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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                Νέα Ιωνία 19-11-2018 

1η  ΄ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθμ.Πρωτ  31847    

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

                     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.ΙΩΝΙΑ 14  233                             ΑΡΙΘΜΟΣ Δ/ΞΗΣ Π  57/18 

ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ Σχίζας  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057951 

FAX:2132057038 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 (Αριθμός Διακήρυξης Π 57/18) 

 

Έχοντας υπόψη : 
1.Το ν. 2362/95 (ΦΕΚ ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις»  

/05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» 

3.Το ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/07«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  

4.Το ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/11) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

5.Το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16) «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »  

6.Τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 35 του  ν4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄17)  

7.Το αρ πρωτ 853/27-3-2018 έγγραφο  της Ε.Κ.Α.Π.Υ  

8.Η από 18-5-18 (6η Συν Θεμ Α16) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  

9.Την από 26-7-2017 (10
η
  Συν Θέμα Α5) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού  

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  

    Συνοπτικό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους η τεχνική 

και οικονομική προσφορά για την προμήθεια  νωπών λαχανικών με CPV 03221000-6  , 

ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00 € με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης 

την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά . 

 

1.ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενικό Νοσοκομείο Ν 

Ιωνίας 

Κωνσταντοπούλειο –

Πατησίων 

(Πρωτόκολλο) 

7-12-2018  ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 

14.30 π.μ 

Γενικό Νοσοκομείο Ν 

Ιωνίας 

Κωνσταντοπούλειο –

Πατησίων(Αμφιθέατρο) 

10/12/2018 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 

10.30 π.μ 
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2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ :  

Σύμφωνα  με το αρ 25 του Ν 4412/2016 , υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 

ενώσεων , τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :  

α)σε κράτος –μέλος της Ένωσης , 

β)σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)  

γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και  

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων . 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή  

προκειμένου να υποβάλουν την  προσφορά .Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 

να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ΄όσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για  την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.            

3.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    

 Η Τιμή της προσφοράς  θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του αναλογούντος 

Φ.Π.Α  

    Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών. 

     Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής : 

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       

επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο  

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του 

διαδικτυακού τόπου  ΄΄ et.diavgeia.gov.gr ΄΄   

 4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

 

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

–ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

  
Γρ  Προμηθειών    Πρ Οικονομικού  Η Αν/τρια προϊστ Διοικ/κής Δ/νσης  Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης  O Διοικητής  

 

                  Κ.Σχίζας            Δ.Τσαβλής               Δ. Λαμπροπούλου                                 Ε.Ραυτοπούλου            Μ Κούρτης      

 

 

                                                                                                        

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός με σφραγισμένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και 

πιστοποιούμενη ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ  ΤΙΜΗ πώλησης 

του είδους , από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 

της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

(ΚΗΔΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)  

19-11-2018 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Προμήθεια  νωπών λαχανικών. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (CPV 03221000-6  ) .  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  32.000,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Προμήθειες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου ΚΑΕ 1311 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ      

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ   Σύμφωνα με το Παράρτημα  Γ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ       

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες  κρατήσεις  

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% 

(πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 

3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

  (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου 

πλην ΦΠΑ).   

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδή-

ματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για 

προμήθειες      

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

                ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

 

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

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως 

καθορίζονται από τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π (Άρθρο 119), των ισχυόντων 

Κανονισμών και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί πο ιοτικού ελέγχου 

νωπών οπωρολαχανικών), Κανονισμό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 

257543/31.07.03, ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης 

(συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που 
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εισάγονται,  εξάγονται,  διακινούνται ή πωλούνται στις  πάσης φύσεως 

αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανομικές 

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

λήψης ειδικών μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας 

παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή το υς από τη βάση παραγωγής 

μέχρι την τελική κατανάλωσή τους, να πληρούν τις απαιτήσεις των  

Κανονισμών [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης 

Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμ βουλίου όσον αφορά τους τομείς 

των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών,   του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 

2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και  (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου 

στον τομέα των οπωροκηπευτικών].  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι   φρέσκα (  το ανώτερο τριών 

ημερών –  για τα οπωρολαχανικά  εποχής)  ,  

 να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/201 1 

ώστε να είναι :   

- ακέραια,  

- υγιή (αποκλείονται  προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή 

αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση),  

- καθαρά,  ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη,  

 - απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επι βλαβείς οργανισμούς και να 

μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών,  

- απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,  

- απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης,  

- απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασί ες ή παγετό,  

- απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και  ξένη γεύση,  

 - απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων 

όπως είναι τα ακόλουθα: οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριομένα και  

υδρογονάνθρακες.  
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 - Τα προϊόντα πρέπει  να είναι επαρκώς αναπτυγμέν α, αλλά όχι υπερβολικά,  

και οι  καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην 

είναι υπερώριμοι.   

    Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους 

επιτρέπει:  

- να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό,  

- να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.  

  και να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους 

κατά την μεταφορά και αποθήκευση.  

 

       Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα 

στρώματα με ομοιογενές περιεχόμενο και  ποτέ χύμα και θα πρέπει να 

τηρούνται οι  ειδικές προδιαγραφές εμπορίας και  τυποποίηση ,  έτσι όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

543/2011 και στην Αριθμ. Α2-718/28-7-2014   ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση 

Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

     Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να 

περιέχει προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και  

σαφώς του ιδίου βαθμού ανάπτυξ ης και  ωρίμανσης.  

    

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια 

πλευρά με ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και  ευδιάκριτους   χαρακτήρες τις  

ακόλουθες ενδείξεις:   

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

αποστολέα.   

Η  ένδειξη αυτή μπορεί να αντικαθίσταται:   

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

του συσκευαστή και/ή του αποστολέα που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από 

επίσημη υπηρεσία, συνοδευόμενο από την ένδειξη «συσκευαστής και /ή 

αποστολέας» (ή ισοδύναμη συντομογραφία),   

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

πωλητή που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, συνοδευόμενα 

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

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

συσκευαστή και/ή στον αποστολέα. Ο πωλητής παρέχει στις υπηρεσίες 
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ελέγχου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σημασία του 

κωδικού αυτού.  

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

είναι ορατό εξωτερικά.  

—  Ονομασία της ποικιλίας .    

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

παραγωγής ή εθνική ή περιφερειακή ή τοπική ονομασία.  

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά  —  Ποιοτική Κατηγορία.  

—  Μέγεθος εκφραζόμενο ως:  

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

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

Ε.  Αριθμός παρτίδας   

 

Όταν οι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, οι  ενδείξεις πρέπει να 

αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο σε δύο τουλάχιστον πλευρές της 

παλέτας.  

     Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση  χάρτινες,  

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

εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή το υς σε ικανοποιητική 

κατάσταση.  

 Τα υλικά παρασκευής των χαρτονιών, που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό 

του χαρτοκιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και  από υλικό τέτοιο, 

ώστε να μην είναι δυνατόν να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές 

αλλοιώσεις στο προϊόν και  κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.  

Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν 

εμπορικές ενδείξεις,  επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι  η εκτύπωση ή η 

επίθεση της ετικέτας έχει  γίνει  με μελάνι ή κόλλα που να μην είνα ι  τοξικά.  

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

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

 Νοεμβρίου 

2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.  

1.  E.  Coli   10/ gr .   

2.  Salmonella spp.  απουσία  στα  25 gr .  

3. Singella απουσία στα 25 gr .  

4.  E.  Coli  0157:Η 7 απουσία στα 25 gr .   
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 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

                                           ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 

           ΑΓΓΟΥΡΙΑ     Cucumis sativus -Σικυός   Τα αγγούρια πρέπει,  πλέον των 

γενικών προδιαγραφών ποιότητας, να είναι όψεως νωπής, σφιχτά, χωρίς 

πικρή γεύση. Τα αγγούρια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών και ασθενειών, 

καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη,  περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

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

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

ικανοποιητική ανάπτυξη, έχοντας συγχρόνως σπόρους τρυφερούς, 

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

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

αγγουριών είναι υποχρεωτική σε νάιλον σακούλες ή χαρτοκιβώτια με οπές.  

Τα αγγούρια πρέπει να είναι αρκετά σφικτά κατά τη συ σκευασία πού πρέπει  

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

μεταφορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ουσία ή 

/και οσμή. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση 

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

ώστε να φτάνουν στο προορισμό σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται  πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.  

 

         ΚΑΡΟΤΑ   Δαύκος  (Daucus)  της οικογένειας των  Σελινοειδών  Τα 

καρότα πρέπει να είναι υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη η από αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να τα 

καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση) ,  να είναι καθαρά δηλαδή να 

είναι πρακτικά απαλλαγμένα από ορατά ξένα σώματα, να είναι σφικτά, να 

είναι πρακτικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, να είναι πρακτικά 

απαλλαγμένα από ζημίες που προέρχονται από επιβλαβείς οργανισμούς, να 

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

και να είναι απαλλαγμένα από δευτερεύουσες ρίζες, να είναι απαλλαγμένα 

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

από το πλύσιμο, να είναι απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση, να είναι  

ακέραια, φρέσκα, να παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας.  

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

περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας ή παρτίδας πρέπει να είναι ομοιογενές 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
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και να περιέχει μόνο καρότα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, 

παρουσίασης και  μεγέθους. Το ορατό μέρος τον περιεχομένου του μέσου 

συσκευασίας ή της παρτίδας πρέπει να είναι  αντιπροσωπευτικό το υ συνόλου. 

Τα φύλλα πρέπει να είναι βγαλμένα ή κομμένα κοντά στο λαιμό χωρίς να 

βλάπτεται η ρίζα. Τα καρότα να είναι συσκευασμένα σε νάιλον σακούλες και  

σε μικρές συσκευασίες των 10  ή 20 Kgr  τοποθετημένα σε πολλαπλά 

στρώματα, διατεταγμένα μέσα στη συσκευα σία. Τα καρότα πρέπει να 

συσκευάζονται κατά τρόπο,  ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία 

τους.  

 

        ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  Κολοκυνθοειδών (Cucurbitaceae)  Τα κολοκυθάκια 

πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μίσχο (που είναι δυνατό να έχει υποστεί 

ελαφρά φθορά) και άνθος, να είναι νωπής εμφανίσεως, συνεκτικά, υγιή 

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

αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση) και  

απαλλαγμένα από κοιλότητες και σχισμές. Τέλος,  πρέπει να έχουν 

αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς όμως οι σπόροι να έχουν 

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

υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων 

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

καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπ α λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  

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

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

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

από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Το μήκος για τα κολοκυθάκια να είναι από 

50 -150 mm (κολοκυθάκια χονδρά για ειδικές παρασκευές,  μετά από 

ειδική παραγγελία του Νοσοκομείου) και  το μήκος μετριέται από το σημείο  

συμβολής με το μίσχο μέχρι το άκρο της στεφάνης του οπώρας. Τ α προϊόντα 

πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 

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

στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται  

πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύ που προορισμού.  

 

         ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ  Βρασική η λαχανώδης  ποικ. ΜΠΡΟΚΟΛΑ  (Brassica 

oleracea) Τα κουνουπίδια και τα μπρόκολα πρέπει να είναι   χρώματος λευκού 

έως μωβ αποκλεισμένης κάθε άλλης απόχρωσης, οι  ανθοφόρες κεφαλές 

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

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
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απαλλαγμένες από ελαττώματα όπως κηλίδες, εξογκώματα φύλλων στο 

κέντρο και κάθε είδους προσβολές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα,  

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

εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη,  

περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 

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

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

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

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και ορμή. Εάν τα προϊόντα 

παρουσιάζονται "με φύλλα" ή "µε φύλλα κομμένα στο στεφάνι",  τα φύλλα 

πρέπει να είναι νωπής όψεως. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημ ερινής τομής να 

είναι περίπου στα 150 mm .  Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη 

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

τη μεταχείριση ώστε να φτάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού.  

Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει είναι καλά σφιγμένα εντός της συσκευασίας,  

αλλά οι ανθοφόρες κεφαλές δεν πρέπει να καταστρέφονται  από υπερβολικές 

πιέσεις.  

 

      ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ  κρόμμυον  ή  Άλλιον το κοινό  Οι βολβοί πρέπει να 

είναι σκληροί και αρκετά ξεροί για τη προβλεπόμενη χρήση, οι  δύο δε 

πρώτοι  εξωτερικοί χιτώνες, καθώς και το στέλεχος, πρέπει να είναι εντελώς 

αποξηραμένοι.  Οι βολβοί πρέπει να είναι σφικτοί και ανθεκτικοί,  χωρίς 

φύτρα, απαλλαγμένοι από εξογκώματα που έχουν πρ οκληθεί από ανώμαλη 

βλαστική ανάπτυξη και πρακτικά απαλλαγμένοι από ριζικό θύσανο. Τα 

κρεμμύδια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών,  εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περ ιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

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

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

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

τομής να 50 -70 mm .  Τα κρεμμύδια πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και 

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

μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
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κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του 

τύπου προορισμού.  

 

        ΛΑΧΑΝΑ  Κράμβη η λαχανώδης  Τα λάχανα πρέπει να ε ίναι νωπά, 

σφικτά, χωρίς σκασίματα και χωρίς εκβλαστήματα κ αι κανονικής εξωτερικής 

υγρασίας. Αποκλείονται τα λάχανα πού φέρουν ίχνη σήψης ή αλλοιώσεις που 

τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. Ο βλαστός πρέπει να κόβεται  

ελαφρά από τα πρώτα φύλλα, τα οποία παραμένουν επί του βλαστού και η 

τομή πρέπει να είναι  λε ία. Τα φύλλα των λάχανων πρέπει να είναι καλά 

προσκολλημένα (εκτός από ορισμένα φύλλα προστασίας) .  Τα λάχανα πρέπει 

να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 

παρασίτων,  τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με 

επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 

κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα,  προϊόντα επεξεργασίας 

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

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

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

οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Το κατά μονάδα καθαρό 

βάρος δεν πρέπει  να είναι κατώτερο των 1.000 gr .  Τα προϊόντα πρέπει να 

παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια  που να τους επιτρέπει να 

αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό τούς σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται  

πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου προορισμού.  

            

     ΜΑΡΟΥΛΙΑ    (Lactuca sativa ,  Λακτούκη η ήμερος)  

     ΚΑΤΣΑΡΑ  ΑΝΤΙΔΙΑ  Lactuca sativa var.  longifolia Lam   

     ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ  ΑΝΤΙΔΙΑ  Lactuca sativa var. crispa L   

 Τα προϊόντα πρέπει να είναι:   

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

φέρουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), καθαρά 

και περιποιημένα, δηλαδή ουσιαστικά απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτε 

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

απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς,  απαλλαγμένα από φθορές που 

προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς, συμπαγή, μη προχωρημένης 

ανάπτυξης,  απαλλαγμένα από εξωτερική μη φυσιολογική υγρασία,  

απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση.  
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Όσον αφορά τα μαρούλια, επιτρέπεται λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας κατά 

τη διάρκεια της  βλάστησης να έχουν αποκτήσει κοκκινωπό χρώμα, χωρίς 

βέβαια να αλλάζει σημαντικά η εμφάνιση του προϊόντος.   

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

πρέπει να είναι συμμετρική.  

Τα προϊόντα πρέπει  να παρουσιάζουν κανονική ανάπτυ ξη.  Επίσης,  η 

κατάσταση και η ανάπτυξη των προϊόντων πρέπει να τους επιτρέπουν:  

να αντέχουν τη μεταφορά και  τον εν γένει χειρισμό, και  να φθάνουν σε 

ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. Τα προϊόντα πρέπει να 

είναι όψεως νωπής, καθαρά και περιποιη μένα (δηλαδή σχεδόν απαλλαγμένα 

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

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

και σε καμία περίπτωση να µην είναι υπερβολικά προχωρημένη,  να είναι 

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

τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 

λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε 

άλλο ξένο  σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 

παγετό ή/και  ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας,  μώλωπες ή άλλες ζημιές .  Τα 

προϊόντα πρέπει να ε ίναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. 

Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  Τα κεφαλωτά μαρούλια πρέπει να 

έχουν μία μόνο καρδιά καλά σχηματισμένη.  Ωστόσο, τα κεφαλωτά μαρούλια 

που καλλιεργούνται υπό κάλυψη είναι αποδεκτό να έχουν μικρή καρδιά.  

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

είναι μικρή.  

Το κεντρικό μέρος  των κατσαρών αντιδιών και των πλατύφυλλων αντιδιών 

πρέπει να είναι χρώματος κίτρινου. Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στις βάσεις 

των τελευταίων φύλλων και η τομή, κατά την αποστολή, πρέπει να είναι 

λεία. Τα μαρούλια πρέπει να είναι καλά σχηματισμένα, σφικτά,  όχι σχισμένα 

και απαλλαγμένα από ελαττώματα πού βλάπτουν την βιωσιμότητά τους.  Το 

κατά μονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 200 gr και 

ανώτερο των 350 gr περίπου.   

  Τα κιβώτια πρέπει να είναι απαλλαγμένα κατά τη συσκευασία από κάθε  

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

στελέχους.  
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            ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ  Solanum melongena Στρύχνον η μελιτζάνα  Οι 

μελιτζάνες πρέπει να είναι συνεκτικές, να µην έχουν προσβληθεί από σήψη ή 

να έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώ στε να καθίστανται ακατάλληλες 

προς βρώση, να είναι εφοδιασμένες με κάλυκα και μίσχο (που είναι δυνατό 

να έχουν υποστεί ελαφρά φθορά), να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό 

βαθμό (χωρίς εν τούτοις η σάρκα τους να ε ίναι ινώδης ή ξυλώδης, χωρίς οι  

σπόροι να έχουν αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό), να είναι νωπής 

εμφάνισης αλλά απαλλαγμένες από κάθε εξωτερική υγρασία πέραν της 

φυσιολογικής και γενικά κάθε αλλοίωση. Οι μελιτζάνες πρέπει  να είναι 

ολόκληρες, ακέραιες, υγιείς,  απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών 

παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένες µε 

επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από 

κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα,  προϊόντα επεξεργασίας 

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

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

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

οσμή. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να είναι  60 mm .  Τα 

προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν  ανάπτυξη κ αι  κατάσταση τέτοια που να 

τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να 

φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται  πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου προορισμού.  

  Ποικιλίες που θα προσφέρονται  είναι:  

     1  ΦΛΑΣΚΕΣ  ωοειδείς και  με μακριούς καρπούς, βάρους 150 περίπου gr,  

χρώματος σκούρου μοβ.  

     2 .  ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ  Λεωνιδίου  (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης),  με 

μακρύς καρπούς,  βάρους 120 -150 gr ,  μωβ χρώματος.  

 

       ΠΑΤΑΤΕΣ  Στρύχνον το κονδυλόρριζον ,  Solanum tuberosum  Οι 

πατάτες πρέπει να είναι ολόκληρες ακέραιες, υγιείς,  απ αλλαγμένες από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών,  εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένες με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως 

απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα,  

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερική 

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

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

από κάθε ξένη γεύση και οσμή. Να είναι  σφικτές και συνεκτικές χωρίς 

αλλοιώσεις,  απαλλαγμένες από κ αφέ εσωτερικές κηλίδες  πρακτικά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
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απαλλαγμένες από πρασίνισμα (μέχρι  το 1/8 της επιφάνειας) που να 

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

του συνολικού βάρους της συσκευασίας. Η επιδερμίδα να παρουσιάζει λεία 

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

εξωτερικά  καθαρισμένες από χώματα .  

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

σχήμα στρογγυλό έως μακρόστενο, με μικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου 

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

ποσότητα.  

    Το περιεχόμενο της κάθε συσκευασίας πρέπει να περιλαμβάνει πατάτες 

της ίδιας προέλευσης ,  ποικιλίας, ποιότητας και μεγέθους .    Οι πατάτες 

πρέπει να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας  και  να έ χουν τον ίδιο 

χρωματισμό επιδερμίδας.  Τα μέσα συσκευασίας πρέπει  να εξασφαλίζουν την 

προστασία και τον αερισμό  του προϊόντος,  να είναι καινούργια καθαρά και 

από υλικό που δεν προκαλεί εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στους 

κονδύλους.   

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

πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 

επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν 

στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση.  

 

  ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

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

η σήμανση του προϊόντος,  επί της συσκευασίας της παραγόμενης στην 

Ελλάδα ή εισαγόμενης από Τρίτες Χώρες και διακινούμενης στην Ελλάδα 

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατάτας, από τον παραγωγό έως και  το στάδιο 

της λιανικής πώλησης .  

 Κατά τη διακίνηση πατάτας εμπορίου από τα συσκευαστήρια στην ετικέτα 

σήμανσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:  

1.  ο αριθμός από το μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών 

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

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

συσκευαστή,  

3. το είδος,  

4.  η χώρα καταγωγής και η περιοχή,  

5. η ποικιλία,  

6. η ποιοτική κατηγορία,  
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7.  ο αριθμός παρτίδας (LOT),  

8.  το βάρος, και  

9.  η ένδειξη <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ>.  

 

Υπόδειγµα ετικέτας ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ  ΠΑΤΑΤΑΣ   

1. ΕΙ∆ΟΣ:                                      ΠΑΤΑΤΑ   

2. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:  

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

ΠΑΤΑΤΕΣ:  

4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ:  

5.  O ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ και  

     Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ  και   

 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:  

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  

7. ΠΟΙΚΙΛΙΑ:  

8. ΒΑΡΟΣ:  

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ  

 

Κάθε παραγωγός, διακινητής, συσκευαστής πατάτας, οφείλει  να ε ίναι 

εγγεγραμμένος στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο που τηρείται στις ∆/νσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας.   

 Τα συσκευαστήρια που ανασκευάζουν πατάτα φαγητού προερχόμενη από 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  υποχρεούνται να αναγράφουν επί της 

νέας συσκευασίας όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

ετικέτας.   

 

        ΠΙΠΕΡΙΕΣ  Καψικόν (Capsicum)  Οι πιπεριές πρέπει  να είναι  

ολόκληρες, φρέσκιες, υγιείς,  αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη ή από αλλοιώσεις που είναι  δυνατόν να τ α 

καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρές,  πρακτικά 

απαλλαγμένες από ορατά ξένα σώματα, καλά αναπτυγμένες, χωρίς 

ελαττώματα που οφείλονται στον παγετό,  χωρίς τραύματα που δεν έχουν 

επουλωθεί,  χωρίς εγκαύματα από τον ήλιο,  με ποδίσκο, απαλλαγμένες απ ό 

µη κανονική εξωτερική υγρασία, απαλλαγμένες από ξένη οσμή ή/και γεύση. 

Οι γλυκές πιπεριές πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να είναι 

σφικτές, να έχουν το σχήμα, την ανάπτυξη και τον χρωματισμό που είναι  

κανονικοί για την ποικιλία, λαμβανομένου υπόψ η του σταδίου ωριμάνσεως, 
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να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από κηλίδες. Ο ποδίσκος μπορεί να έχει 

υποστεί ελαφρά βλάβη ή να έχει κοπεί,  εφόσον ο κάλυκας είναι άθικτος. Οι  

πιπεριές πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται  σε τέτοια 

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

φθάνουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες στον τόπο προορισμού. Το 

περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, δηλαδή να 

περιέχει γλυκές πιπεριές της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας ή εμπορικού τύπου,  

ποιότητας, μεγέθους και να βρίσκονται αισθητά στο ίδιο στάδιο ωρίμανσης 

και να έχουν τον ίδιο χρωματισμό. Το ορατό μέρος του περιεχομένου του 

μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι  

γλυκές πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η προστασία του προϊόντος .Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να 

είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα. Οι πιπεριές πρέπει να 

συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια  των  10 Kgr περίπου. Πιπεριές στρογγυλές,  

πράσινες,  τραγανές, μετρίου μεγέθους.  

 Προτεινόμενη ποικιλία η πράσινη της Νέας Μαγνησίας με τους γλυκούς και  

σαρκώδεις καρπούς.  

  

 

      ΣΕΛΙΝΑ  Σέλινον το βαρύοσμον ,  Apium graveolens  Τα σέλινα πρέπει να 

είναι ακέραια, επιτρέπεται η κοπή του άνω μέρους, νωπής εμφανίσεως, υγιή, 

αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προστεθεί από σήψη ή έχουν υποστεί  

αλλοιώσεις,  σε βαθμό ώστε να καθίστανται  ακατάλληλα για κατανάλωση, 

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

παραφυάδες και ανθοφόρους άξονες, καθαρά χωρίς διακρινό μενες ξένες 

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

χωρίς παράσιτα, χωρίς υπερβολική εξωτερική υγρασία, δηλαδή αρκετά 

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

με ραβδώσεις πρέπει να είναι καλής  ποιότητας, κανονικού σχήματος και  

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

κύριες νευρώσεις δεν πρέπει να είναι ούτε τσακισμένες ούτε ινώδεις,  να µην 

έχουν συνθλιβεί ή σκάσει.   Η κύρια ρίζα πρέπει να είναι καλά καθαρισμένη 

και  να μη υπερβαίνει  τα 5 cm μήκους. Τα σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να 

παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο 

παραγωγής και η κατάστασή τους να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να 

αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως και  να φθάσουν στον 

τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση. Το περιεχόμενο κάθε 
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κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές και  να περιλαμβάνει αποκλειστικά 

σέλινα με ραβδώσεις της αυτής καταγωγής, ποιότητας, χρώματος και  

μεγέθους. Το διακρινόμενο τμήμα του περιε χομένου του κιβωτίου πρέπει να 

είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Η παρουσίαση του σέλινου να γίνεται 

με δεσμίδες στο μέσο συσκευασίας και ο αριθμός των τεμαχίων που τις 

απαρτίζουν πρέπει να είναι σταθερός για κάθε κιβώτιο. Τα σέλινα µε 

ραβδώσεις πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

επαρκής προστασία του προϊόντος.  

 

         ΣΚΟΡΔΑ  Allium sativum ,  Άλλιον το ήμερον )  Τα σκόρδα πρέπει να 

είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 

παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθ ενειών, καλά σχηματισμένα µε 

επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 

κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα,  προϊόντα επεξεργασίας 

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

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

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

οσμή, Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  Τα σκόρδα πρέπει να είναι  

χωρίς φύτρα ορατά εξωτερικά. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής 

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

των 24 βολβών (ξερά σκόρδα)  και  πρέπει να είναι πλεγμένα με τον ίδιο τούς 

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

των βλαστών πρέπει να είναι καθαρή.  Τα πρ οϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν 

ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 

μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε 

ικανοποιητική κατάσταση και  να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές 

απαιτήσεις του τόπου προορισμού.  

 

         ΝΤΟΜΑΤΕΣ  Στρύχνον το λυκοπερσικόν  Οι τομάτες πρέπει να είναι 

του εμπορικού τύπου ¨στρογγυλές΄΄ νωπές, να μην έχουν σαπίσει ή υποστεί  

άλλες αλλοιώσεις τέτοιες που να τις  καθιστούν ακατάλληλες για 

κατανάλωση, να είναι επαρκώς συνεκτικές,  απαλλαγμένες από μη 

επουλωμένα σπασίματα και από εμφανείς πράσινους χρωματισμούς στη ζώνη 

που βρίσκεται στη βάση του ποδίσκου.  Οι τομάτες πρέπει  να είναι 

ολόκληρες, ακέραιες, υγιείς,  απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών 

παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθε νειών, καλά σχηματισμένες, με  

επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από 
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κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα,  προϊόντα επεξεργασίας 

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

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

ζημιές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά,  πρέπει να 

είναι καλής ποιότητας.  Ο  καρπός, να είναι σφαιρικός ή μακρόστενος,  

εδώδιμος, ώριμος ζουμερός και να έχει  έντονο  κόκκινο  χρώμα απαλλαγμένος 

από σκασίματα. Το  μέγεθος της διαμέτρου της ισημερινής τομής να είναι 30 

–  40  mm  Κωδικών 3 και 4, βάρους 150 -250 gr ανά τεμάχιο περίπου. Τα 

προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και  κατάσταση τέτοια που να 

τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να 

φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις τού τόπου προορισμού.  

Επιπλέον, απαγορεύεται η τοποθέτηση σφραγίδας ή ετικέτας πάνω στις ίδιες  

τις τομάτες .  

     

ΜΥΡΩΔΙΚΑ (ΑΝΙΘΟ, ΜΑΪΝΤΑΝΟ, ΔΥΟΣΜΟ)  

Τα προϊόντα πρέπει να είναι:   

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

αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά και  

περιποιημένα, δηλαδή ουσιαστικά απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτ ε 

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

απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς,  ουσιαστικά απαλλαγμένα από 

φθορές που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς,  συμπαγή,  μη 

προχωρημένης ανάπτυξης,  απαλλαγμένα από εξωτερική  μη φυσιολογική 

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

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

πρέπει να είναι συμμετρική.  

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

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

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

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ χλωρά πράσινα,  φρέσκα, καθαρισμένα από περιττά μέρη, σε 

δέμα των 1000 gr .  

ΠΡΑΣΑ Πράσο φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριμο κ αι πράσινο.  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΟΡΤΑ φρέσκα, καθαρισμένα .  

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ Παντζάρια  φρέσκα, αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους .  

ΣΠΑΝΑΚΙ Σπανάκι φρέσκο .  αρίστης ποιότητας, καθαρισμένο ώριμο και  

πράσινο .  
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  .  

                                          ΦΡΟΥΤΑ: 

 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  Actinidia chinensis Planch.  Τα ακτινίδια πρέπει να είναι:   

ακέραια (αλλά χωρίς ποδίσκο), υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση), καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη,  

ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, απαλλαγμένα από 

φθορές οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς που 

προσβάλλουν τη σάρκα,  αρκετά συνεκτικά (ούτε μαλακά, ούτε μαραμένα,  

ούτε υδαρή),  καλά σχηματισμένα, αποκλείονται οι  διπλοί  ή πολλαπλοί  

καρποί,  απαλλαγμένα από εξωτερική μη φυσιολογική υγρασία,  απαλλαγμένα 

από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση.  

Τα ακτινίδια πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε  

τέτοια κατάσταση ώστε:  

να αντέχουν τη μεταφορά και  τον εν γένει χει ρισμό, και  να φθάνουν σε 

ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.  

Τα ακτινίδια πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και σε ικανοποιητικό 

στάδιο ωρίμασης.  

 Οι καρποί πρέπει στο στάδιο της συσκευασίας να έχουν βαθμό ωρίμασης 

τουλάχιστον 6,2° Brix ή 15 %  μέσης περιεκτικότητας σε ξηρή ουσία .  

Τα ακτινίδια πρέπει  να είναι καλής ποιότητας και να έχουν τα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας.  

Πρέπει να είναι σφριγηλά και η σάρκα τους πρέπει να είναι τελείως υγιής.  

Οι καρποί μπορούν ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθ α ελαφρά 

ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την 

ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:  

ελαφρό ελάττωμα σχήματος (αλλά χωρίς εξογκώματα και δυσμορφίες),  

ελαφρά ελαττώματα χρωματισμού, ελαφρά ελαττώμα τα του φλοιού, υπό τον 

όρο ότι  η ολική επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει 1 cm,  μικρό «στίγμα του 

Hayward» που εμφανίζει  μια επιμήκη γραμμή και  δεν προεξέχει.   

Η αναλογία της ελάχιστης διαμέτρου προς τη μέγιστη διάμετρο του καρπού 

μετρούμενη στην ισημερινή τομή πρέπει να ε ίναι 0,7 cm ή μεγαλύτερη .  

Το ελάχιστο βάρος να είναι 70 g r  περίπου.   

  

 

           ΑΧΛΑΔΙΑ  Απία  (Pyrus)  Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς 

με το χέρι και να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και  κατάσταση 
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ωριμότητας σύμφωνα με τα ιδια ίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και η 

σάρκα δεν πρέπει να έχει  υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 

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

τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 

λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε 

άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 

παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τ α 

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

εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει  να είναι  

αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών 

πρέπει να είναι  μεταξύ τους ομοιογενές. Η σάρ κα πρέπει να είναι  απολύτως 

υγιής. Το μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής τομής ή 

από το βάρος.   

Το ελάχιστο μέγεθος ε ίναι:   

α) Για τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος βάσει διαμέτρου:  

Μεγαλόκαρπες ποικιλίες 55 mm.  

Λοιπές ποικιλίες 50 mm.  

β) Για τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος βάσει βάρους:  

Μεγαλόκαρπες ποικιλίες 110 g.   

Λοιπές ποικιλίες 100 g.  

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα,  υπό τον όρο ότι  αυτά δεν 

βλάπτουν τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότ ητά του, τη 

διατηρησιμότητά του και την παρουσίασή του στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,   

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος,  

—  πολύ ελαφρά τραχείς σκωριόχροους χρωματισμούς,  

—ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει  να υπερβαίνουν:  

—  τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος,   

—  το 1 cm
2
 συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την 

κηλίδα του φουζικλαδίου (Venturia pirina και V. inaequalis)  της οποίας η 

συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει  το 0,25 cm
2
  

—  ελαφρούς μώλωπες που δεν υπερβαίνουν το 1 cm
2
 συνολικής επιφάνειας.   

Ο ποδίσκος μπορεί να είναι ελαφρά κατεστραμμένος.  

Τα αχλάδια δεν πρέπει  να παρουσιάζουν λιθίαση .  
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Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει  την κατάλλ ηλη 

προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 

λειτουργιών του. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες 

από κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις.  Τα προϊόντα 

πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 

επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν 

στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται  

πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού. Επιπλέον, τα 

φρούτα, αν  είναι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ ' ανώτατο όριο, 

θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά υποστηρίγματα τέτοια 

ώστε να µην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του 

κατώτερου στρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του 

προϊόντος.  

     Προτεινόμενες ποικιλίες Κρυστάλλι και Βουτυράτη.  

  

          

              ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ  Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το 

χέρι και  να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και  κατάσταση ωριμότητας, 

φυσιολογική (άνευ τεχνητών τρόπων) σύμφων α με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας.  Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί 

προσεκτικά με το χέρι,  να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει  

να έχει  υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα,  

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

εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη,  

περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 

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

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

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

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή.  

 Τα καρπούζια πρέπει να είναι Α κατηγορίας και να έχουν τα χαρακτηριστικά 

της ποικιλίας .  

Το μήκος του μίσχου του καρπουζιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 cm. 

Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας ώριμα με έντονο κόκκινο εσωτερικό 

χρωματισμό.  Τα καρπούζια ανά τεμάχιο να είναι βάρους 6 -10 Kgr .  Η 

συσκευασία πρέπει  να είναι τέτοια, ώστε να εξα σφαλίζει  την κατάλληλη 

προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 

λειτουργιών του. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και μια 
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κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη 

μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 

κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του 

τόπου προορισμού.  

 

        ΚΕΡΑΣΙΑ  Τα κεράσια πρέπει να είναι ολόκληρα, φρέσκα στην όψη, 

υγιή, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή έχουν υποστεί 

αλλοιώσεις τέτοιες που να τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση,  

κρουστά (ανάλογα µε την ποικιλία),  καθαρά, σχεδόν απαλλαγμένα από 

εμφανείς ξένες ουσίες, πρακτικά απαλλαγμένα από παράσιτα, χωρίς 

ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση,  

πρέπει να φέρουν τον ποδίσκο τους. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επαρκώς 

ανεπτυγμένα και να έχουν επαρκή ωριμότητα. Η ανάπτυξη και η κατάσταση 

των κερασιών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπεται να 

αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση, και να φθάσουν σε 

ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. Τα κεράσια που 

κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι καλής ποιότητας, 

πρέπει να είναι απαλλαγμένα από εγκαύματα, σχισμές, μώλωπες ή 

ελαττώματα που προκαλούνται από χαλάζι.  Η ταξινόμηση κατά μέγεθος 

ορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της  ισημερινής τομής. Τα κεράσια πρέπει 

να έχουν ελάχιστο μέγεθος 12 mm. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει 

να είναι ομοιογενές και να περιέχει µόνο κεράσια της ιδίας καταγωγής,  

ποικιλίας και ποιότητας. Το μέγεθος των καρπών πρέπει να είναι  ως επί το 

πλείστον ομοιογενές.  Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος 

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα κεράσια πρέπει να 

συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η  κατάλληλη προστασία 

του προϊόντος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του δέματος 

πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από ύλη που να µην προκαλεί στα 

προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις.  Η χρησιμοποίηση υλικών, 

και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται,  

µε την προϋπόθεση ότι τη εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει  γίνει  µε 

μελάνη ή µε κόλλα που δεν είναι τοξικά.  Τα δέματα δεν πρέπει να περιέχουν 

ξένα σώματα.  

 

          ΜΗΛΑ  Μηλέα η ήμερος ,  Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί 

επιμελώς µε το χέρι  και να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και  
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κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της  

ποικιλίας.  Τα φρούτα πρέπει  να έχουν συλλεγεί προσεκτικά µε το χέρι,  να  

έχουν επαρκή ανάπτυξη και  η σάρκα δεν πρέπει να έχει  υποστεί καμία 

φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα 

από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

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

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

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

Η διάμετρος της ισημερινής τομής καθορίζεται σε 70 -85 mm (μεγέθη 70 -75, 

75-85) και βάρους 170 -220 gr περίπου .  Το εμφανές μέρος του περιεχομένου 

της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσω πευτικό του συνόλου και το 

περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ τους ομοιογενές.  

Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει  την κατάλληλη 

προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 

λειτουργιών του. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες 

από κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις.  Τα προϊόντα 

πρέπει να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και μια κατάσταση τέτοια πού να τους 

επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώ στε να φτάνουν 

στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται  

πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού.  

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει  υποστεί φθορά.  

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα,  υπό τον όρο ότι  αυτά δεν 

βλάπτουν τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη 

διατηρησιμότητα του και την παρουσίασή του στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,   

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού, —  ελαφρούς μώλωπες που δεν 

υπερβαίνουν το 1 cm
2
 της συνολικής επιφάνειας και οι  οποίοι  δεν είναι 

αποχρωματισμένοι,   

—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν:  

—  τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος, —  το 1 cm της 

συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρε ση την κηλίδα του 

φουζικλαδίου (Venturia inaequalis)  της οποίας η συνολική επιφάνεια δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 cm
2
,  —  πολύ ελαφρά σκωριόχρωση, όπως:  
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—  καστανόχρωμες κηλίδες που δύνανται  να υπερβαίνουν ελαφρώς την 

κοιλότητα του ποδίσκου ή την περιοχή γύρω από την κορυφή του καρπού 

αλλά δεν δύνανται να είναι τραχιές,  και/ή  

—   λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/5 της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού και δεν έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον γενικό 

χρωματισμό του καρπού, και/ή  

—  έντονη σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/20 της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού, ενώ η λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση και  η έντονη 

σκωριόχρωση μαζί δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1/5 κατ’ ανώτατο όριο 

της συνολικής επιφάνειας του καρπού.   

Ο ποδίσκος μπορεί να λείπε ι,  με την προϋπόθεση ότι ο αποχωρισμός είναι  

καθαρός και δεν έχει  υποστεί φθορά ο προσκείμενος φλοιός.  

Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα 

κατ ' ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά 

υποστηρίγματα τέτοια ώστε να μην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα 

φρούτα του κατώτερου στρώματος, και έτσι  να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 

προστασία του προϊόντος.  

 

 

         ΜΠΑΝΑΝΕΣ  Οι μπανάνες πρέπει να είναι σε χλωρή κατάσταση, να 

είναι ολόκληρες, να είναι σφριγηλές , να είναι υγιείς,  αποκλείονται τα 

προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα 

καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση,  να είναι καθαρές,  πρακτικά 

απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες,  να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από 

παράσιτα, να είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα,  να έχουν 

ποδίσκο άθικτό, άκαμπτο, μη προσβεβλημένο από μύκητες και µη 

αφυδατωμένο, να τους έχει  αφαιρεθεί ο ύπερος, να έχει  ομαλή διάπλαση και  

καμπυλότητα των καρπών, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες, να 

μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, να διατηρούνται σε 

ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας, να είναι απαλλαγμένες από κάθε 

οσμή ή/και ξένη γεύση. Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των μπανανών 

πρέπει να επιτρέπουν την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη 

φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε 

ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός 

ωρίμανσης μετά τη φυσική τους ωρίμανση.  Το μέγεθος καθορίζεται με βάσει 

του μήκους της κυρτής έδρας από το σημεί ο πρόσφυσης του ποδίσκου στο 

προσκεφαλίδιο έως το άκρο τον καρπού και του πάχους μιας εγκάρσιας 
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τομής του καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως 

προς το διαμήκη άξονα. Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός να είναι   

αντιστοίχως σε 14  cm και 27 mm. Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να 

είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προελεύσεως, 

ποικιλίας ή/και  εμπορικού τύπου και  ποιότητας. Το εμφανές τμήμα του 

περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό τον συν όλου.  

 

           ΠΕΠΟΝΙΑ  Τα πεπόνια πρέπει να έχουν σχήμα και χρώμα 

χαρακτηριστικό της ποικιλίας (γίνεται δεκτός ένας ωχρός χρωματισμός τον  

φλοιού στα σημείο όπου ο καρπός βρισκόταν σε επαφή µε το έδαφος κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης) και να είναι νωπής  εμφάνισης. Πρέπει  να είναι 

απαλλαγμένα από σκασίματα και μώλωπες (ελαφριές ρωγμές γύρω από το 

ποδίσκο, μήκους μικρότερου των 2 mm που όμως δεν αγγίζουν τη σάρκα).  

Το μήκος του ποδίσκου των καρπών του ανήκουν στις ποικιλίες που δεν 

αποσπώνται τη στιγμή της  ωρίμανσης δεν θα υπερβαίνει τα 3 mm .  Οι τύποι  

πεπονιών που προτείνονται είναι:  Ελληνικά τύπου Αργούς,  Αμερικάνικου 

τύπου, στρογγυλά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή,  

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και  

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

(κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλα ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

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

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

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

Το εμφανές μέρος τον περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών 

πρέπει να είναι μεταξύ τους ομοιογενή. Η συσκευασία πρέπει  να είναι 

τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει  την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και τη 

διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του  Κάθε μέσο 

συσκευασίας μέσα στο οποίο διακινούνται θα είναι υποχρεωτικά 

χαρτοκιβώτιο το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από κάθε ξένο σώμα.  

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

 

Οι παρούσες προδιαγραφές εφαρμόζονται στις κατωτέρω ποικιλίες καρπών 

που κατατάσσονται στο είδος των «εσπεριδοειδών» :   

—  λεμόνια του είδους Citrus l imon (L.) ,  
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—  μανταρίνια (Citrus  reticulata Blanco), κλημεντινών (Citrus clementina,  

κοινών μανταρινιών (Citrus deliciosa Ten.) ,  

—  πορτοκάλια του είδους Citrus sinensis (L.)  Osbeck.   

Α. Ελάχιστες απαιτήσεις   Τα εσπεριδοειδή όλων των κατηγοριών πρέπει να 

είναι:   

ακέραια, απαλλαγμένα από μώλωπες και/ή εκτεταμένους τραυματισμούς που 

έχουν επουλωθεί,   υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί  

από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση,  

καθαρά, ουσιαστικά  απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, ουσιαστικά 

απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές οι  

οποίες προκαλούνται  από επιβλαβείς οργανισμούς που προσβάλλουν τη 

σάρκα, απαλλαγμένα από σημάδια ξήρανσης και αφυδάτωσης,  απαλλαγμένα 

από φθορές που προκαλούνται από χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό,  

απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, απαλλαγμένα από 

ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση.  

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται  

σε τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει 

χειρισμό, και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 

προορισμού.  

Β. Απαιτήσεις ωρίμασης  Τα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν φθάσει σε 

κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης και βαθμό ωρίμασης, λαμβανομένων υπόψη 

των κριτηρίων όσον αφορά την ποικιλία,  την περίοδο συλλογής και τη ζώνη 

παραγωγής.  

Το στάδιο ωρίμασης των εσπεριδοειδών ορίζεται από τις ακόλουθες 

παραμέτρους που αναφέρονται για κάθε κατωτέρω είδος:   

—   ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό,  

—  ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέ α  

—  χρωματισμό. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε κατά το 

πέρας της κανονικής ανάπτυξής τους τα εσπεριδοειδή να αποκτήσουν, 

στον τόπο προορισμού, τον κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας.   

EΙΔΟΣ Ελάχιστη 

περιεκτικότητα 

σε χυμό (τοις 

εκατό, %) 

Ελάχιστη αναλογία 

σακχάρων προς 

οξέα  

 

         ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 



26 

 

ΛΕΜΟΝΙΑ 20  Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. 

Επιτρέπονται καρποί με πράσινο χρώμα 

(εάν δεν είναι σκούρο), υπό τον όρο ότι 

πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 

αφορά την περιεκτικότητα σε χυμό.  

 

Κλημεντίνες,  40 7,0:1 Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας 

κατά το ένα τρίτο τουλάχιστον της 

επιφάνειας του καρπού. 

άλλες 

ποικιλίες 

μανταρινιών   

33 6,5:1  

Πορτοκάλια 

σαγκουίνια   

30 6,5:1 Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. 

Ωστόσο, επιτρέπονται καρποί με 

ανοιχτοπράσινο χρώμα, υπό τον όρο ότι 

ο χρωματισμός αυτός δεν υπερβαίνει το 

ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας 

του καρπού και ότι πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την 

περιεκτικότητα σε χυμό. Επιτρέπονται 

τα πορτοκάλια που παράγονται σε 

περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες και 

υψηλή σχετική υγρασία κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού και 

έχουν πράσινο χρώμα που υπερβαίνει το 

ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας 

του καρπού, υπό τον όρο ότι πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την 

περιεκτικότητα σε χυμό   

 

Ομάδα των 

ναβελίνων 

33  6,5:1 

Λοιπές 

ποικιλίες 

35 6,5:1 

 

Τα εσπεριδοειδή που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις ωρίμασης μπορούν να 

υποβάλλονται σε «αποπρασινισμό». Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται μόνον 

εφόσον δεν αλλοιώνονται τα άλλα  φυσικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  
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 Γ. Ταξινόμηση :  Τα εσπεριδοειδή πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει  

να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και/ή του εμπορικού 

τύπου.  

Οι καρποί μπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά 

ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την 

ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,   

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος, συμπεριλαμβανομένων ελαφρών ηλιακών 

εγκαυμάτων,  

—  ελαφρά εξελισσόμενα ελαττώματα του φλοιού, υπό τον όρο ότι  δεν 

επηρεάζουν τη σάρκα,   

—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που εμφανίζονται κατά τον σχηματισμό 

του καρπού, όπως αργυρόχροες επιστρώσεις,  σκωριόχρωμες κηλίδες ή 

φθορές από επιβλαβείς οργανισμούς,  

—  ελαφρά τραύματα που έχουν επουλωθεί και οφείλονται σε μηχανικά αίτια, 

όπως προσβολή από χαλάζι,  τριβή ή κτυπήματα από τον εν γένει χειρισμό 

τους,  

—  ελαφρά και μερική αποκόλληση του φλοιού (ή της εξωτερικής 

επιδερμίδας) για όλους τους καρπούς της ομάδας των μανταρινιών.  

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.  

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται  στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει  να 

είναι καθαρά και  από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή  

εσωτερικές  αλλοιώσεις.  Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή 

σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται,  με την προϋπόθεση 

ότι η εκτύπωση ή η τοποθέτηση της ετικέτας έχει  γίνει  με μελάνι ή κόλλα 

που να μην είναι τοξικά.  

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που  τοποθετούνται  σε κάθε προϊόν πρέπει να είναι 

τέτοιες ώστε, όταν αφαιρούνται,  να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε 

αλλοιώσεις στον φλοιό.  

Όταν οι καρποί είναι περιτυλιγμένοι πρέπει να χρησιμοποιείται λεπτό,  

στεγνό, καινούριο και άοσμο  χαρτί.   

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ουσίας που ενδέχεται να μεταβάλει τα 

φυσικά χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών και ιδίως την οσμή και τη γεύση  

τους.  
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Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. 

Επιτρέπεται,  ωστόσο,  μία παρουσίαση που περιλαμβάνει ένα βραχύ (μη 

ξυλώδη) κλώνο με πράσινα φύλλα προσκολλημένο στον καρπό.  

 

             ΠΟΡΤΟΚΑΛΙA  Citrus sinensis   

             MANTAΡINIA Citrus  clementina   

 Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς και δεν πρέπει να 

παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλεται σε παγετό 

καθώς και εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες οι οποίες έχουν επουλωθεί.  Τα 

φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά µε το χέρι,  να έχουν επαρκή 

ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει  υποστεί καμία φθορά. Τα προ ϊόντα 

πρέπει να είναι  ολόκληρα,  ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές 

παρασίτων,  τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, µε 

επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 

κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα,  προϊόντα επεξεργασίας 

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

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

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

οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. O χρωματισμός πρέπει να 

είναι τέτοιος ώστε κατά το πέρας της κανονικής ανάπτυξης του να 

αποκτήσουν, στον τόπο προορισμού, τον κανονικό χρωματισμό της 

ποικιλίας. Το ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής για τα  

πορτοκάλια  να είναι 70mm ,  το μέγιστο 90 mm και  βάρους περίπου 190 -250 

gr  για τα μανταρίνια, το ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής 

να είναι 35 mm ,  το  δε μέγιστο 50 mm .  Η συσκευασία πρέπει  να είναι 

τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει  την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και  τη 

διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι συσκευασίες 

πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να φέρουν 

τις απαραίτητες σημάνσεις.  Οι καρποί πρέπει να έχουν φτάσει σε κανονική 

ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφ ωνα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας και της ζώνης παραγωγής λεπτόφλουδα. Οι  

καρποί πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγμένοι σε κανονικά στρώματα μέσα 

σε κλειστά ή ανοικτά μέσα συσκευασίας.  Το εμφανές μέρος τον 

περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του 

συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ 

τους ομοιογενές.  
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    ΛΕΜΟΝΙΑ  Κιτρέα η λεμονέα  Οι καρποί πρέπει  να έχουν συλλεγεί 

επιμελώς δεν πρέπει να παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής αποξηράν σεως που 

οφείλεται σε παγετό καθώς και εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες οι οποίοι  

έχουν επουλωθεί.  Τα λεμόνια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή,  

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και  

ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή αν άπτυξη, περιποιημένα, καθαρά 

(κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 

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

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

από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Να  έχουν σχήμα ωοειδές με τις άκρες τους 

μυτερές να είναι ώριμα, χυμώδη, με έντονο  κίτρινο χρώμα και οι  καρποί να 

έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφ ωνα µε 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και της ζώνης παραγωγής .  Το 

ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής να είναι σε 45  mm και το 

μέγιστο 67mm .  Επιπλέον, οι  καρποί πρέπει να παρουσιάζονται  διατεταγμένοι 

σε κανονικά στρώματα μέσα σε κλε ιστά ή ανοικτά μέσα συσκευασίας.  

 

           

    ΡΟΔΑΚΙΝΑ -  ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ -  ΒΕΡΥΚΟΚΑ  Τα φρούτα πρέπει  να έχουν 

συλλεχθεί προσεκτικά µε το χέρι,  να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα 

δεν πρέπει να έχει  υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 

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

τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, µε επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 

λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε 

άλλο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό 

ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα 

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

πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  

Η σάρκα δεν πρέπε ι να έχει  υποστεί φθορά.  

Ο φλοιός μπορεί ,  ωστόσο, να παρουσιάζει  τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα,  

με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα,  τη 

διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,   

—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος,  
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—  ελαφρά σημάδια από πίεση τα οποία δεν υπερβαίνουν 1cm
2
  της 

συνολικής επιφάνειας,   

—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν:   

—  1,5 cm
2
 μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος ,   

—  1 cm
2
 της συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα.  

 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Η διάμετρος της ισημερινής γραμμής πρέπει να 

κυμαίνεται  από 73 έως 80 mm και  βάρους 135 - 220 gr.  

    A                   67 - 73 mm          ΒΑΡΟΣ 135 - 180 gr  

   AA                  73 - 80 mm          ΒΑΡΟΣ 180 –  220 gr  

 

ΒΕΡΥΚΟΚΑ  Μέγεθος 45 -50 mm  

 

Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών 

θα πρέπει να είναι μεταξύ τους ομοιογενές. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι 

τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει  την κατάλληλη προστασία του προϊόντος και τη 

διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι συσκευασίες 

θα πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να 

φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις.  Τα προϊόντα θα πρέπει να παρουσιάζουν 

µία ανάπτυξη και µία κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν 

στην μεταφορά και στην μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους 

σε ικανοποιητική κατάσταση και  να ανταποκρίνονται  πλήρως στις εμπορικές 

απαιτήσεις του τόπου προορισμού. Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι 

συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ’ ανώτερο όριο, αν τα φρούτα είναι  

τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά υποστηρίγματα, τέτοια ώστε να µην 

ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου στρώματος 

και έτσι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία.  

 

        ΣΤΑΦΥΛΙΑ  Τα σταφύλια και  οι  ρώγες πρέπει να είναι υγιή,  

εξαιρούνται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί 

τέτοιες αλλοιώσεις ώστε να είνα ι ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά,  

χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες, πρακτικά απαλλαγμένα από προσβολές 

παρασίτων ή ασθένειες,  χωρίς εμφανή ίχνη μούχλας, χωρίς ασυνήθιστη 

εξωτερική υγρασία, χωρίς ξένη οσμή ή/και γεύση. Επιπλέον, οι  ρώγες πρέπει 

να είναι ολόκληρες,  καλοσχηματισμένες,  κανονικά αναπτυγμένες. Τα 

σταφύλια πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς. Η σταφυλή πρέπει να είναι  
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επαρκώς αναπτυγμένη και ώριμη. Η ανάπτυξη και η κατάσταση της 

σταφυλής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει να αντέχει στη μεταφ ορά 

και τη μετακίνηση και να φθάνει στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

κατάσταση. Τα επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα 

σταφύλια πρέπει να παρουσιάζουν το τυπικό σχήμα, ανάπτυξη και 

χρωματισμό της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη της περιοχής παραγωγής.  

Οι ρώγες πρέπει να είναι συνεκτικές, καλά προσφυόµενες  και στο 

μεγαλύτερο δυνατά βαθμό κολλημένες στον μίσχος τους. Το μέγεθος των 

σταφυλιών να είναι ελάχιστο βάρος κατά σταφύλι μεγαλόρωγα 150 gr  

περίπου.  Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρ έπει να είναι ομοιογενές και να 

περιέχει µόνο σταφύλια της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, κατηγορίας και του 

ίδιου βαθμού ωριμότητας. Τα επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να 

συσκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του 

προϊόντος.  

 

      ΦΡΑΟΥΛΕΣ  Fragaria L .  Οι φράουλες πρέπει να είναι:   

ακέραιες, χωρίς κτυπήματα, υγιείς  αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση, καθαρές,  ουσιαστικά απαλλαγμένες από κάθε ορατή ξένη ύλη, 

φρέσκες, αλλά όχι πλυμένες, ουσιαστικά απαλλαγμένες από επιβλαβείς 

οργανισμούς, ουσιαστικά απαλλαγμένες από φθορές που προκαλούνται από 

επιβλαβείς οργανισμούς,  με τον κάλυκά τους. Ο κάλυκας και,  εάν υπάρχει,  

ο μίσχος πρέπει να είναι φρέσκοι και πράσινοι,   απαλλα γμένες από μη 

φυσιολογική εξωτερική υγρασία,  απαλλαγμένες από ξένη οσμή και/ή ξένη 

γεύση.  

Οι φράουλες πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένες και σε ικανοποιητικό 

στάδιο ωρίμασης. Οι φράουλες πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να 

βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν στη μεταφορά και τον εν  

γένει χειρισμό, και  να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 

προορισμού.  

 Οι φράουλες πρέπει  να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει  να έχουν τα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας.  

Οι καρποί μπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά 

ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την 

ποιότητα, την διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:  

—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,   
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—  παρουσία ενός τμήματος στο φρούτο του οποίου το χρώμα τείνει  προς το 

άσπρο και το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα δέκατο της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού,  

—  μικρά επιφανειακά σημάδια από πίεση.  

Πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένες από χώμα.  

Η ταξινόμηση κατά μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη διάμε τρο της 

ισημερινής τομής που πρέπει να είναι  18 mm.  

Οι φράουλες πρέπει  να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.  

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται  στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει  να 

είναι καθαρά και  από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή  

εσωτερικές αλλοιώσεις.  Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή 

σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται,  με την προϋπόθεση 

ότι η εκτύπωση ή η τοποθέτηση της ετικέτας έχει  γίνει  με μελάνι  ή κόλλα 

που να μην είναι τοξικά.  

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη.  

 

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη και μεγέθη των οπορωλαχανικών  

έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα μεριδολόγια -ποσοτολόγια που 

εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία προκειμένου να καλύπτονται  οι  ανάγκες των 

σιτιζομένων .  

 

 

Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών/αναγκών ή τοπικών 

προϊόντων/διαθεσιμότητας, δύναται να γίνει προμήθεια και άλλων τύπων 

λαχανικών και φρούτων . 

 

 

 

 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

 

   1.  Την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος των  εταιρειών –  

επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης τροφίμων και σε  

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

άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον  υπάρχει.  

(Υ∆ Αιβ/8577/8-9-1983 ΦΕΚ 526/Τ.Β./24.9.83 &  Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-
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2012 ‘ Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 

και άλλες διατάξεις.) 

   2 .  Επίσης, οι  επιχειρήσεις τροφίμων νωπών οπωρολαχανικ ών θα πρέπει 

να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών 

στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της έδρας 

της επιχείρησης τους.  

    ΚΥΑ  2533/63997/29-05-13   (ΦΕΚ 1380/Β/06 -06-13) 

     Εγκύκλιος  4453/116157/27-09-13   (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ -Η32)  

   3.  Να είναι  εγγεγραμμένοι στην  βάση δεδομένων σύμφωνα με το Αρθρο 3 

της υπ΄αριθμ. 257543 Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. Β 1122) .  

 4. Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

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

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

από  κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για 

την παραγωγή –  παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και 

εμπορία των προϊόντων.  

       Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει  τα αποτελέσματα των 

μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί  

στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:   

       1
ο ν

  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα διαπιστευμένους 

φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή –  παρασκευή τους.  

       2
ο ν

 Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή εγκεκριμένου 

τυποποιητηρίου ότι  έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα 

προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση 

κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.  

     5.  Η  διακίνηση των νωπών οπωρολαχανικών  θα πρέπει να γίνεται με  

αυτοκίνητα  αυτοδύναμου ψύξεως ή αυτοκίνητα κλειστού τύπου, να είναι 

εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής 

πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δη μόσιας 

Υγείας των Περιφερειών .(Οδηγός  Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Ν
ο
 9)  

   Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και 

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

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/kya2533_63997.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/egkyklios4453_116157.pdf
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επίσης και  να παρέχει στην επιτροπή παραλαβ ής κάθε πληροφορία και  

στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους.  

  Κατά  την ώρα παράδοση ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει  Βιβλιάριο 

υγείας  και να φέρει  κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των 

τροφίμων όπου απαιτείται,  γάντια μιας χρήσης.  

Τα είδη και οι  ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η 

οποία θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του 

τροφίμου,  πριν την παράδοση.    

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών 

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στo διαγωνισμό πρέπει vα υπoβάλλoυv 

εμπροθέσμως την πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται 

από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με 

το Ν 4412/2016 .  

1.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία 

μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) 

αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

1.3.4. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ. 

1.3.5. Τα στοιχεία του απoστoλέα. 

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό 

του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, 

διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.  

1.5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα αντίγραφα με 

την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών με την 

ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής ) 

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν (πρωτότυπα ή 

αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών με 

την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο) 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 
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1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

εις διπλούν (πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά  πρωτότυπη  και 

φωτοτυπία αυτής  με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο), στον οποίο 

τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 

προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται 

από την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές 

δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 

αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η 

ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 

έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής : 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  του αρ. 79 παρ  4 του Ν. 

4412/2016.  Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Α΄ της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας 

Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται και το οποίο είναι δυνατό να 

φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986(Α΄75), υπογράφεται ως προκαταρκτική απόδειξη  

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις 

σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 : 

 

Α) 

α) δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις 

οποίες  οι  οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

 

Β) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016).  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/


36 

 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (σύμφωνα με την περ. β, παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)  

Δ) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις  

Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (σύμφωνα 

με τις περ. στ και ζ, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)  

2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο 

Υποψήφιος θα δηλώνει:  

Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση  

Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης  

3)Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) μέχρι  και την προηγούμενη 

ημέρα  του διαγωνισμού . 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 

εκπρόθεσμα θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του 

σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην 

Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, το δε 

αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά 

στοιχεία. 

Τα  προσφερόμενα είδη   πρέπει να καλύπτουν  τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών τεχνική  και οικονομική θα γίνει ενώπιον της επιτροπής 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης 

απορρίπτονται σαν απαράδεκτες προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε 

καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη 

διακήρυξη. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του 

παρατηρητηρίου τιμών, σύμφωνα με το ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7, περί σύγκρισης 
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των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα 

προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών, θα 

πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή.    

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση, απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος  άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή, οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν . 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για τον παρόντα διαγωνισμό. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση  στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης . 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο Χρόνος διάρκειας της σύμβασης είναι ετήσιος και η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι 

την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου , και όχι πέραν του ενός έτους 

από την ημερομηνία υπογραφής αυτής . 

ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ 2000 του Ν 4412/2016  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν  4412/2016 , ο προμηθευτής θα βαρύνεται  

και για κάθε ζημία  που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λ.π από την εκτέλεση ή την κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ ΄ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο 

οι προσφορές που είναι αποδεκτές , σύμφωνα  με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης .   

 

 ΤΙΜΗ :Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης στις εκατό (%) , στην 

εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ  ΤΙΜΗ πώλησης του 

είδους , από το τμήμα προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας 

Αθηνών, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης Λιανικής Τιμής , κατά την 

ημέρα της χορήγησης αυτού , ανεξάρτητα από εργοστάσιο κατασκευής ή εμπορικό σήμα και 

που θα αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του. 

Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης.  

Στις περιπτώσεις τις οποίες , τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή , βρίσκονται 

χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) 

αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής αλλά λαμβάνεται υπόψη η 

αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 

Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, για τιμή  θα λαμβάνεται υπόψη η αμέσως 

προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 

Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής , για τιμή θα λαμβάνεται υπόψη η αμέσως 

προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 
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Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής , για τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα 

πιστοποιηθείσα τιμή η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες  (30) 

ημέρες προ η μετά την παράδοση. 

Διευκρινίζεται ότι : 

Α) Η Μ.Λ.Τ περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α  ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική υφαίρεση , στην 

συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο 

προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α  

Β) Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και 

του Φ.Π.Α.  

Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα αναγράφουν στην οικονομική τους προσφορά , 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΥΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ : 

Α) Ποσοστό στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις που ορίζονται στη 

διακήρυξη αυτή (ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ). 

Β) Ποσοστό στο οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις που ορίζονται στη 

διακήρυξη αυτή (ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ) σχετική εγκύκλιος της Γ.Γ Εμπορίου Π1 

/3344/3-7-2000. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας 

διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης » τα 

κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο 

προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με 

υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο, προσκομίζεται, για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  ή των προσώπων που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε 

περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή 

Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, 

και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, 

πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ 

για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται 

από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 

δ) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να 

προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 

 

                                             

                                           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                      ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

                                                                                                                                                             

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  (ποσoύ  :     €  με ΦΠΑ  ) 

Για την προμήθεια νωπών λαχανικών 
 

 

 

 

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 

 

Χρονολογία κατάρτισης : ………………………. 

 

Τόπος κατάρτισης : 

Στα γραφεία του  Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου  

Ημερομηνία λήξης : …………………με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης παράτασης  

 

Συμβαλλόμενοι : 

 

1.Ο ………………………………………….  Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος 

εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων  Νοσοκομείου Ν Ιωνίας   καλούμενος στο 

εξής ΄΄Νοσοκομείο΄΄ και  

 

2.Η εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροσωπούμενη από 

……………………………………… 

καλούμενη στο εξής ΄΄ Προμηθευτής ΄΄ 

 

 

Β΄ ΟΡΟΙ  

 

 Το  ΄΄Νοσοκομείο΄΄ έχοντας υπόψη : 

 

1. Tην αριθμ 57/18 διακήρυξη  του συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών 

λαχανικών  για τις ανάγκες του νοσοκομείου. 

2.Την  υπ αρ. πρ. ………………………. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου   με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού . 

 

α ν α θ έ τ ε ι 

 

στον ΄΄Προμηθευτή ΄΄ την προμήθεια των προϊόντων     που αναφέρονται και περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους: 
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 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η παραλαβή θα γίνει   από επιτροπή  που θα ορισθεί από το  Νοσοκομείο σύμφωνα με το Ν 

4024/2011 άρθρο 26.  

H επιτροπή παραλαβής θα προβεί στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο ο οποίος θα γίνει με 

εξέταση μακροσκοπική και σε σύγκριση με την τεχνική προσφορά , και τα δείγματα (εφόσον 

απαιτούνται ) και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής . 

Εφ΄όσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής .Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με την παραγγελία η 

επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους 

λόγους της απόρριψης . 

 

2.Αν ο ΄΄Προμηθευτής ΄΄παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο 

της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία . 

 

 

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την  από την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των υλικών. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα 

(60) ημέρες από την υποβολή του  τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται 

υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο . 

Για τα νοσοκομεία  εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01      

Για την εξόφληση ο ΄΄Προμηθευτής ΄΄ θα προσκομίζει  

1.Τιμολόγιο  

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ. 

Τον ΄΄Προμηθευτή ΄΄ θα βαρύνουν  

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       

επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών 

 

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ  57/18. 

Διακήρυξης του ΄΄Νοσοκομείου΄΄ και η κείμενη σχετική νομοθεσία . 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να 

εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει 

οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την  παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση του  νοσοκομείου  . 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 

και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 

147/15-11-90 . 

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται 

ο προμηθευτής να  αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων  που έχει εισπράξει κα είναι 

εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις 

διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση 
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εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα  τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η 

τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου  . 

2. Ο ΄΄Προμηθευτής΄΄ δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και 

περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά 

ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία . 

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , 

παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά 

μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης . 

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος  άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν . 

 

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221932 
- - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓ ΟΛΓΑΣ 3-5, Ν ΙΩΝΙΑ  , Τ.Κ. 14233 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ .ΣΧΙΖΑΣ 

- Τηλέφωνο: 2132057951 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promkgh2009@gmail.com  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.konstantopouleio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νωπών λαχανικών, για τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου,  (CPV 03221000-6), προϋπολογισμού 32.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC004024182 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Π 57/18 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

http://www.konstantopouleio.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
iv
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
v
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vi
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτη
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xi
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xiv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)
xviii

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xix

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xx

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxi

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
xxiii

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxiv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις
xxv 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvi

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxix

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

[] Ναι [] Όχι 
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xxx

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxi

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες 

(οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές 

χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 

των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 

20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και 

οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται 

στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, 

της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 

αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη 

συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να 

κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 

(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
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αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 

18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη 

διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


