΚΑΗ ΓΔΤΖ ΟΤΓΔΣΔΡΖ 

ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ % 

C 14:0 Μπξηζηηθφ < 0,3  

C 16:0 Παικηηηθφ  9-14  

C 16:1 Παικηηειαηθφ < 0,5 

 C 18:0 ηεαηηθφ 0,5-4,0  

C 18:1 Διαηθφ 24-42 

C 18:2 Ληλειαηθφ 34-62 

 C 18:3 Ληλνιεληθφ < 2,0  

C 20:0 Αξαρηδηθφ < 1,0  

C 20:1 Δηθνζαεληθφ < 0,5 

C 22:0 Βερεληθφ < 0,5 C  

 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Ζ ζπζθεπαζία ησλ καγεηξηθψλ ειαίσλ λα είλαη ζα είλαη πιαζηηθά δνρεία HDP ή 

HDPE ησλ 5 lit ή άιιεο αλάινγεο ζπζθεπαζίαο  , ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηνθηβσηίσλ ζπζθεπαζίαο ησλ δνρείσλ ησλ πέληε (5) 

ιίηξσλ ή άιιεο αλάινγεο ζπζθεπαζίαο  είλαη ηα  εμήο:  

Σα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα απφ θαιή πνηφηεηα ραξηνληνχ. Βάξνο 

ραξηνληνχ ηνπιάρηζηνλ 670 g/m2.  

 Αληνρή ραξηνληνχ θαηά mullen 190 lb/in2.  

Οη δηαζηάζεηο ησλ ραξηνθηβσηίσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ζπζθεπαζία ηεζζάξσλ (4) δνρείσλ πέληε ιίηξσλ ή άιιεο ζπζθεπαζίαο , ρσξίο λα 

παξακέλεη θελφο ρψξνο κεηαμχ ησλ  δνρείσλ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ησλ 

ραξηνθηβσηίσλ.  

  Σα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη θαη λα πξνζδέλνληαη θαιά, ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηηο κεηαθνξέο  θαη  ζηηο ελαπνζεθεχζεηο ζε ζηήιεο ζηνίβαζκα. Γηα ηελ 

αζθάιηζε - πεξίζθημε ησλ ραξηνθηβσηίσλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απηνθφιιεηεο ηαηλίεο 

γηα ηελ ζπγθφιιεζε ηνπο. 

H εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ  καγεηξηθψλ ειαίσλ λα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ . 

 

       27. σκπσθλωκέλο γάια (Δίδε 10, 11) 

    

    Πιήξεο γάια ή ειαθξχ  ζπκππθλσκέλν ή Γάια ζπκππθλσκέλν ή Γάια 

ζπκππθλσκέλν κε δαραξνχρν, ραξαθηεξίδεηαη ην κεξηθά αθπδαησκέλν γάια ην 

νπνίν πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. Άξζξν 80 θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.∆ 56/95, δειαδή:  

  1. Να έρεη παξαζθεπαζζεί ζε εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Κεθαιαίσλ Η, ΗΗ  V θαη VI ηνπ Παξαξηήκαηνο ΄΄Β΄΄. 

Π.∆ 56/95. 

  2. Να έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαζθεπήο ή λα 

παξαζθεπάδεηαη απφ πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία.  
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  3. ∆ελ ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 

  4.  Να κελ πεξηέρεη πξφζζεηα πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 80, 

παξ. 14 ηνπ ΚΣΠ θαη ην άξζξν 3 ηνπ Π∆ 518/83, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε 145/96.  

   5. Να κελ πεξηέρεη ίρλε θαηαινίπσλ νπζηψλ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα 

επηηξεπφκελα φξηα αλνρήο, ζχκθσλα µε ην Κεθ ΗΗΗ, άξζξν 20 ηνπ Π∆ 259/98 (Α 191) 

΄΄Πεξί Απαγφξεπζεο ρξήζεο νπζηψλ µε νξκνληθή ή        ζξενζηαηηθή δξάζε. 

   Δάλ ην πξντφλ πξνέξρεηαη απφ ηξίηε ρψξα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΚΔΦ. ΗΗ ηνπ Π∆ 56/95, θαη ηα  άξζξα 21, 22 θαη 

23 ηνπ Π∆ 56/95.  

Σν  πξντφλ   πξέπεη λα έρεη ηα εμήο θπζηθνρεκηθά  ραξαθηεξηζηηθά:   

   6. Να έρεη επράξηζηε ππφγιπθε γεχζε, ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ αθπδαησκέλνπ 

γάιαθηνο θαη ην ρξψκα ηνπ λα είλαη ιεπθφ ή ππφιεπθν.  

   7.  Να έρεη ειαθξψο θξεκψδε ζχζηαζε, λα είλαη νκνηνγελέο (ρσξίο θνθθψδεηο ή 

άιιεο απνζέζεηο) θαη ην ιίπνο ηνπ λα µελ δηαρσξίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ζηξψκα κέζα ζηα 

θνπηηά. Να είλαη απαιιαγκέλν απφ μέλεο χιεο. 

  8.  Να µελ παξνπζηάδεη πήμε ηνπ πεξηερνκέλνπ (νιηθή ή κεξηθή), ηδήκαηα ζηνλ 

ππζκέλα ησλ ζπζθεπαζηψλ, απνρσξηζκφ ηνπ ιίπνπο ή ελδείμεηο ζήςεο.  

  Πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 7,5% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ.  

  Οιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 25% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ.  

  Οιηθή νμχηεηα κεηαμχ 6 θαη 8 βαζκψλ SOXHLETHENCKEL, κεηά απφ αξαίσζε γηα 

παξαζθεπή πξντφληνο πνπ αληηζηνηρεί µε ην λσπφ θπζηθφ γάια.  

  Σν  PH λα είλαη κεηαμχ 6,3 θαη 6,8, κεηά απφ αξαίσζε γηα παξαζθεπή πξντφληνο, 

πνπ αληηζηνηρεί ζην λσπφ γάια.  

  Μεηά ηελ αξαίσζε λα πξνθχπηεη γάια ελφο lit  θαη εηδηθνχ βάξνπο 1,028 g/lit 

ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. άξζξν 80 παξ.3 θαη νιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 

25% ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ.   

    Να είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί ζηηο απνζήθεο  ηνπ Ννζνθνκείνπ εθηφο ςπθηηθψλ 

ζαιάκσλ ρσξίο λα παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε αηζζεηή ή νξγαλνιεπηηθή αιινίσζε, 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  ηνπιάρηζηνλ πνπ αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.  

  Σν ζπκππθλσκέλν γάια λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θπιηλδξηθά ιεπθνζηδεξά θνπηηά 

ή ζε ζπζθεπαζία Tetra Pak κε θαπάθη ή άιιε αλάινγε (Α) πξψηε  ζπζθεπαζία κε 

πεξηερφκελν βάξνο 410 gr πξντφληνο θαη ζε ραξηνθηβψηηα (Β), δεχηεξε ζπζθεπαζία.    

    Οη ζπζθεπαζίεο ηνπ γάιαθηνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο 

ηνπο φξνπο πγηεηλήο. Γελ πξέπεη ηδίσο λα απειεπζεξψλνπλ κέζα ζην γάια πνζφηεηα 

ζηνηρείσλ πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία, λα 

αιινηψλνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο ή λα αζθνχλ επηβιαβή επίδξαζε ζηηο 

νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

    Οη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, 

λα µελ παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο, δηαηξήζεηο, δηαβξψζεηο, θαη γεληθά αλσκαιίεο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

   Γεληθά νη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 9, 23 

θαη 28 ηνπ Κ.Σ.Π..  

    Σα  θπιηλδξηθά κεηαιιηθά  θνπηηά  (Α) ζπζθεπαζία  (θνξκνί θαη  πψκαηα) λα έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί απφ θαηλνχξγην ιεπθνζίδεξν, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,19 mm θαη 0,20 

mm αληίζηνηρα, ειεθηξνιπηηθά επηθαζζηηεξσκέλν (βάξνο ειεθηξνιπηηθνχ 

επηζηξψκαηνο 2,8 gr/m2 ηνπιάρηζηνλ εζσηεξηθά θαη 5,6 gr/m2 εμσηεξηθά). 

   ηελ ζπζθεπαζία ζηε ράξηηλε ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ή ζε 

εηηθέηα ή µε αλεμίηειν κειάλη πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο:  
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(1) Ζ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. 

(2) Σν πνζνζηφ ησλ ιηπαξψλ θαη ην ηεξεφ Τπφιεηκκα Άλεπ Λίπνπο       (ΤΑΛ) ηνπ 

γάιαθηνο.  

(3) Έλδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο.  

(4) Σν θαζαξφ βάξνο ζε γξακκάξηα.  

(5) Σν φλνκα, ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

(6) Καηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ. 

(7) Ζκεξνκελία θαη έηνο παξαζθεπήο θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 

(8) Κσδηθφο παξηίδαο. 

 

  Σα ραξηνθηβψηηα [(Β) ζπζθεπαζία] πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, απφ ραξηί θαιήο 

πνηφηεηαο απφ θπκαηνεηδέο ραξηφλη αληνρήο ζε δηάξξεμε θαηά MULLEN ηνπιάρηζηνλ 

190 lb/in2. Οη δηαζηάζεηο ησλ ραξηνθηβσηίσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, έηζη ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, ρσξίο λα ππάξρεη θελφο ρψξνο κεηαμχ 

ησλ θνπηηψλ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ραξηνθηβσηίσλ. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο θαη λα 

είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηηο Δ.Δ. θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ θαζψο  λα  θέξεη  

ηε  ζήκαλζε  C.E. ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 2007/68, 2001/89, 2000/13 Δ.Κ., ε δε 

ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 1169/2011. 

 

Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο  ηνπ πξντφληνο ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο 

ζπλνιηθήο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ 

 

         28. ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ  ηεκατηζκέλα (Δίδος 38)  

 

   Μαληηάξηα θνλζέξβα (Άξζξν123 ηνπ Κ.Σ.Π.) είλαη ην πξντφλ πνπ παξαζθεπάδεηαη 

απφ λσπά καληηάξηα, νιφθιεξα ή ηεκαρηζκέλα θαιιηεξγνπκέλσλ πνηθηιηψλ ηνπ 

γέλνπο AGARICUS ε PSALLIOTA κέζα ζε λεξφ ή ρπκφ ησλ καληηαξηψλ, έρεη ππνζηεί 

θαηάιιειε ζεξκηθή επεμεξγαζία ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ απφ 

αιινηψζεηο θαη είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θιεηζηνχο πεξηέθηεο. Πξναηξεηηθά κπνξεί λα 

πξνζηεζεί αιάηη, μχδη, κπαραξηθά, αξηχκαηα θαη αζθνξβηθφ νμχ σο αληηνμεηδσηηθφ.  

Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. 

Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη καληηάξηα θνκκέλα ζε ιεπθνζηδεξά θνπηηά ηνπ ελφο 

(1) Kgr κηθηνχ βάξνπο, θαζαξνχ βάξνπο ησλ 800gr πεξίπνπ θαη ζηξαγγηζκέλνπ 460 

gr πεξίπνπ.  

 

         29. Φωκί ηοσ ηοζη (Δίδος 83) ζε ζσζθεσαζία ηωλ 480 – 1000 gr 

 

παξαζθεπαζκέλν απφ αιεχξη ηχπνπ 55%  λεξφ, δχκε θαη κηθξή πνζφηεηα αιαηηνχ (ην 

πνζνζηφ  ηνπ πξνζηηζεκέλνπ άιαηνο δελ πξέπεη λα είλαη αλψηεξν απφ 1% επί ηνπ 

αιεχξνπ θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ καγεηξηθνχ άιαηνο), ρσξίο πξνζζεηηθέο χιεο, 

ζπζθεπαζκέλν αεξνζηεγψο ζε θέηεο ζε δηπιή ζπζθεπαζία απφ   δηαθαλέο ζεινθάλ. 

 

         30. ΚΑΚΑΟ (Δίδος 23) 

Απαγνξεχεηαη ζηα δηάθνξα είδε θαθάν 

 

α)Ζ πξνζζήθε μέλσλ ακπισδψλ νπζηψλ γεληθά. 

β)Ζ πξνζζήθε θινηψλ απνξξηκάησλ θαθάν θαη θάζε άιιεο μέλεο πξνο ην θαθάν 

θπηηθήο νπζίαο. 





28 

 

γ)Ζ πξνζζήθε ιηπαξήο χιεο μέλεο πξνο ην βνχηπξν ηνπ θαθάν κε ζθνπφ ηε κεξηθή ή 

νιηθή αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

 

ηα δηάθνξα είδε θαθάν επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε κφλν ησλ αλφξγαλσλ ή νξγαληθψλ 

νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιπηνχ θαθάν θαζψο θαη 

εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ. 

Σν θαθάν θαη ηα πξντφληα ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ πξφζζεηεο ρξσζηηθέο 

νπζίεο. 

 

  

ΝΟΜΟΘΔΗΑ  

Κ.Σ.&Π..  

Κ.Σ&Π άξζξν 11 παξάγξ. 13 πεξί ελδείμεσο αλαγλψξηζεο παξηίδαο πξντφληνο θαη 

ηεο νδεγίαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ γεληθή αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89. 

Σελ 37227/87 άξζξν 1 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (γαηψδεηο πξνζκίμεηο, 

ραιίθηα, ζηειέρε θπηψλ). 

ΟΓΖΓΗΑ 2011/91 / ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2011ζρεηηθά κε ηηο ελδείμεηο ή ηα ζήκαηα 

πνπ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηίδαο ζηελ νπνία αλήθεη έλα ηξφθηκα. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 Γεληθέο Αξρέο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 άξζξν 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

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 γηα ηελ  ηρλειαζηκφηεηα 

ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαηαπφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΚ.  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο.  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (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.  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004 ηνπ Δπξσπαïθνχ 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.  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ 

ηξνθίκσλ.  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 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.  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Δπξσπαïθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Κ.) 853/2004, 

882/2004, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004.  
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ 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. 

Κ.Τ.Α.155523/31.8.2006 Πεξί αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ 

Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, θαη 882/2004 θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 

2004/41/Δ.Κ. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επί 

ζεκάησλ δηαηξνθήο θαη πγείαο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηα ηξφθηκα. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2023/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2006 

ζρεηηθά µε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη 

λα έιζνπλ ζε επαθή µε ηξφθηκα. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ Γηαηξνθήο θαη 

Τγείαο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα.  

Οδεγία 2000/13/ΔΚ γηα πξνζέγγηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, 

ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη 

ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 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.  

Οδεγία 2003/89/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2003/13/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ 

αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ.  

Οδεγία 2004/41 Δ.Κ ηνπ Δπξσπαïθνχ 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. 

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.  

Οδεγία 89/107/ΔΟΚ., γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε δηαηξνθή θαη φπσο έρεη απηή ηξνπνπνηεζεί(94/34/ΔΚ, 

292/97).  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ 

γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα (εληαίνο 

θαλνληζκφο ΚΟΑ).  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 466/2001 ζέηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ξππαληέο 

θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1331/2008 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑÏΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 γηα ηε ζέζπηζε εληαίαο δηαδηθαζίαο 

έγθξηζεο γηα ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ, ηα έλδπκα ηξνθίκσλ θαη ηηο αξσκαηηθέο χιεο 

ηξνθίκσλ. 
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Οδεγία 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά 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 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.  

Α2-718/28-7-2014, ΦΔΚ Β 2090/31-7-2014. 

 

 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΟΤ 

Α. Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζην Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα 

κεηαθνξηθά κέζα, ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] θαη φηαλ επηβάιιεηαη γηα ην 

είδνο ςπγεία κέρξη θαη  ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα θέξνπλ 

θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο  ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη κε ην 

πξντφλ. 

Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο 

Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο 

Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο 

Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο.  

Καηά ηελ ψξα παξάδνζε ν κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην πγείαο θαη λα 

θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο ησλ ηξνθίκσλ φπνπ απαηηείηαη, 

γάληηα κηαο ρξήζεο. 

 

Β. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ε 

νπνία ζα νξίδεηαη γηα έλα κήλα θάζε θνξά απφ  ηνλ Γ/ληή ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Γ. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα είλαη κφληκνη ππάιιεινη, ην δε έλα απφ απηά πξέπεη 

απαξαίηεηα λα είλαη γηαηξφο ή θηελίαηξνο ή ηερλνιφγνο ηξνθίκσλ 

Γ. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ηέηνηα ζπγθξφηεζε ηφηε ν Γ/ληήο ηε ζπγθξνηεί 

θαηά ηε θξίζε ηνπ  

Δ. Αληηθείκελα ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο είλαη  

1.Έιεγρνο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηαθηηθήο απνιχκαλζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηα είδε ηνπ ν πξνκεζεπηήο 

2. Έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή  

3.Έιεργνο καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ηνπ είδνπο, νζκή, γεχζε, φςε θ.ι.π 

4. Λήςε δεηγκάησλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, γηα Υεκηθφ, Μηθξνβηνινγηθφ θ.ι.π έιεγρν, 

ζπληάζζνληαο πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο, ζην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαθέξνληαη 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηνπ θψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (είδνο, πνηφηεηα, 

πνζφηεηα, παξαγσγφο ή ζπζθεπαζηήο ή εηζαγσγέαο, πξνκεζεπηήο  θαη θάζε άιιε 

πιεξνθνξία γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο). 

5. Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, κε πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ απηήο, 

ηεο θαηεγνξίαο, ηεο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο ησλ 

παξαδηδφκελσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή εηδψλ. 

6. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ζχληαμε αληηζηνίρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, ην 

νπνίν ζα παξαδίδεηαη εληφο πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί βάζεη απηνχ ηηκνιφγην. 
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7. Ζ δηαπίζησζε παξάβαζεο ή ε απφξξηςε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εηδψλ κε ζχληαμε 

αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ παξάβαζεο  ή απφξξηςεο, ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

α) Ζκεξνκελία παξαγγειίαο  

β) Πνζφηεηα  

γ) Δίδνο  

δ)Πιήξεο αηηηνινγία ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο  

ε)Δάλ δεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα ζην Ννζνθνκείν 

ζη) Δάλ ε παξάβαζε έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ  

δ) Να ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ πξνκεζεπηή ή εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο απηνχ  θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ λα αλαγξάθεηαη φηη αξλήζεθε 

λα ππνγξάςεη 

ε) Αλ αληηθαηαζηάζεθε ην είδνο ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία  

 

8. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη θαηά ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ κπνξεί λα 

παξίζηαηαη ζαλ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ν Σερλνιφγνο 

Σξνθίκσλ. 

 

Σ. Σεξνχκελε δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε πνπ ην παξαδηδφκελν είδνο θξίλεηαη φηη δελ 

πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο: 

 

α. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή αξλείηαη νκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία ηελ 

παξαιαβή ησλ εηδψλ γηαηί θξίλεη φηη κπνξεί λα είλαη αθαηάιιεια πξνο βξψζε 

(νπζηψδεηο καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο , παξνπζία εληφκσλ ή μέλσλ ζσκαηηδίσλ ) ή 

αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε (ζήκαλζε, ελδείμεηο θ.ι.π.) λα κελ ηα επηζηξέθεη, αιιά 

λα θαιεί αξκφδην Γεσπφλν – Κηελίαηξν – Υεκηθφ ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ, αλάινγα 

κε ην είδνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξέζεη λα παξεπξεζεί ν αξκφδηνο 

ππάιιεινο, λα παξαιακβάλνληαη κε επηθχιαμε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνχλ ηελ 

επφκελε εκέξα . 

 

α1. ε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηνπ πνξίζκαηνο γίλεηαη ακέζσο, ηφηε αλ κελ είλαη 

ζεηηθή, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ακέζσο, δηαθνξεηηθά 

ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα ηα αγνξάζεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο 

ηνπ πξνκεζεπηή, ε δε επηηξνπή λα ζπληάμεη πξαθηηθφ παξάβαζεο γηα ηελ επηβνιή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, αλ δε είλαη αξλεηηθή, ηφηε ην ίδξπκα ππνρξενχηαη 

λα παξαιάβεη ηα είδε . 

 

α2. ε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηνπ πνξίζκαηνο δε γίλεηαη ακέζσο, ηφηε ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ακέζσο, δηαθνξεηηθά ην 

Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα ηα αγνξάζεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ 

πξνκεζεπηή, φηαλ δε εθδνζεί ην απνηέιεζκα, αλ κελ είλαη ζεηηθφ, ζα επηβιεζνχλ νη 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, αλ δε είλαη αξλεηηθφ, ν πξνκεζεπηήο 

απαιιάζζεηαη. 

 

α3. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο απφξξηςεο ησλ εηδψλ θαηά πιεηνςεθία, ν 

πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηαηηεζίαο. Γειαδή, κπνξεί λα θιεζεί ν Γ/ληήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο . 

 

α4. Αλ ν Γηεπζπληήο ζπκθσλήζεη κε ηελ θαηά πιεηνςεθία απφξξηςε ησλ εηδψλ, ηφηε 

ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Αλ φκσο ν Γ/ληεο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ 
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δε ζπκθσλήζνπλ κε ηελ απφξξηςε ηεο παξαιαβήο ησλ εηδψλ, ηφηε ηα είδε 

παξαιακβάλνληαη θαλνληθά θαη ν πξνκεζεπηήο απαιιάζζεηαη. 

 

α5. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ γηα ιφγνπο 

πνηφηεηαο, λα δεηήζεη δεηγκαηνιεςία, νπφηε εθαξκφδεηαη ε πξναλαθεξζείζα 

δηαδηθαζία. 

 

β. ε  πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή αξλείηαη νκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία ηελ 

παξαιαβή ησλ εηδψλ γηαηί θξίλεη  φηη είλαη αθαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδνληαη, ηφηε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ακέζσο, 

δηαθνξεηηθά ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα ηα αγνξάζεη απφ ην ειεχζεξν 

εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, ε δε επηηξνπή λα ζπληάμεη πξαθηηθφ παξάβαζεο 

γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ    

 

β1.εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ θαηά πιεηνςεθία, ν 

πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηαηηεζίαο, νπφηε εθαξκφδνληαη νη παξαπάλσ 

παξαγξ. α3, α4 πεξί δηαηηεζίαο. 

 

Ε. ε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο εηδψλ ηα νπνία ζηεξνχληαη ελδείμεσλ ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα, δε ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ 

παξάβαζεο . 

 

Ζ. Σα είδε  ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν  

εθπξφζσπν ηνπ, ν νπνίνο ζα  πξέπεη λα είλαη ελήιηθνο  θαη εγγξάκκαηνο ψζηε λα 

κπνξεί αλ ππνγξάςεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα . 

 

Θ. ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ην είδνο, ε πνζφηεηα, ν 

ραξαθηεξηζκφο ηεο  πνηφηεηαο - θαηεγνξίαο, ν ηφπνο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη θάζε  

άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ ρνξεγνχκελνπ πξντφληνο θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή . 

 

Η. Σν πξαθηηθφ παξάβαζεο ή απφξξηςεο ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη θαη ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο, φπσο θαη ε δηαπηζησζείζα παξάβαζε  

 

Κ. Ο πξνκεζεπηήο ζα ππνγξάθεη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ θαη ζα ζεκεηψλεη ηηο ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο ηνπ. 

 

Λ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ή ν εθπξφζσπνο ηνπ αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα 

αλσηέξσ πξαθηηθά, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα ηα ζεκεηψζεη. Δπίζεο 

κπνξεί λα δεπηεξνινγήζεη ζε ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ. 

 

Μ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δίλεη ζηελ Δ.Π θάζε πιεξνθνξία γηα ην 

ρνξεγνχκελν είδνο. 

       

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Α. Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε : 

1. Μαθξνζθνπηθνχο θαη  

2. Δξγαζηεξηαθνχο  
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Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ : 

1. Σν ρεκηθφ  

2. Σν Μηθξνβηνινγηθφ  

3. Σνλ Παξαζηηνινγηθφ  

4. Σνλ Σνμηθνινγηθφ θ.ι.π  

 

Β. Οη αλσηέξσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη (δηελέξγεηα καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ, ιήςε 

δεηγκάησλ θαη απνζηνιή γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ) απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 

Υεκηθέο, Κηεληαηξηθέο  θ.ι.π  Τπεξεζίεο θαη απφ ηηο Δπηηξνπέο Παξαιαβήο, νη νπνίεο 

ζε θάζε παξαιαβή δηελεξγνχλ θαη ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 

Όζν γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ, δειαδή ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα 

αξκφδηα εξγαζηήξηα, ηνλ δηελεξγνχλ φπνηε ηνλ ζεσξνχλ ζθφπηκν ή νπσζδήπνηε ζε 

θάζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηελ πνηφηεηα ή ηελ πξνέιεπζε. Καη ζηηο δχν 

αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ νη Δ.Π ή ζηέιλνπλ 

απεπζείαο ηα δείγκαηα ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα ή θαινχλ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

(Γ/λζε Τγηεηλήο Αζελψλ ηει 2106464372, Γλζε Κηεληαηξηθήο Αζελψλ ηει 

2105234987 Γ/λζε Γεσξγίαο ηει 210 5233890) νη νπνίεο ειέγρνπλ καθξνζθνπηθά ην 

είδνο θαη πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε δείγκαηνο γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, εθφζνλ ην 

θξίλνπλ αλαγθαίν . 

 

Γ.  Όηαλ δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία, ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ είλαη 

απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ απηνχ, ν 

νπνίνο ζα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ή 

ν εθπξφζσπνο ηνπ αξλείηαη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν φηη «ν 

πξνκεζεπηήο ή ν εθπξφζσπνο ηνπ αξλήζεθε λα ππνγξάςεη» θαη δηελεξγεί θαλνληθά 

ηε δεηγκαηνιεςία.  

 

Γ. Γεληθφηεξα, θαηά ηελ δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα «Πεξί δεηγκαηνιεςία» άξζξα ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

(ΚΣΠ) ή ζε πεξίπησζε κηθξνβηνινγηθνχ ή ηνμηινγηθνχ ειέγρνπ (δειεηεξηάζεηο θ.ι.π ) 

ηα νξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο ή Κηεληαηξηθέο Γηαηάμεηο. εκεηψλεηαη φηη, 

εάλ δεηεζεί, παξαδίδεηαη θαη ζηνλ πξνκεζεπηή φκνην δείγκα, επίζεκα ζθξαγηζκέλν, 

ην νπνίν ζα θαηαρσξείηαη ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο . 

 

Δ. ε πεξίπησζε κε θαλνληθνχ δείγκαηνο ή παξαπνκπή ζηνλ Δηζαγγειέα ζα γίλεηαη 

απφ ηε δεηγκαηίδνπζα Τπεξεζία  

 

Ε. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δεηγκάησλ δηαπηζησζεί φηη ην δείγκα είλαη κε θαλνληθφ ή 

κε θαλνληθφ λνζεπκέλν, ηφηε ε δαπάλε ηνπ ειέγρνπ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄  

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηo δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιιoπv 

εκπξνζέζκσο ηελ πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ην Ν 4412/2016 .  

1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο 
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ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

1.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) 

αληίγξαθα, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1.3.1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.4. Η εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ. 

1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα. 

1.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ 

ηνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή, 

δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

1.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 

1.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εηο δηπινύλ (πξσηόηππα αληίγξαθα κε 

ηελ έλδεημε πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θσηνηππία απηώλ κε ηελ 

έλδεημε αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ) 

1.5.2. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν 

oπoίoο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ (πξσηόηππα ή 

αληίγξαθα κε ηελ έλδεημε ηερληθή πεξηγξαθή πξσηόηππν θαη θσηνηππία απηώλ κε 

ηελ έλδεημε ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν) 

ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε 

λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

1.5.3. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

εηο δηπινχλ (πξσηόηππε κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  πξσηόηππε  θαη 

θσηνηππία απηήο  κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν), ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

α. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο 

δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή 

ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε 

«ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε 

έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο 

έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

 

 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο : 

1) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  ηνπ αξ. 79 παξ  4 ηνπ Ν. 

4412/2016.  Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο 

Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ).  

Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΗΤ 

(www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή 

ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986(Α΄75), ππνγξάθεηαη σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε  

πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεµφζηεο αξρέο ή ηξίηα µέξε, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν παρ 2 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 : 

 

Α) α. δε βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα 

ηηο νπνίεο  νη  νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

    β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016. 

Β) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016).  

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Γ) δε ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β, παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)  

Γ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο  

Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζχκθσλα 

κε ηηο πεξ. ζη θαη δ, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)  

2) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α'75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν 

Τπνςήθηνο ζα δειψλεη:  





36 

 

 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο 

νπνίαο έιαβαλ γλψζε  

 Όηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο  

3) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ.  

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ 

ηα παξαπάλσ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

 

ΠΡΟΦΟΡΔ   

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία (Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ) κέρξη  θαη ηελ πξνεγνχκελε 

εκέξα  ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

εθπξφζεζκα ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ 

Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε 

απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά 

ζηνηρεία. 

Σα  πξνζθεξφκελα είδε   πξέπεη λα θαιχπηνπλ  ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηερληθή  θαη νηθνλνκηθή ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε έλα ζηάδην. 

Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Δπίζεο 

απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνθεξχρζεθε 

θαζψο θαη πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε 

δηαθήξπμε. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο θαη ε ηηκή ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ, ζύκθσλα κε ην λ. 4052/2012 αξ.14 παξ.7, πεξί ζύγθξηζεο 

ησλ ηηκώλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο, όπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ αλά δηαγσληζκό. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη γηα θάπνην είδνο θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ, ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ππεύζπλε δήισζε από ηνλ πξνκεζεπηή.    

Σηκή αλώηεξε από απηή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε, απφθξνπζε φξνπ ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκόο από λνζνθνκείν πνπ 

ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή όπνηνο  άιινο δηαγσληζκόο από θεληξηθή 

αλαζέηνπζα αξρή, νη ηπρόλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνύλ. 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
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Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ  

Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε  ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο . 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ο Υξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηνο θαη ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ , θαη φρη πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο . 

ΥΡΟΝΟ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ  

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ 2000 ηνπ Ν 4412/2016  

ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν  4412/2016 , ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη  

θαη γηα θάζε δεκία  πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο     

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ 

ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ  

χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ 2 ηνπ Ν 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν 

νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα  κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο . 

 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ 

ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο » ηα 

θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

α) Απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο –κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν 

πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε 

ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη, γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε  ή ησλ πξνζψπσλ πνπ 

έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, ή 

Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  

β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή 

ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, 

θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα, 

πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ην ΓΔΜΗ 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη 

απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ ΄ 

 

                                                       ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                                                   

ΑΡ.  ΤΜΒΑΗ  

1
ε
  ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                               

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ 

 

                           ΤΜΒΑΗ  (πνζoύ  : …………€  κε ΦΠΑ) 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα Γηάθνξσλ πξντόλησλ δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

  

 

Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΑ 

 

Υξνλνινγία θαηάξηηζεο : ………………………. 

Σφπνο θαηάξηηζεο : 

ηα γξαθεία ηνπ  Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ  

 

πκβαιιφκελνη : 

 

1. Ο ………………………………………….  Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ  Ννζνθνκείνπ Ν. Ισλίαο,   θαινχκελνο 

ζην εμήο “Ννζνθνκείν” θαη  

 

2. Η εηαηξεία ……………………………………………...λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ 

……………………………………… θαινχκελε ζην εμήο  “Πξνκεζεπηήο”. 
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Β΄ ΟΡΟΙ  

 

 Σν “Ννζνθνκείν”  έρνληαο ππφςε : 

 

1. Tελ αξηζκ 53/18 δηαθήξπμε  ηνπ ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα  Γηάθνξσλ 

πξντφλησλ δηαηξνθήο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

2. Σελ  απφ ………………………. απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ   κε 

ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ  

3. Σελ  απφ …………………………………..απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηεο κεηνδφηξηαο 

εηαηξείαο 

 

 

 

 α λ α ζ έ η ε η 

 

ζηνλ “Πξνκεζεπηή” ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η παξαιαβή ζα γίλεη   απφ επηηξνπή  πνπ ζα νξηζζεί απφ ην  Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην Ν 

4024/2011 άξζξν 26.  

H επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ν νπνίνο ζα γίλεη ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, θαη ηα δείγκαηα (εθφζνλ απαηηνχληαη ) θαη κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο . 

Δθ΄φζνλ ηα παξαδνζέληα θξηζνχλ απνδεθηά ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα δε βξεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο 

ιφγνπο ηεο απφξξηςεο . 

 

2. Αλ ν “Πξνκεζεπηήο” παξαβεί νπνηνδήπνηε νπζηψδε,  θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, φξν 

ηεο ζχκβαζεο  δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 4412/8-8-

2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία . 

 

                                                            ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΠΛΗΡΧΜΗ / ΚΡΑΣΗΔΙ  

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ  απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην λνζνθνκείν εμήληα 

(60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ  ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην λνζνθνκείν θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξν θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν . 

Γηα ηα λνζνθνκεία  εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2955/01      

Γηα ηελ εμφθιεζε ν “Πξνκεζεπηήο” ζα πξνζθνκίδεη  

1.Σηκνιφγην  

2.Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 300 επξψ. 

Σνλ  “Πξνκεζεπηή” ζα βαξχλνπλ  

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ) 

β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ       

επ΄απηνχ) 

γ).Πνζνζηφ  2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο   

δ) Φφξνο  4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ 
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                                                               ΑΡΘΡΟ 2ν 

Γηα φηη δε ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ.  53/18 

Γηαθήξπμεο ηνπ “Ννζνθνκείνπ” θαη ε θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ, απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα 

εθρσξήζεη ηε ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη νπνηαδήπνηε 

απαίηεζε απνξξέεη απφ ηελ  παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ  

λνζνθνκείνπ. 

Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα 

θαη νη Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1905/90 ΦΔΚ 

147/15-11-90 . 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ππνρξενχηαη 

ν πξνκεζεπηήο λα  απνδψζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ  πνπ έρεη εηζπξάμεη θαη είλαη 

εθρσξεκέλα, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε 

εθρψξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα  ηηκνιφγηα είλαη ελερπξηαζκέλα λα αλαγξάθεηαη ε 

ηξάπεδα ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηηκνινγίνπ . 

2. Ο “Πξνκεζεπηήο” δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη φηη κε βάζε απηνχο θαη κφλν ζα ιχλεηαη θάζε δηαθνξά 

ή ακθηζβήηεζε θαη θάζε δηέλεμε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία . 

Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, 

παξνρή δηεπθφιπλζεο, παξάηαζε ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ παξά 

κφλν έγγξαθα θαη απνθιείεηαη θάζε άιιν κέζν απφδεημεο . 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν πνπ 

ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο  άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή 

αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ . 

 

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΔΙΓΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ                                                                          Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
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Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

 - Ονομαςία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ – ΠΑΣΗΙΩΝ  

 - Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221932 

-  Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΑΓ ΟΛΓΑ 3-5, Ν ΙΩΝΙΑ, Σ.Κ. 14233 
 - Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Χ. Κοφμπθ 

 - Τθλζφωνο: 2132057830 

 - Θλ. ταχυδρομείο: promkgh2009@gmail.com  

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.konstantopouleio.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του    ςχετικοφ 

CPV): Προκιρυξθ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια του είδουσ “Διάφορα προϊόντα 

διατροφισ” για τισ ανάγκεσ  του Νοςοκομείου, (CPV15800000-6), προχπολογιςμοφ 55.000,00€ 

με ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, μόνο βάςει τιμισ. 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [                                                               ] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΟΧΙ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: Π 53/18 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

 

 

http://www.konstantopouleio.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 
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ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.  

γ) *……+ 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη 

ηνλ ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε 

(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό 

…): 

[……] 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
v
  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη 

θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο 

ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή 

νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
vi

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
vii

· 

δσξνδνθία
viii,ix

· 

απάηε
x
· 

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
xi

· 

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xii

· 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ

xiii
. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ
xiv

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ 

από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xv

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvi

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή 

ηνπο ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

[ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιόγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

[……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 

ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε 

ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»)
xviii; 

[] Ναη [] Όρη  
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Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xix

: 

[……] 

 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 

εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
xx

, ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε ρώξα ζηελ νπνία είλαη 

ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ όρη αλαθέξεηε:  

α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξόθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απόθαζεο; 

- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 

ή έθδνζεο απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε 

απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

απνθιεηζκνύ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 

εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή 

ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε 

δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;
xxi

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): 
xxii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίουxxiii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 

από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxiv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, 

ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 

εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισxxv  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ 

με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvii, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxix κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα 

ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που 

είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 

παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει 

ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 

τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 

*+ Ναι *+ Πχι 
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πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να 

παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 

ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 

αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 

με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 

ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονταιxxx, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxi. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) 

τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ 

χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των 

πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ 

και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και 

τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι 

οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου 

ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα 

κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που 

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι 

με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να 

βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vi Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 

αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

vii Ππωσ 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). 

viii Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 
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Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ 

και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 

κείμενθ νομοκεςία). 

x Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν 

προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν 

µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 

13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). 

Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 

εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και 

καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ 

και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ 

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ 

ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να 

κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 

λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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xix Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί 

(μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει 

τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xx Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 

εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 

δεφτερο εδάφιο).  

xxi Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 

αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, 

ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που 

οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ  

xxii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiii Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 

παρ. 2 . 

xxiv . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxviii Ρρβλ άρκρο 48. 

xxix  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxx Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




