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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ
ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5
ΑΘΘΝΑ
14233
ΕΛΛΑΔΑ
GR 30
2132057830
2132057038
Promkgh2009@gmail.com
Χ. Κοφμπθ
www.konstantopouleio.gr

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Ρόλθ
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ
Χϊρα
Κωδικόσ ΝUTS
Τθλζφωνο
Φαξ
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το “Γενικό Νοςοκομείο Ν. Ιωνίασ Κωνςταντοποφλειο - Ρατθςίων”, αποτελεί μθ
κεντρικι ανακζτουςα αρχι κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και ανικει
ςτο Δθμόςιο Τομζα (Ν.Ρ.Δ.Δ)
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ .
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:
γ)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 1511

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια Ειδϊν Διατροφισ
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
Διάφορα Κρζατα (CPV 15118000-5) και Κοτόπουλα (CPV 15119000-6), Κατεψυγμζνα Αλιεφματα (CPV
15220000-6), και Κατεψυγμζνα Λαχανικά (CPV 15331170-9), Νωπά Λαχανικά (CPV 03221000-6),
Ελαιόλαδο (CPV 15411110-6), Αυγά (CPV 03142500-3), Κονςερβοποιθμζνα Ρροϊόντα και Τοματοειδι (CPV
15897200-4 και 15331423-8), Μθ Μαγειρεμζνα Ηυμαρικά (CPV 15851100-9), Διάφορα Ρροϊόντα
Διατροφισ (CPV 15800000-6), Ραςτεριωμζνο Γάλα (CPV 15511100-4), Τυριά (CPV 15540000-5) και
Γιαοφρτι (CPV 15551300-8).
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 333.200.00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 294.867,26€ ΦΡΑ: 38.332,74€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ .
Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα για δίμθνθ μονομερι παράταςθ και επιπλζον εννεάμθνθ με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ εταιρείασ και τθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν προχπόκεςθ
τθσ μθ εξάντλθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ χριςθσ του
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εάν
ολοκλθρωκεί αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ από ανϊτερθ αρχι .
Το Νοςοκομείο μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ,
μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15% με εκτιμϊμενθ αξία ι
για μικρότερθ ποςότθτα κατά 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
Καμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και των
τυχόν άςκθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο:
A) τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ, που κα δοκεί
ωσ το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ, επί τοισ εκατό (%), επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ μζςθσ
τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των ειδϊν, ςφμφωνα με τα δελτία
πιςτοποίθςθσ τιμϊν του αρμόδιου τμιματοσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για τα τμιματα Α, Β, Γ, Δ
B) τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ
τιμι) για τα τμιματα Ε, ΣΤ
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΩΝ ΔΛΑΤΟΦΘΣ
ΡΕΙΓΑΦΘ

CPV

ΣΥΝΟΛΛΚΘ
ΔΑΡΑΝΘ
ΑΝΑ
ΤΜΘΜΑ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΛΚΘ
ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ
ΤΜΘΜΑ ΜΕ
ΦΡΑ

94.690,27

107.000,00

23.451,33

26.500,00

29.203,54

33.000,00

ΤΜΘΜΑ Α
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85187

ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΦΟΑ
ΟΜΑΔΑ 1 ΚΕΑΤΑ
ΝΩΡΑ
ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ
ΤΜΘΜΑ Β
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85189

15119000-5
15112130-6

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤA ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΟΜΑΔΑ 1 ΑΛΙΕΥΜΑΤA
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΟΜΑΔΑ 2 ΛΑΧΑΝΙΚΑ

15220000-6
15331170-9

ΤΜΘΜΑ Γ
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85827

ΕΙΔΘ ΜΑΝΑΒΙΚΘΣ

ΝΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ 1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ

03221000-6
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ΤΜΘΜΑ Δ
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85191

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

15411110-6

20.353,98

23.000,00

74.070,80

83.700,00

53.097,35

60.000,00

ΤΜΘΜΑ Ε
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85192

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ
ΑΥΓΑ
ΚΟΝΣΕΒΟΡΟΙΘ
ΜΕΝΑ
ΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΘ
ΜΑΓΕΙΕΜΕΝΑ
ΗΥΜΑΙΚΑ
ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΘ
ΔΙΑΦΟΑ
ΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΙΑΤΟΦΘΣ

03142500-3

15897200-4
15851100-9
15331423-8

15800000-6

ΤΜΘΜΑ ΣΤ
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85193

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΟΚΟΜΙΚΑ

ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ
ΓΑΛΑ
ΟΜΑΔΑ 2 ΤΥΙΑ
ΟΜΑΔΑ 3 ΓΙΑΟΥΤΙ
ΟΜΑΔΑ 1

15511100-4
15551300-8
15551300-8

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τισ εκάςτοτε τροποποιιςεισ του
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια"
και άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΡΡ Απόφαςθ 41/2018
ΑΕΡΡ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΡΡ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)
του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 Ν 4605/19 (ΦΕΚ Βϋ52/1-4-2019 ) άρκρο 43
 Ν 4608/19 (ΦΕΚ Αϋ66/25-4-2019 ) άρκρο 33
 Ν 4609/19 (ΦΕΚ 67Α/3-5-2019 ) άρκρο 56
Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ )
 Το αρ πρωτ 4963/5-10-2016 ζγγραφο τθσ Ε.Ρ.Υ “Ρρομικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 9 του ν 3580/2007-κακοριςμόσ ΚΑΑ”
 Το αρ πρωτ 853/27-03-2018 ζγγραφο τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ
 Τθν από 09-08-2019 (11θ Συν Θεμ Ζκτ 2ο) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου
 Τθν από 27-11-2019 (15θ Συν Θεμ Α3)
διενζργεια του διαγωνιςμοφ

απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ

 Τθν αρ πρωτ 11693/11-03-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ ΨΗΒΟ469Θ26-938 με τθν
οποία δεςμεφτθκε το ποςό ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ ΚΑΕ 1511 για τα ζτθ 2020-2021.

1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 27-04-2020 θμζρα Δευτζρα κακϋόλθ τθ
διάρκεια τθσ
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , από τθν 23-03-2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10.00 π.μ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
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Tο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικοφσ Αφξοντεσ Αρικμοφσ: 85187, 85189,
85827, 85191, 85192, 85193.
Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.konstantopouleio.gr
Β. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 19/03/2020
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

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

ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ,
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο,
δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα : Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ
ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
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(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά
ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει
ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ίςθ με το 2%
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και
παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων
τμιματοσ/τμθμάτων. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει
και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν
ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το ν. 4605/2019.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.5 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
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ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
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ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.5.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ), μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό
ανάκεςθ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ.
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
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2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο
2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο
Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II, το
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ είναι αναρτθμζνο ωσ ςυνθμμζνο αρχείο του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ ) , το οποίο
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο
Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ ) , υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ ) του άρκρου 79
παρ. 4
ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ , που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ
του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ
άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2 γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του1 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
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ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
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Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.2 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι :
A) θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ που κα δοκεί ωσ το
σψηλόηερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί ηοις εκαηό (%) επί τθσ εκάζηοηε διαμορφοφμενθσ και πιζηοποιούμενης
Μζςθσ Λιανικισ Τιμισ πϊλθςθσ των ειδϊν κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ, ζύμθωνα με ηα δεληία

πιζηοποίηζης ηιμών ηοσ αρμόδιοσ ημήμαηος ηης Περιθέρειας Αηηικής για ηα ημήμαηα Α (Δίδη
Κρεοπφλείοσ), Β (Καηευσγμένα Αλιεύμαηα και Λατανικά), Γ (Δίδη Μαναβικής), Γ (Ελαιόλαδο)
B) θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ για ηα ημήμαηα Δ (Είδθ
Ραντοπωλείου), Σ (Γαλακτοκομικά / Τυροκομικά).
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
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τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5 Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ”, όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016 και
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).
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Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Σ.Σ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ
I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο 2.3.1. τθσ παροφςασ:
Υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ.
Α. Τιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι ο εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι .
Αναλυτικότερα, ανάλογα με το κριτιριο ανάκεςθσ:
Α. Σιμές
i)

ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΔΠΙ ΣΟΙ ΔΚΑΣΟ (%) ΔΚΠΣΩΗ

Στθν οικονομικι προςφορά για τα τμιματα A (Δίδη Κρεοπφλείοσ), Β (Καηευσγμένα Αλιεύμαηα και
Λατανικά), Γ (Δίδη Μαναβικής), Γ (Δλαιόλαδο) δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό επί τοισ εκατό (%)
ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των προςφερόμενων ειδϊν επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιοφμενθσ
Μζςθσ Λιανικισ Τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν μζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα δελτία
πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
Σο προζθερόμενο ποζοζηό έκπηφζης (%) μπορεί να είναι διαθορεηικό για κάθε είδος ηης ίδιας
ομάδας.

Για κάκε είδοσ θ αναγραφι του ποςοςτοφ επί τοισ εκατό να γίνεται με ηρία δεκαδικά υηθία.
Για κάκε είδοσ θ αναγραφι τθσ τιμισ προςφοράσ ςε ΕΥΩ να γίνεται με ηρία δεκαδικά υηθία.
Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ δεν μπορεί να
αποτυπωκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω
θλεκτρονικι φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3)
δεκαδικά ψθφία (αρικμό), που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν επί τθσ
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τιμισ αναφοράσ (όπου τιμι αναφοράσ είναι θ Μζςθ Τιμι Μονάδοσ χωρίσ Φ.Ρ.Α όπωσ αυτι αναφζρεται
ςτουσ πίνακεσ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ ) για τα αντίςτοιχα είδθ.
Επιςθμαίνεται ότι θ παραπάνω τιμι αναφοράσ γίνεται για να αποτυπωκεί ζμμεςα το ποςοςτό ζκπτωςθσ
που δίνεται για το είδοσ και όχι θ τελικι τιμι πϊλθςθσ.
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του
Ραραρτιματοσ IV, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
ii) ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ

Στθν οικονομικι προςφορά για τα τμιματα Ε (Είδθ Ραντοπωλείου), ΣΤ (Γαλακτοκομικά / Τυροκομικά),
θ τιμι των υπό προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Για κάκε είδοσ θ αναγραφι τθσ τιμισ προςφοράσ ςε ΕΥΩ να γίνεται με τρία δεκαδικά ψθφία.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ ,
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η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν 4 / 05 / 2020 και ϊρα 10.00
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ », κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
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Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15% ςτθν
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.5.2 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

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

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

ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ ι Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.5.2
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τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 44124.6 Δικαίωμα
μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

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

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 3.2 .τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν. 4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
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αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/20162. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ τμθματικά ςτθν Αποκικθ Τροφίμων του
Νοςοκομείου ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του , όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθ λειτουργία του
και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του , εντόσ του προβλεπόμενου από τθ ςφμβαςθ χρόνου .
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν.
4412/2016.
Τα ζξοδα προετοιμαςίασ και μεταφοράσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτον τόπο παράδοςθσ κα
επιβαρφνουν τον προμθκευτι υπζρ του οποίου κα κατακυρωκεί θ προμικεια.
Για τα είδθ για τα οποία ζχει δοκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και
πιςτοποιοφμενθσ, ςφμφωνα με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν από τθν ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ, Μζςθσ
Λιανικισ Τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ, τα τιμολόγια κα ςυνοδεφονται
από τα θμεριςια δελτία πιςτοποίθςθσ Μζςθσ Λιανικισ Τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ.
Οι νόμιμεσ κρατιςεισ κα υπολογίηονται ςτισ ανωτζρω τιμζσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΡΑ και τθσ ζκπτωςθσ.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία (Ρρωτόκολλο) αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο –
χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ πρακτικι δοκιμαςία κ.λ.π
Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι αρνείται ομόφωνα ι κατά πλειοψθφία τθν παραλαβι των προϊόντων γιατί
κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλλθλα προσ βρϊςθ (ουςιϊδεισ μακροςκοπικζσ αλλοιϊςεισ, παρουςία
εντόμων ι ξζνων ςωματιδίων) ι ακατάλλθλα για κατανάλωςθ (ςιμανςθ, ενδείξεισ κ.λ.π.), διατθρεί το
δικαίωμα να δεςμεφει τθν ποςότθτα του παραλαμβανόμενου είδουσ προκειμζνου να προβεί ςε
δειγματολθψία και ζλεγχο του δείγματοσ από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ι άλλθ αρμόδια αρχι ι να καλεί
(αναλόγωσ του προϊόντοσ) αρμόδιο Γεωπόνο – Κτθνίατρο – Χθμικό, ανάλογα με το είδοσ. Σε περίπτωςθ
που δεν μπορζςει να παρευρεκεί ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ των αρχϊν αυτϊν, τα προϊόντα κα
παραλαμβάνονται με επιφφλαξθ προκειμζνου να εξεταςκοφν τθν επόμενθ θμζρα.
Για τθ δειγματολθψία ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ, είναι απαραίτθτθ θ παρουςία του
προμθκευτι ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου αυτοφ, ο οποίοσ κα υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο
παράβαςθσ. Το πρωτόκολλο παράβαςθσ ςυντάςςεται από τθν οριςκείςα επιτροπι παραλαβισ ςφμφωνα
με τθν παρ. 3 του άρκρου 208 του Ν. 4412/16. Το πρωτόκολλο παράβαςθσ ι απόρριψθσ κα περιλαμβάνει
τα ςτοιχεία που αναφζρονται και ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ, όπωσ και τθ διαπιςτωκείςα παράβαςθ. Ο
προμθκευτισ κα υπογράφει το ανωτζρω πρωτόκολλο και κα ςθμειϊνει τισ τυχόν παρατθριςεισ του.
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Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνείται να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο, θ
επιτροπι ςυντάςςει κανονικά το πρωτόκολλο ςθμειϊνοντασ ότι «ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του
αρνικθκε να υπογράψει» και διενεργεί κανονικά τθ δειγματολθψία.
Γενικότερα, κατά τθ διενζργεια δειγματολθψίασ πρζπει να τθροφνται οι όροι που κακορίηονται ςτα «Ρερί
δειγματολθψία» άρκρα του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (ΚΤΡ) ι ςε περίπτωςθ μικροβιολογικοφ ι
τοξιλογικοφ ελζγχου (δθλθτθριάςεισ κ.λ.π) τα οριηόμενα ςτισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ ι Κτθνιατρικζσ
Διατάξεισ. Σθμειϊνεται ότι, εάν ηθτθκεί, παραδίδεται και ςτον προμθκευτι όμοιο δείγμα, επίςθμα
ςφραγιςμζνο, το οποίο κα καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ.
Σε περίπτωςθ που θ ζκδοςθ του πορίςματοσ γίνεται αμζςωσ, τότε αν μεν είναι κετικι, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να αντικαταςτιςει άμεςα (εντόσ 24ϊρου) τα είδθ (ςφμφωνα με όςα ορίηουν οι
προδιαγραφζσ), διαφορετικά το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να τα αγοράςει από το ελεφκερο εμπόριο
ςε βάροσ του προμθκευτι. Θ επιςτροφι των ειδϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ παρ.2 και 3 του άρκρου 213 του Ν.4412/2016. Στθν περίπτωςθ δε που το πόριςμα
είναι αρνθτικό, το ίδρυμα υποχρεοφται να παραλάβει τα είδθ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.

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

O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ) ΚΑΙ
(ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΜΕΣΘΣ
ΛΙΑΝΙΚΘΣ ΤΙΜΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ)

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 27-04-2020

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

4-05-2020

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΜΕΣΩ
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΘ ΔΙΑΤΟΦΘΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(CPV 15118000-5, 15119000-6, 15220000-6,
15331170-9, 03221000-6, 15411110-6 03142500-3
15897200-4, 15331423-8, 15851100-9, 15800000-6,
15511100-4, 15540000-5 & 15551300-8).

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΡΑ

333.200,00 €

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΘΣΕΙΣ

ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ

ΤΟΥ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΜΔΡΟ Β - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

ΤΜΘΜΑ Α: ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ
ΟΜΑΓΑ 1: ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ (Μνζράξη, Υνηξηλό, Ακλνεξίθηα)
ΝΧΠΑ ΚΡΔΑΣΑ Να πξνέξρνληαη απφ λσπά θξέαηα Α΄ πνηφηεηαο φπσο απηά νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα
88, 88 θαη 89 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο. Σα παξαδηδφκελα λσπά θξέαηα,
ζα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη απφ εγθεθξηκέλα ζθαγεία.
Σα πξνζθεξφκελα θξέαηα πξέπεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 88

(1)

ηνπ Κ.Σ.Π.

1.

Να πξνέξρνληαη απφ θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ηκήκαηα θαηνηθίδησλ δψσλ, βννεηδψλ, ρνίξσλ θαη πξνβάησλ.

2.

Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία πνπ λα απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζήο ηνπο.
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3.

Να έρνπλ ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν.

4.

Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη ηηο ζπζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

5.

Να κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ ή άιιεο νπζίεο εμσγελνχο
πξνειεχζεσο, φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά.

6.

Να έρνπλ έλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζθάγηνπ (π.ρ. θφθθηλν, ρσξίο αίκαηα γηα ην κνζράξη).

7.

Καηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ζηηο απνζήθεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ 4-5 C θαη νμχηεηα

0

(PH) κεηαμχ 4-5,8.
8.

Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά θαη λα κελ είλαη αθπδαησκέλα, ζάπηα, επξσηηαζκέλα ή ηαγγηζκέλα.

9.

Να κελ αλαδίδνπλ δπζάξεζηεο νζκέο.

10. Να κελ έρνπλ ιίπνο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ θπζηθψο κε ην θξέαο.
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο λα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνίεζε
αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.
Να κελ έρνπλ ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηήξσλ, φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα
επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ
ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΜΟΥΑΡΗ: Σν λσπφ θξέαο κνζράξη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ νζηά, ιίπνο, ηέλνληεο θ.ι.π., θαη λα
παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζία απηνηειψλ αλαηνκηθψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο, φπσο απηά αθξηβψο θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ
186/1981.
Σν λσπφ θξέαο λα είλαη απηνηειή ηεκάρηα πξώηεο θαηεγνξίαο (Α) κεξόο (κπνχηη - ν κεξφο καδί κε ην ηεκάρην πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ιεθάλε θηιφην θαη απηνηειή ηεκάρηα δεύηεξεο (Β) θαηεγνξίαο. Σα απηνηειή ηεκάρηα πξψηεο θαηεγνξίαο
(Α) είλαη ηα αθφινπζα: ηξάλο, λνπά, θπιφην, ζηξνγγπιφ θ.ι.π, ελψ ηα απηνηειή ηεκάρηα δεχηεξεο θαηεγνξίαο (Β) είλαη ηα
εμήο: ζπάια, πνληίθη, θιπ.
Σν λσπφ θξέαο (κνζράξη) λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηαμηλφκεζεο γξάκκαηνο Ε (ειηθίαο άλσ 8 κελώλ αιιά ην πνιύ 12
κελώλ, λεαξό κνζράξη), φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δ.Κ. 566/2008.
Να αλήθεη απφ άπνςε δηάπιαζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο ησλ θαηεγνξηψλ Δ, U, R, θαη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πάρπλζεο λα
αλήθεη ζηηο δηαβαζκίζεηο 1 θαη 2, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 1183/2006 θαη 1234/2007.

E

ιεο νη πιάγηεο φςεηο θακπχιεο έσο πνιχ θακπχιεο· εμαηξεηηθή κπτθή αλάπηπμε.

εμαηξεηηθή
U

Πιάγηεο φςεηο θακπχιεο ζην ζχλνιφ ηνπο· πνιχ θαιή κπτθή αλάπηπμε.

πνιχ θαιή
R

Πιάγηεο φςεηο επζχγξακκεο ζην ζχλνιφ ηνπο· θαιή κπτθή

θαιή

αλάπηπμε.

λα αλήθεη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πάρπλζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο:

1

ηξψκα ιίπνπο αλχπαξθην έσο πνιχ ιεπηφ.

πνιχ κηθξή
2

Διαθξφ ζηξψκα ιίπνπο, κχεο ζρεδφλ παληνχ εκθαλείο.

κηθξή
ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΥΟΗΡΗΝΟ:

Σν λσπφ ρνηξηλφ θξέαο λα είλαη κεξόο (ρνηξηλό κπνύηη) άλεπ νζηώλ, κπξηδόιεο ιαηκνύ

ηεκαρηζκέλεο (350 γξ/ηεκ.) θαη λα πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ έρνπλ εθηξαθεί θαη αλαπηπρζεί θαιά (αξζεληθά πξηλ ην
ζηάδην ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, ζειπθά πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλαπαξαγσγή).
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Σα δψα απφ ηα νπνία ζα πξνέξρεηαη ην θξέαο, λα είλαη πγηή θαη απαιιαγκέλα απφ λνζήκαηα, θαη λα έρνπλ ππνζηεί
θηεληαηξηθφ έιεγρν πξηλ θαη κεηά ηε ζθαγή θαη έρνπλ θξηζεί κεηά απ‘ απηή ηελ εμέηαζε θαηάιιεια λα ζθαγηαζηνχλ θαη
δηαηεζνχλ ζηελ θαηαλάισζε.
Σα ζθάγηα θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο βάζεη ηεο εθηηκψκελεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε άπαρν θξέαο θαη ηαμηλνκνχληαη
αλάινγα κε ην άπαρν θξέαο σο πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζθαγίνπ. Ζ δηακφξθσζε πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα έρνπλ
αλεπηπγκέλνπο κχεο, θπξίσο ζηνπο κεξνχο, θαη λα είλαη θαηεγνξίαο Δ ή U ή R, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
1234/2007.
Ζ θαηάζηαζε ηεο πάρπλζεο λα είλαη ηέηνηα ψζηε ην ιίπνο λα είλαη θαηαλεκεκέλν, ιεπθσπφ, φρη καιαθφ θαη ειαηψδεο. Να
έρεη γίλεη πιήξεο αθαίξεζε ηνπ ιίπνπο ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά.
Καηεγνξίεο

Άπαρν θξέαο σο πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζθαγίνπ

E

55 ή πεξηζζφηεξν

U

50 ή πεξηζζφηεξν αιιά θαηψηεξν ηνπ 55

R

45 ή πεξηζζφηεξν αιιά θαηψηεξν ηνπ 50

ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΧΝ: Σα ακλνεξίθηα λα πξνέξρνληαη απφ δώα γάιαθηνο, 8-12 Κηιώλ, ζχκθσλα κε ηνπο
Καλνληζκνχο 1183/2006 θαη 1234/2007, θαηά πξνηίκεζε Διιεληθήο παξαγσγήο, νιφθιεξα, πξφζθαηεο ζθαγήο, ρσξίο
θεθάιη, ρσξίο εληφζζηα (εθηφο απφ ηηο εκέξεο ησλ ενξηψλ ζχκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89). Να θέξνπλ ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Ννκνζεζία απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο.
ΣΔΜΑΥΗΜΟ
Ο ηεκαρηζκφο ησλ λσπψλ θξεάησλ, πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα απφ εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ
ζχκθσλα κε Π.Γ. 306/1980 - Πεξί φξσλ ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ ησλ εξγαζηεξίσλ ηεκαρηζκνχ,
απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπήο κηηησηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) «Πεξί
ηξνπνπνηήζεσο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ Π.Γ. 306/80 «Πεξί φξσλ ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ ησλ
εξγαζηεξίσλ ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπήο κηηησηνχ» θαη ηνλ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (EE)

ΑΡΗΘ.

1337/2013 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΉ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ
ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ,
αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ, θαη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.
Σα ζθαγεία θαη ηεκαρηζηήξηα θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη αξηζκφ
έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ.79/2007
(Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ
ζθαγείσλ νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ θαη ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ζθαγείσλ).
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σα απηνηειή ηεκάρηα ησλ ζθάγεησλ λα είλαη:
Γηα ην κνζράξη: Σν λσπφ κνζράξη πξέπεη λα παξαδίδεηαη ηεκαρηζκέλν, ζε νιφθιεξα απηνηειή ηεκάρηα, (π.ρ. ηξάλο,
ζηξνγγπιφ, λνπά θ.ι.π., άλεπ πεξηηηψλ κεξψλ θαη άλεπ ιίπνπο), ελψ γηα δε ην ρνηξηλφ λσπφ θξέαο, απηφ λα είλαη κπνχηη
(Α/Ο) θαη κπξηδφιεο θνκκέλεο ή θφληξα ρνηξηλνχ .
Γελ γίλεηαη δεθηή κέζα ζηε ζπζθεπαζία, ε χπαξμε:
1. Πξφζζεηνπ ιίπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεκέλνπ θπζηθψο κε ην θξέαο.
2. Μηθξψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο (TRIMMINGS) θαη απνμεζκάησλ νζηψλ.
Κάζε απηνηειέο αλαηνκηθφ ηεκάρην, ζα ζπζθεπάδεηαη απφ ηνλ παξαζθεπαζηή ή ηνλ ζπζθεπαζηή, ζε πξψηε ζπζθεπαζία
ζε θελφ αέξνο (VACUM) άλεπ ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ ζε δηαθαλή πξν ζπζθεπαζία, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, πνπ ζα ην
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πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο (Οδεγία
89/108/ΔΟΚ).
Γελ επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε θαλελφο θνκκαηηνχ πνπ αλήθεη ζηελ Καηεγνξία ―Α‖, αιιά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα
θνκκάηηα ζηε θπζηνινγηθή αλαινγία πνπ απαληνχλ ζηελ Καηεγνξία απηή.
Δίλαη ζηελ θξίζε ηνπ έθαζηνπ Ννζνθνκείνπ λα δεηήζεη ηελ πξνκήζεηα ή φρη ησλ θνκκαηηψλ ‗‘θφληξα‘‘, ‗‘θηιέην‘‘ θαη
‗‘κπξηδφιεο‘‘.
Σα απηνηειή δηαθνξεηηθά αλαηνκηθά ζπζθεπαζκέλα, ηεκάρηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα
ζε θαζαξά ραξηνθηβψηηα θαζαξνχ βάξνπο πεξηερνκέλνπ, πεξίπνπ 25 Κηινχ (±10%), θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Σα λσπά θξέαηα ζα παξαδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο, θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο, ε δε εκεξνκελία παξάδνζεο ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπλνιηθήο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ.
Πέξαλ ηνπ ρξφλνπ απηνχ δελ ζα γίλεηαη ε παξαιαβή ησλ πξντφλησλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη
ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο (ηεκάρην) θαη ηεο πνηνηηθήο θαηάηαμεο ησλ παξαδηδφκελσλ λσπψλ θξεάησλ.
Δζσηεξηθά ζηε δηαθαλή πξνζπζθεπαζία θαη πάλσ ζε θάζε απηνηειέο αλαηνκηθφ ηεκάρην, αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή
ζπζθεπαζία, πξέπεη λα ππάξρεη εηηθέηα, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη, ζηελ ειιεληθή γιψζζα,
θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1760/2000, ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Κ.) αξηζκ.510/2006, ηνπ
θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ (αξηζ. 1337/2013) ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 ηα εμήο:
1. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζθάγεηνπ (Νεαξφ δψν 8- 12 κελψλ).
2. Ζ Υψξα θαηαγσγήο.
3. Ζ Υψξα εθηξνθήο.
4. Ζ Υψξα ζθαγήο.
5. Ο θσδηθφο ηνπ ζθάγεηνπ (Πιελ ηνπ ρνηξηλνχ).
6. Ο αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ.
7. Ο ηίηινο θαη ν αξηζκφο εγθξίζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεκαρηζκνχ.
8. Ζ εκεξνκελία ζθαγήο.
9. Ζ Σαμηλφκεζε ηνπ Εψνπ (π.ρ. ΑΕ1).
10. Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επί απηνθφιιεηεο εηηθέηαο ειεθηξνληθήο δπγαξηάο ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαη ζα επηθνιιάηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
11. Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ.
Γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηε δηαθίλεζε ησλ θξεάησλ πξέπεη λα ηεξνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 203/1998 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 410/94 «Τγεηνλνκηθνί όξνη παξαγσγήο θαη
δηάζεζεο ζηελ αγνξά

θξέαηνο (231/Α) ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 95/23/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη

ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) θαη 11/95 (5/Α), ν δε δηαθηλεηήο
πξέπεη λα εθαξκόδεη ζύζηεκα HACCP.
Μηθξνβηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά
Salmonella, απνπζία ζε 25γξ (n=5, c=0), EN/ISO6579, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002.
E. coli O157:H7, απνπζία ζε 25γξ (n=5, c=0), ISO 16649, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002.
Λνηπνί παζνγφλνη νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Ο πξνκεζεπηήο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο, εθηφο αλ πξνζθνκίζεη
βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ φηη ην παξαγγειζέλ είδνο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ν
πξνκεζεπηήο νθείιεη πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο λα ελεκεξψζεη ην Ννζνθνκείν, Ίδξπκα , θ.ιπ. γηα ηελ έιιεηςε
ηνπ είδνπο ψζηε λα δνζεί ρξφλνο ηεο αιιαγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο .
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ΝΧΠΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ
Νσπά Κνηόπνπια αεξόςπθηα
ια ηα λσπά πνπιεξηθά ζα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο, Σ65%, βάξνπο 1300 γξ, εγρώξηαο πξνέιεπζεο, θαιά
αλεπηπγκέλα ειηθίαο κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ, νιφθιεξα θαη λα ηεξνχληαη νη φξνη ησλ άξζξσλ 88, 88

(1)

θαη 89 ηνπ Κψδηθα

Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεσο θαη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε Τγεηνλνκηθέο, Κηεληαηξηθέο
θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο.
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1234/2007 (Παξάξηεκα XIV) λννχληαη σο:
«θξέαο πνπιεξηθώλ»: ην θξέαο ησλ πνπιεξηθψλ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη ην νπνίν δελ
έρεη ππνζηεί άιιε επεμεξγαζία πιελ ηεο επεμεξγαζίαο κε ςχρνο,
«λσπό θξέαο πνπιεξηθώλ»: ην θξέαο ησλ πνπιεξηθψλ ην νπνίν δελ έρεη νπδέπνηε ζθιεξπλζεί κε ηε δηαδηθαζία
ςχρνπο πξηλ δηαηεξεζεί ζπλερψο ζε ζεξκνθξαζία φρη ρακειφηεξε απφ – 2° C θαη φρη πςειφηεξε απφ + 4° C.
Σα θνηφπνπια ζα πξέπεη:
- Να είλαη απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα ηξάρεινπο άθξα απφ ηνλ ηαξζφ ρσξίο θηεξά, έληεξα, ηξαρεία, πλεχκνλεο θαη
θεθάιη. Σν δέξκα δελ θέξεη ππνιείκκαηα θηεξψλ, ακπρέο, ζθαζίκαηα ή αηκαηψκαηα. Λίγα κηθξά πνχπνπια, ηκήκαηα
ζηειερψλ θαη ηξίρεο (filoplumes) είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πάλσ ζην ζηήζνο, ηα πφδηα θαη ηηο άθξεο απφ ηηο
θηεξνχγεο (Καλνληζκφο ΔΟΚ 1538/91 ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).
- Να είλαη αλέπαθα θαη αξηηκειή (Καλνληζκφο 1538/91) ρσξίο θαλέλα νξαηφ μέλν ζψκα, αθαζαξζία ή αίκα ρσξίο
νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο, ρσξίο εμέρνληα ζπαζκέλα θφθαια, ρσξίο ζνβαξνχο
κψισπεο θαη ρσξίο ίρλε πξνεγνχκελεο θαηάςπμεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θαλνληθφ θαη ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο
ζην ζηήζνο, ζηελ πιάηε θαη ζηνπο κεξνχο (Καλνληζκφο ΔΟΚ 1538/91 ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008.
- Να έρνπλ θαιή φςε. Σν θξέαο πξέπεη λα είλαη παρχ, ην ζηήζνο αλεπηπγκέλν, θαξδχ, καθξχ θαη ζαξθψδεο,
σο ζαξθψδε πξέπεη λα είλαη θαη ηα πφδηα.
- Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία, αθηηλνβνιία ή επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο ή ππεξηψδεηο αθηίλεο ή
επίδξαζε ιεπθαληηθψλ νπζηψλ πνπ δίλνπλ ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Να κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία
ρξσζηηθέο θπζηθέο ή ηερλεηέο, κε αληηβηνηηθά, κε ζπληεξεηηθέο ή άιιεο νπζίεο πνπ λα απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε
ηεο ζπληήξεζεο.
- Να έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεψξεζε πξηλ ηελ ζθαγή θαη ηα νπνία θξίζεθαλ θαηάιιεια πξνο ζθαγή γηα
ηελ εκπνξία θξέαηνο πνπιεξηθψλ.
- Να έρνπλ ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν κεηά ηελ ζθαγή θαη έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε.
- Μεηά ηελ ζθαγή δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ κπθεηηάζεηο θαη αιινηψζεηο κε θπζηνινγηθή νζκή ή ρξψκα,
θαθνήζεηο ή πνιιαπινχο φγθνπο.
- Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη ηηο ζπζηάζεηο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΗΜΟ(ΔΟΚ)
αξηζ. 1906/90 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 1990 ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο
πνπιεξηθψλ

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1177/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2160/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ζαικνλέιαο ζηα πνπιεξηθά.
- Να κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ
πξνειεχζεσο

ηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ ή άιιεο νπζίεο εμσγελνχο

φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά θαη γεληθά απνπζία θηεληαηξηθψλ θαη απμεηηθψλ

παξαγφλησλ.
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ε θάζε θνηφπνπιν ζα ππάξρεη ζήκαλζε, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο έγθξηζεο ΔΟΚ ηνπ ζθαγείνπ, ε ζεξκνθξαζία
ζπληήξεζεο θαη ε εκεξνκελία αλάισζεο, ε ρψξα πξνέιεπζεο ή ν ηφπνο θαηαγσγήο (Καλνληζκφο 1337/2013 1

ε

Απξηιίνπ 2015).
ε θάζε ράξηηλε εμσηεξηθή δεχηεξε ζπζθεπαζία ε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ:
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο
Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο
Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο.
Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζκ.1337/2013 γηα ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ.αξηζκ.1169/2011 φζνλ
αθνξά ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα θξέαηα ρνξηνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ
θαη πνπιεξηθψλ.
ε πεξίπησζε εηζαγσγήο λσπψλ πνπιεξηθψλ απφ ηξίηε ρψξα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε Τγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ
(ζηελ Διιεληθή γιψζζα) φπσο νξίδεηαη απφ ην Π.Γ.420/1993, Π.Γ.291/1996 θαη Π.Γ.119/1997(Α108).
Σα λσπά θνηφπνπια ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβώηην ησλ δέθα (10) ηεκαρίσλ, φπνπ ζα
αλαγξάθνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα:
Ζ νλνκαζία θαη ε θαηεγνξία ηνπ ζθαγίνπ (θαηεγνξία Α).
Ζ ρψξα πξνέιεπζεο.
Σν ζήκα ηεο θπηηθήο δηαηξνθήο.
Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.
Ο αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ, θαη ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ 92/116/ ΔΟΚ.
Ζ εκεξνκελία ζθαγήο.
Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο,
Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πνπιεξηθψλ ζα είλαη ε επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ζθαγήο απηψλ.

A/A
ΤΜΘΜΑ
Α

ΡΕΛΓΑΦΘ

Μ.ΜΕΤ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΜΕΣΘ
ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίσ
φπα)

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΡΑ

30%

6,195

42126,000

5476,380

47602,380

30%

2,786

3343,200

434,616

3777,816

4,54

30%

3,178

12394,200

1611,246

14005,446

6,745

809,400

105,222

914,622

1,840

36008,800

4681,144

ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΦΟΑ
ΚΕΑΤΑ

1.1

ΜΟΣΧΑΙ Ν/Η ΝΩΡΟ Α/Ο

ΚΙΛΟ

6800

8,85

1.2

ΧΟΙΙΝΘ ΜΡΙΗΟΛΑ
ΛΑΙΜΟΥ
350 Γ

ΚΙΛΟ

1200

3,98

1.3

ΧΟΙΙΝΟ ΜΡΟΥΤΙ Α/Ο

1.4

ΑΝΙ ΝΩΡΟ

ΚΙΛΟ

3900

ΚΙΛΟ

120

7,1

5%

ΚΙΛΟ

19570

-

-

ΝΩΡΑ ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ

2

ΝΩΡΑ ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ
ΟΛΟΚΛΘΑ ΤΥΡΟΥ 65% Α
1200 gr – 1300 gr
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ΣΜΖΜΑ Β: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣA - ΛΑΥΑΝΗΚΑ
ΟΜΑΓΑ 1: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣA
1.1 ΥΣΑΠΟΓΗ ΟΛΟΚΛΖΡΟ παξαγνπιηαζκέλν 1800-2000 γξ/ηεκ.
1.2 ΟΤΠΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΔ 800-1000 γξ/ηεκ.*
1.3 ΠΔΡΚΑ θηιέην 300- 400 γξ/ηεκ.*
1.4 ΓΛΧΑ θηιέην 300-350 γξ/ηεκ.*
* Σα αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελα βάξε έρνπλ ππνινγηζζεί ζχκθσλα κε ηα κεξηδνιφγηα-πνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη
ζηα Ννζνθνκεία. Πξντφληα πέξαλ ησλ παξαπάλσ νξηδφκελσλ βαξψλ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά.
Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο θαηεςπγκέλα θαηά κνλάδα (ΗQF) θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ (Άξζξα 92, 93).
Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα είλαη ηππνπνηεκέλα νκνηφκνξθα θαηά κέγεζνο, αλάινγα κε ην δεηνχκελν είδνο. Σα
ηεκαρηζκέλα ςάξηα (θέηα) ζα παξαδίδνληαη κε δέξκα, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο. Δπίζεο, ηα
πξντφληα ζα πξέπεη:
-

Να έρνπλ άκεκπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο, ρσξίο ππνιείκκαηα αίκαηνο θαη ζπιάρλσλ.

-

Να κε πεξηέρνπλ πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλφξγαλεο νπζίαο.

-

Να κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια ε επηθίλδπλα γηα θαηαλάισζε.

-

Να έρνπλ ππνζηεί βαζηά θαηάςπμε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη δελ έρνπλ ππνζηεί επαλαθαηάςπμε.

-

Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απφςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ λσπψλ.

-

Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλνηηθέο
νδεγίεο πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ, Π.Γ.786/1978 Π.Γ.290/92 Π.Γ.42/94 πεξί πγεηνλνκηθψλ φξσλ
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο καιαθίσλ θαη αιηεπκάησλ.

Ζ απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. άξζξα 61, 62,
62α, 92 & 93 θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9.
Σν πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ζε φια ηα θαηεςπγκέλα επεμεξγαζζέληα αιηεχκαηα, δειαδή θηιέηα θαη θέηεο ςαξηψλ θαη
καιάθηα θαζαξηζκέλα θαη ηεκαρηζκέλα ζε θέηεο ή κε, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο βάξνπο.
Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. άξζξα 9, 11 & 62α θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
Γηαηάμεηο.

Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε πξψηε ζπζθεπαζία(Α) ζε πιαζηηθφ θχιιν, θαηάιιειε γηα

ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα άξζ. 26, 26α & 27 ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη (Β) εμσηεξηθή ζπζθεπαζία εληφο ραξηνθηβσηίνπ επηκειψο
ζπζθεπαζκέλα θαη πνιχ θαιά θιεηζκέλα. Οη εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα θέξνπλ ηαηλίαο αζθαιείαο πνπ ζα
θαηαζηξέθεηαη κε ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο.
ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ, ζε εκθαλέο θαη θαιά ηνπνζεηεκέλν ζεκείν, κε επθξηλή θαη αλεμίηεια γξάκκαηα
ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, νη εμήο ελδείμεηο:
Α) Σν νλνκαηεπψλπκν ή ν εκπνξηθφο ηίηινο ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Β) Σν νλνκαηεπψλπκν ή ν ηίηινο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ έιαβε ρψξα ε θαηάςπμε.
Γ) Ζ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ είδνπο.
Γ) Ζ δψλε αιίεπζεο (FAO).
Δ) Ζ εκεξνκελία αιηείαο (εκέξα-κήλαο-έηνο).
η) Ζ εκεξνκελία θαηάςπμεο (εκέξα-κήλαο-έηνο).
Ε) Ζ αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ (εκέξα-κήλαο-έηνο).
Οη ελδείμεηο απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, ηφζν επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ ηνπ θηβσηίνπ, ζην νπνίν απηά επαλαζπζθεπάδνληαη.
Σα πξντφληα αιηείαο εγρψξηα, θνηλνηηθά, ηξίηεο ρψξαο, θαηά ηελ πψιεζή ηνπο, θέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε
ηνπ θαηαλαισηή, νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ή ζηε ζήκαλζε ηνπ πξντφληνο, κε επαλάγλσζηα θεθαιαία
γξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλ(ΔΚ)104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, Καλ(ΔΚ)2065/2001 ηεο Δπηηξνπήο, «γηα
θαζνξηζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ
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ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ ηεο αιηείαο, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλ(ΔΚ)1224/2009 «πεξί ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο
πνιηηηθήο, ηξνπνπνηήζεσο ησλ θαλνληζκψλ … θαη θαηαξγήζεσο

ησλ θαλνληζκψλ…» ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ

εθηειεζηηθνχ Καλ(ΔΚ)404/2011 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 πεξί ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο
ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο».
Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα ηεκαρίδνληαη ή ζα ζπζθεπάδνληαη ζε εξγαζηήξηα πνπ ζα δηαζέηνπλ:
- Δγθεθξηκέλν θσδηθφ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο θαη ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο.
- Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη αξηζκφ έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ.79/2007.
- Πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θξίζηκσλ ζεκείσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ 56/1995 ή

Ηζρχνλ

Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο
θνξείο γηα ηελ παξαγσγή –απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ.
Ζ

παξαιαβή ησλ πξντφλησλ θαη ην πνζνζηό ηνπ επίπαγνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθή δηάηαμε

4/2006/ΦΔΚ851/7-7-6 (θαη ηελ ΤΑ Α2-1162/2004 ΦΔΚ 874/Β/14.6.2004). Βειηησκέλεο ξπζκίζεηο ζην άξζξν 107α
ηεο Α.Γ. 14/89 ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 290/1992 πνπ ΔΥΔΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ Α2-718/2014 (ΦΔΚ 2090/Β‘/31-072014).
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ΟΜΑΓΑ 2: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ
2.1 ΑΓΚΗΝΑΡΔ (πάηνο)
2.2 ΜΠΑΜΗΔ Νν 1, κηθξνχ κεγέζνπο
2.3 ΑΡΑΚΑ κεγάινο
2.4 ΦΑΟΛΑΚΗΑ, πιαηηά
Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη Α πνηόηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ (Άξζξα 61, 62, 62α), παξαγσγήο θαηά πξνηίκεζε ρψξαο Δ.Δ..
-

Να έρνπλ δσεξφ θπζηνινγηθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο.

-

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

-

Να είλαη θαζαξηζκέλα θαη λα είλαη απαιιαγκέλα μέλσλ ζσκάησλ.

-

Να έρνπλ ππνζηεί βαζηά θαηάςπμε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα κελ έρνπλ ππνζηεί επαλαθαηάςπμε.

-

Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απφςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ λσπψλ ιαραληθψλ απφ ηα νπνία
πξνέξρνληαη.

Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα κελ παξνπζηάδνπλ ζπζζσκαηψκαηα (ηα ηεκάρηα δειαδή λα κελ είλαη θνιιεκέλα κεηαμχ
ηνπο) ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεκαίλεη ηε δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο.
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νδεγηψλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ
ιαραληθψλ.
Ζ απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. άξζξα 61,62,62α 92 & 93
θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9.
Ζ ζπζθεπαζία θαη ε επηζήκαλζε λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. άάξζξα 9,11 & 62α θαη
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο, ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο Γηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ: ΚΑΝΟΝΗΜΟ
(ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ
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ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο
Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο.
Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζε θαηεςπγκέλε κνξθή, ζπζθεπαζκέλα ζε δχν ζπζθεπαζίεο. (Α) Ζ πξψηε ζπζθεπαζία ζα είλαη
απφ πιαζηηθφ θχιιν, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 26 , 26α & 27 ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη (Β) Ζ εληφο
ραξηνθηβσηίνπ ζπζθεπαζία (εμσηεξηθή ζπζθεπαζία) ησλ 10 θηιψλ ή άιιεο αλάινγεο ζπζθεπαζίαο

ζχκθσλα κε ηηο

ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο, φπσο:
ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο (νλνκαζία πξντφληνο θαη πνηθηιία), ην ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ, ε εηαηξεία ηππνπνίεζεο (ΚΧΓ.), ε
εηαηξεία δηαθίλεζεο, ε εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο θαη ιήμεο, θαη νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο.
Σα εξγαζηήξηα ηππνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ
ηνλ ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ παξαζθεπή, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία
ησλ πξντφλησλ.
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A/A

ΤΜΘΜΑ Β
ΟΜΑΔΑ 1

1.1

1.2
1.3
1.4
ΟΜΑΔΑ 2

ΡΕΛΓΑΦΘ

Μ.ΜΕΤ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΜΕΣΘ
ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίσ
φπα)

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

ΤΛΜΘ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΡΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
ΧΤΑΡΟΔΙ
ΟΛΟΚΛΘΟ
παραγουλιαςμζνο
1800-2000 gr/τεμ.
ΣΟΥΡΙΕΣ
ΚΑΘΑΙΣΜΕΝΕΣ
800-1000 gr/τεμ.
ΡΕΚΑ φιλζτο
300- 400 gr/τεμ
ΓΛΩΣΣΑ φιλζτο
300-350 gr/τεμ

ΚΙΛΟ

50

13,27

45%

7,299

364,925

47,440

412,365

ΚΙΛΟ

50

8,63

20%

6,904

345,200

44,876

390,076

ΚΙΛΟ

2630

7,07

40%

4,242

11156,460

1450,340

12606,800

ΚΙΛΟ

2200

6,19

30%

4,330

9526,132

1238,397

10764,529

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΙΛΟ

130

4,25

49%

2,168

281,775

36,631

318,406

2.2

ΑΓΚΙΝΑΕΣ
(πάτοσ)
ΜΡΑΜΙΕΣ Νο 1,
μικροφ μεγζκουσ

ΚΙΛΟ

350

3,35

42%

1,943

680,050

88,407

768,457

2.3

ΑΑΚΑΣ μεγάλοσ

ΚΙΛΟ

310

1,5

35%

0,975

302,250

39,293

341,543

2.4

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ,
πλατιά

ΚΙΛΟ

800

1,6

38%

0,992

793,600

103,168

896,768

2.1

ΣΜΖΜΑ Γ: ΔΗΓΖ ΜΑΝΑΒΗΚΖ
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ΟΜΑΓΑ 1: ΝΧΠA ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ
Σα Νσπά Οπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη Α΄ Καηεγνξίαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηεο
θαηεγνξίαο απηήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.Π (Άξζξν 119), ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ θαη
Γηαηάμεσλ (ΦΔΚ 52 ηεο 28/1/94 πεξί πνηνηηθνχ ειέγρνπ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ), Καλνληζκφ 2200/96 θαη 1148/01
ΚΤΑ 257543/31.07.03, ΦΔΚ 1122/08/08/03 πεξί ππνρξεσηηθήο ηππνπνίεζεο (ζπζθεπαζίαο θαη επηζήκαλζεο) ησλ
λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ εηζάγνληαη, εμάγνληαη, δηαθηλνχληαη ή πσινχληαη ζηηο πάζεο θχζεσο αγνξέο θαη
θαηαζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ, ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο (Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89 Άξζξν 3 θαη
Άξζξν 67β) πεξί ιήςεο εηδηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα λσπά νπσξνιαραληθά εγρψξηαο παξαγσγήο, θαηά ηελ εκπνξία
θαη δηαθίλεζή ηνπο απφ ηε βάζε παξαγσγήο κέρξη ηελ ηειηθή θαηαλάισζή ηνπο, λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
Καλνληζκψλ [Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 7εο Ηνπλίνπ 2011 γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ
θαλφλσλ εθαξκνγήο, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1580/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 2200/96, (ΔΚ) αξηζ. 2201/96
θαη (ΔΚ) αξηζ. 1182/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
Σα Νσπά Οπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη θξέζθα (ην αλψηεξν ηξηψλ εκεξψλ – γηα ηα νπσξνιαραληθά επνρήο), λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ψζηε λα είλαη :
- αθέξαηα,
- πγηή (απνθιείνληαη πξντφληα πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλα απφ ζήςε ή αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια γηα
θαηαλάισζε),
- θαζαξά, νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα απφ θάζε νξαηή μέλε χιε,
- απαιιαγκέλα απφ παξάζηηα θαη γεληθφηεξα επηβιαβείο νξγαληζκνχο θαη λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ηεο ζχζηαζεο ή
ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ,
- απαιιαγκέλα απφ κε θπζηνινγηθή εμσηεξηθή πγξαζία,
- απαιιαγκέλα απφ αξρή εμσηεξηθήο μήξαλζεο,
- απαιιαγκέλα απφ δεκηέο νθεηιφκελεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή παγεηφ,
- απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή ή/ θαη μέλε γεχζε,
-

απαιιαγκέλα

ππνιεηκκάησλ

θπηνθαξκάθσλ

θαη

ξαδηελεξγψλ

θαηαινίπσλ

φπσο

είλαη

ηα

αθφινπζα:

νξγαλνθσζθνξηθά, νξγαλνρισξηνκέλα θαη πδξνγνλάλζξαθεο.
- Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αλαπηπγκέλα, αιιά φρη ππεξβνιηθά, θαη νη θαξπνί λα βξίζθνληαη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ ζηάδην σξίκαλζεο θαη λα κελ είλαη ππεξψξηκνη.
Σα πξντφληα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, ψζηε λα ηνπο επηηξέπεη:
- λα αληέρνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηνλ ελ γέλεη ρεηξηζκφ,
- λα θζάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ
- λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε.
Σα πξντφληα ζηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζε δηαηεηαγκέλα ζηξψκαηα κε νκνηνγελέο πεξηερφκελν θαη πνηέ ρχκα θαη
ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο θαη ηππνπνίεζε, έηζη φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 543/2011 θαη ζηελ Αξηζκ. Α2-718/28-7-2014

ΦΔΚ Β 2090/31-7-2014

Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.).
Σν πεξηερφκελν θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, λα πεξηέρεη πξντφληα ηεο ίδηαο θαηαγσγήο, πνηθηιίαο,
πνηφηεηαο, κεγέζνπο θαη ζαθψο ηνπ ηδίνπ βαζκνχ αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο.
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Κάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη εμσηεξηθά ζπγθεληξσκέλεο ζηελ ίδηα πιεπξά κε επαλάγλσζηνπο, αλεμίηεινπο θαη
επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:
Α. Σαπηνπνίεζε: λνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ ζπζθεπαζηή θαη/ή ηνπ απνζηνιέα.
Ζ έλδεημε απηή κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη:
— γηα φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο εθηφο απφ ηηο πξνζπζθεπαζίεο, απφ ηνλ θσδηθφ ηνπ ζπζθεπαζηή θαη/ή ηνπ απνζηνιέα πνπ
έρεη εθδνζεί ή αλαγλσξηζηεί απφ επίζεκε ππεξεζία, ζπλνδεπφκελν απφ ηελ έλδεημε «ζπζθεπαζηήο θαη /ή απνζηνιέαο»
(ή ηζνδχλακε ζπληνκνγξαθία),
— γηα ηηο πξνζπζθεπαζίεο θαη κφλν, απφ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πσιεηή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην
εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, ζπλνδεπφκελα απφ ηελ έλδεημε «ζπζθεπαζκέλν γηα:» ή ηζνδχλακε έλδεημε. ηελ πεξίπησζε
απηή, ε εηηθέηα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη έλαλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπζθεπαζηή θαη/ή ζηνλ απνζηνιέα. Ο πσιεηήο
παξέρεη ζηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ θσδηθνχ απηνχ.
Β. Φχζε ηνπ πξντφληνο — Κνηλή νλνκαζία ηνπ είδνπο, αλ ην πξντφλ δελ είλαη νξαηφ εμσηεξηθά.
— Ολνκαζία ηεο πνηθηιίαο.
Γ. Καηαγσγή ηνπ πξντφληνο — Υψξα θαηαγσγήο θαη ελδερνκέλσο, πεξηνρή παξαγσγήο ή εζληθή ή πεξηθεξεηαθή ή
ηνπηθή νλνκαζία.
Γ. Δκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά — Πνηνηηθή Καηεγνξία.
— Μέγεζνο εθθξαδφκελν σο:
— Διάρηζην θαη κέγηζην κέγεζνο (ζε mm) ή — θσδηθφ(-νχο) κεγέζνπο πνπ αθνινπζείηαη, πξναηξεηηθά, απφ ην ειάρηζην
ή κέγηζην κέγεζνο ή ηνλ αξηζκφ
Δ. Αξηζκφο παξηίδαο
ηαλ νη ζπζθεπαζίεο παξνπζηάδνληαη ζε παιέηα, νη ελδείμεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε επδηάθξηην ζεκείν ζε δχν
ηνπιάρηζηνλ πιεπξέο ηεο παιέηαο.
Οη ζπζθεπαζίεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ράξηηλεο, θαζαξέο, απαιιαγκέλεο από νζκέο, μέλα
ζώκαηα θαη πγξαζία, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά θαη ε δηαθίλεζή ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε.
Σα πιηθά παξαζθεπήο ησλ ραξηνληψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ραξηνθηβσηίνπ πξέπεη λα είλαη
θαηλνχξηα, θαζαξά θαη απφ πιηθφ ηέηνην, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο αιινηψζεηο
ζην πξντφλ θαη θαηάιιεια γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ θαη ηδίσο ραξηηψλ ή ζεκάησλ
πνπ πεξηέρνπλ εκπνξηθέο ελδείμεηο, επηηξέπεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηχπσζε ή ε επίζεζε ηεο εηηθέηαο έρεη γίλεη
κε κειάλη ή θφιια πνπ λα κελ είλαη ηνμηθά.
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) Αξηζκ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2005 πεξί κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα
ηα ηξφθηκα.
1. E. Coli  10/ γξ.
2. Salmonella spp. απνπζία ζηα 25 γξ.
3. Singella απνπζία ζηα 25 γξ.
4. E. Coli 0157:Ζ 7 απνπζία ζηα 25 γξ.

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
ΛΑΥΑΝΗΚΑ
ΑΓΓΟΤΡΗΑ

Σα αγγνχξηα πξέπεη, πιένλ ησλ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο, λα είλαη φςεσο λσπήο, ζθηρηά, ρσξίο

πηθξή γεχζε. Σα αγγνχξηα πξέπεη λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε, έρνληαο ζπγρξφλσο ζπφξνπο ηξπθεξνχο,
ζρεκαηηζκέλα θαη ζρεδφλ ίδηα. Σν κέγεζνο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα έρεη κήθνο απφ 20-30 cm θαη δηάκεηξν κεηαμχ 4
θαη 7 cm.
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Ζ ζπζθεπαζία ησλ αγγνπξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε λάηινλ ζαθνχιεο ή ραξηνθηβψηηα κε νπέο. Σα αγγνχξηα πξέπεη λα
είλαη αξθεηά ζθηθηά θαηά ηε ζπζθεπαζία πνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν άλεην ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε δεκηά θαηά ηε
κεηαθνξά.
ΚΑΡΟΣΑ Σα θαξφηα λα κε θέξνπλ γξακκψζεηο, λα µελ έρνπλ ζπνξνπνηεζεί, λα µε δηαθιαδίδνληαη θαη λα είλαη
απαιιαγκέλα απφ δεπηεξεχνπζεο ξίδεο, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ κε θαλνληθή εμσηεξηθή πγξαζία, δειαδή λα είλαη
επαξθψο ζηεγλά κεηά απφ ην πιχζηκν, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή ή/θαη γεχζε, λα είλαη αθέξαηα, θξέζθα, λα
παξνπζηάδνπλ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο. Σν κέγεζνο λα είλαη 15-25 mm θαηά δηάκεηξν ή 80-120 γξ θαηά
βάξνο.
Σν πεξηερφκελν θάζε κέζνπ ζπζθεπαζίαο ή παξηίδαο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη λα πεξηέρεη κφλν θαξφηα ηεο ίδηαο
θαηαγσγήο, πνηθηιίαο, πνηφηεηαο, παξνπζίαζεο θαη κεγέζνπο. Σα θχιια πξέπεη λα είλαη βγαικέλα ή θνκκέλα θνληά ζην
ιαηκφ ρσξίο λα βιάπηεηαη ε ξίδα. Σα θαξφηα λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε λάηινλ ζαθνχιεο θαη ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο ησλ
10 ή 20 Κηινχ ηνπνζεηεκέλα ζε πνιιαπιά ζηξψκαηα, δηαηεηαγκέλα κέζα ζηε ζπζθεπαζία. Σα θαξφηα πξέπεη λα
ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπο.
ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ Σα θνινθπζάθηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε κίζρν (πνπ είλαη δπλαηφ λα έρεη ππνζηεί ειαθξά
θζνξά) θαη άλζνο, λα είλαη λσπήο εκθαλίζεσο, ζπλεθηηθά, πγηή (απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ
ζήςε ή έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο ζε βαζκφ ψζηε λα θαζίζηαληαη αθαηάιιεια πξνο βξψζε) θαη απαιιαγκέλα απφ
θνηιφηεηεο θαη ζρηζκέο. Σέινο, πξέπεη λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ρσξίο φκσο νη ζπφξνη λα έρνπλ
θαηαζηεί ζπλεθηηθνί.
Σν κήθνο γηα ηα θνινθπζάθηα λα είλαη απφ 50 -150 mm (θνινθπζάθηα ρνλδξά γηα εηδηθέο παξαζθεπέο, κεηά απφ εηδηθή
παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ) θαη ην κήθνο κεηξηέηαη απφ ην ζεκείν ζπκβνιήο κε ην κίζρν κέρξη ην άθξν ηεο ζηεθάλεο
ηνπ νπψξαο.
ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑ

-

ΜΠΡΟΚΟΛΑ Σα θνπλνππίδηα θαη ηα κπξφθνια πξέπεη λα είλαη

ρξψκαηνο ιεπθνχ έσο κσβ

απνθιεηζκέλεο θάζε άιιεο απφρξσζεο, νη αλζνθφξεο θεθαιέο απηψλ πξέπεη λα είλαη φςεσο λσπήο, ζπλεθηηθέο κε ηα
άλζε ζθηθηά, απαιιαγκέλεο απφ ειαηηψκαηα φπσο θειίδεο, εμνγθψκαηα θχιισλ ζην θέληξν θαη θάζε είδνπο
πξνζβνιέο. Δπηπιένλ, ηα πξντφληα πξέπεη είλαη θαιά ζθηγκέλα εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο, αιιά νη αλζνθφξεο θεθαιέο
δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη απφ ππεξβνιηθέο πηέζεηο.
ΚΡΔΜΜΤ∆ΗΑ ΞΔΡΑ Οη βνιβνί πξέπεη λα είλαη ζθιεξνί θαη αξθεηά μεξνί γηα ηε πξνβιεπφκελε ρξήζε, νη δχν δε πξψηνη
εμσηεξηθνί ρηηψλεο, θαζψο θαη ην ζηέιερνο, πξέπεη λα είλαη εληειψο απνμεξακέλνη. Οη βνιβνί πξέπεη λα είλαη ζθηθηνί
θαη αλζεθηηθνί, ρσξίο θχηξα, απαιιαγκέλνη απφ εμνγθψκαηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ αλψκαιε βιαζηηθή αλάπηπμε
θαη πξαθηηθά απαιιαγκέλνη απφ ξηδηθφ ζχζαλν.
ΛΑΥΑΝΑ

Σα ιάραλα πξέπεη λα είλαη λσπά, ζθηθηά, ρσξίο ζθαζίκαηα θαη ρσξίο εθβιαζηήκαηα θαη θαλνληθήο

εμσηεξηθήο πγξαζίαο. Απνθιείνληαη ηα ιάραλα πνχ θέξνπλ ίρλε ζήςεο ή αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια γηα
θαηαλάισζε. Ο βιαζηφο πξέπεη λα θφβεηαη ειαθξά απφ ηα πξψηα θχιια, ηα νπνία παξακέλνπλ επί ηνπ βιαζηνχ θαη ε
ηνκή πξέπεη λα είλαη ιεία. Σα θχιια ησλ ιάραλσλ πξέπεη λα είλαη θαιά πξνζθνιιεκέλα (εθηφο απφ νξηζκέλα θχιια
πξνζηαζίαο). Σν θαηά κνλάδα θαζαξφ βάξνο δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξν ησλ 1.000γξ.
ΜΑΡΟΤΛΗΑ
Σα καξνχιηα πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλα, ζθηθηά, φρη ζρηζκέλα θαη απαιιαγκέλα απφ ειαηηψκαηα πνχ
βιάπηνπλ ηελ βησζηκφηεηά ηνπο. Σν θαηά κνλάδα θαζαξφ βάξνο δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξν ησλ 200 γξ θαη αλψηεξν
ησλ 350 γξ πεξίπνπ.
Σα θηβψηηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα θαηά ηε ζπζθεπαζία απφ θάζε μέλν ζψκα, θπξίσο θχιια απνθνιιεκέλα απφ
ην ζψκα ηνπ θπηνχ θαη ηεκάρηα ζηειέρνπο.
ΚΑΣΑΡΑ ΑΝΣΗΓΗΑ Lactuca sativa var. longifolia Lam
ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΑ ΑΝΣΗΓΗΑ Lactuca sativa var. crispa L
ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ Οη κειηηδάλεο πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθέο, λα µελ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή λα έρνπλ ππνζηεί
αιινηψζεηο ζε βαζκφ ψζηε λα θαζίζηαληαη αθαηάιιειεο πξνο βξψζε, λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θάιπθα θαη κίζρν (πνπ
είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ππνζηεί ειαθξά θζνξά), λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (ρσξίο ελ ηνχηνηο ε ζάξθα
ηνπο λα είλαη ηλψδεο ή μπιψδεο, ρσξίο νη ζπφξνη λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ), λα είλαη λσπήο
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εκθάληζεο αιιά απαιιαγκέλεο απφ θάζε εμσηεξηθή πγξαζία πέξαλ ηεο θπζηνινγηθήο θαη γεληθά θάζε αιινίσζε.
Πνηθηιίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη λα είλαη:
ΦΛΑΚΔ σνεηδείο θαη κε καθξηνχο θαξπνχο, βάξνπο 150 πεξίπνπ γξ, ρξψκαηνο ζθνχξνπ κνβ.
ΣΑΚΧΝΗΚΖ ΛΔΧΝΗΓΗΟΤ (Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο), κε καθξχο θαξπνχο, βάξνπο 120-150 γξ, κσβ
ρξψκαηνο.
ΠΑΣΑΣΔ Οη παηάηεο ζα πξέπεη λα είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο (350-450γξ.), ζθηθηέο θαη ζπλεθηηθέο ρσξίο αιινηψζεηο,
απαιιαγκέλεο απφ θαθέ εζσηεξηθέο θειίδεο πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ πξαζίληζκα (κέρξη ην 1/8 ηεο επηθάλεηαο) πνπ
λα αθαηξείηαη κε ην θαζάξηζκα θαη ζε πνζνζηφ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηεο ζπζθεπαζίαο. Ζ
επηδεξκίδα λα παξνπζηάδεη ιεία θαη ζπλερή πθή ελψ ην ρξψκα ηεο λα είλαη θίηξηλν. Οη παηάηεο ζα είλαη εμσηεξηθά
θαζαξηζκέλεο απφ ρψκαηα.
Σν πεξηερφκελν ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παηάηεο ηεο ίδηαο πξνέιεπζεο, πνηθηιίαο, πνηφηεηαο θαη
κεγέζνπο.

Οη παηάηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην βαζκφ σξηκφηεηαο

θαη λα έρνπλ ηνλ ίδην ρξσκαηηζκφ

επηδεξκίδαο. Σα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ πξντφληνο, λα είλαη
θαηλνχξγηα θαζαξά θαη απφ πιηθφ πνπ δελ πξνθαιεί εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο αιινηψζεηο ζηνπο θνλδχινπο.
Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε δηθηπσηνχο ζάθνπο ησλ 25-30 Κηιψλ. Σα πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη
θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ ζην
πξννξηζκφ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε.
ΖΜΑΝΖ ΠΑΣΑΣΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
χκθσλα µε ην Π.∆.365/2002 θαη ηνλ Καλ.(ΔΔ) 543/2011 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζήκαλζε ηνπ πξντφληνο, επί ηεο
ζπζθεπαζίαο ηεο παξαγφκελεο ζηελ Διιάδα ή εηζαγφκελεο απφ Σξίηεο Υψξεο θαη δηαθηλνχκελεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε παηάηαο, απφ ηνλ παξαγσγφ έσο θαη ην ζηάδην ηεο ιηαληθήο πψιεζεο.
Καηά ηε δηαθίλεζε παηάηαο εκπνξίνπ απφ ηα ζπζθεπαζηήξηα ζηελ εηηθέηα ζήκαλζεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ:
ν αξηζκφο απφ ην κεηξψν εκπφξσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ (Κσδηθφο αξηζκφο ΓΡ απφ ηε βάζε ΜΔΝΟ ηνπ
Τπ.Α.Α.Σ),
2. ν αξηζκφο Φπηνυγεηνλνµηθνχ Μεηξψνπ (Α.Μ.) ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ ζπζθεπαζηή,
3. ην είδνο,
4. ε ρψξα θαηαγσγήο θαη ε πεξηνρή,
5. ε πνηθηιία,
6. ε πνηνηηθή θαηεγνξία,
7. ν αξηζκφο παξηίδαο (LOT),
8. ην βάξνο, θαη
9. ε έλδεημε <ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΦΤΣΔΤΖ>.
Κάζε παξαγσγφο, δηαθηλεηήο, ζπζθεπαζηήο παηάηαο, νθείιεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Φπηνυγεηνλνµηθφ Μεηξψν πνπ
ηεξείηαη ζηηο ∆/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκίαο.
Σα ζπζθεπαζηήξηα πνπ αλαζθεπάδνπλ παηάηα θαγεηνχ πξνεξρφκελε απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ επί ηεο λέαο ζπζθεπαζίαο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο εηηθέηαο.
ΠΗΠΔΡΗΔ Οη πηπεξηέο πξέπεη λα είλαη νιφθιεξεο, θξέζθηεο, πγηείο, απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί
απφ ζήςε ή απφ αιινηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηα θαηαζηήζνπλ αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, θαζαξέο, πξαθηηθά
απαιιαγκέλεο απφ νξαηά μέλα ζψκαηα, θαιά αλαπηπγκέλεο, ρσξίο ειαηηψκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ παγεηφ, ρσξίο
ηξαχκαηα πνπ δελ έρνπλ επνπισζεί, ρσξίο εγθαχκαηα απφ ηνλ ήιην, κε πνδίζθν, απαιιαγκέλεο απφ µε θαλνληθή
εμσηεξηθή πγξαζία, απαιιαγκέλεο απφ μέλε νζκή ή/θαη γεχζε. Οη γιπθέο πηπεξηέο πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο.
Πξέπεη λα είλαη ζθηθηέο, λα έρνπλ ην ζρήκα, ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ πνπ είλαη θαλνληθνί γηα ηελ πνηθηιία,
ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζηαδίνπ σξηκάλζεσο, λα είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ θειίδεο. Ο πνδίζθνο κπνξεί λα
έρεη ππνζηεί ειαθξά βιάβε ή λα έρεη θνπεί, εθφζνλ ν θάιπθαο είλαη άζηθηνο. Οη πηπεξηέο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε
ραξηνθηβψηηα. Πηπεξηέο ζηξνγγπιέο, πξάζηλεο, ηξαγαλέο, κεηξίνπ κεγέζνπο.
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ΔΛΗΝΑ Σα ζέιηλα πξέπεη λα είλαη αθέξαηα, επηηξέπεηαη ε θνπή ηνπ άλσ κέξνπο, λσπήο εκθαλίζεσο, πγηή, απνθιείνληαη
ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί απφ ζήςε ή έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο, ζε βαζκφ ψζηε λα θαζίζηαληαη αθαηάιιεια
γηα θαηαλάισζε, ρσξίο δεκηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ παγεηφ, ρσξίο θνχθηα ηκήκαηα, παξαθπάδεο θαη αλζνθφξνπο
άμνλεο, θαζαξά ρσξίο δηαθξηλφκελεο μέλεο χιεο, πξαθηηθά ρσξίο θζνξέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ παξάζηηα, πξαθηηθά
ρσξίο παξάζηηα, ρσξίο ππεξβνιηθή εμσηεξηθή πγξαζία, δειαδή αξθεηά "ζηεγλά" κεηά απφ ην πιχζηκν, ρσξίο μέλεο
νζκέο ή/θαη γεχζεηο. Σα ζέιηλα κε ξαβδψζεηο πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο, θαλνληθνχ ζρήκαηνο θαη ρσξίο ίρλε
αζζελεηψλ ηφζν ζηα θχιια φζν θαη ζηηο θχξηεο λεπξψζεηο.
ΚΟΡΓΑ Σα ζθφξδα πξέπεη λα είλαη ρσξίο θχηξα νξαηά εμσηεξηθά. Δπηπιένλ πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε πιεμίδεο
ησλ 24 βνιβψλ (μεξά ζθφξδα) θαη πξέπεη λα είλαη πιεγκέλα κε ηνλ ίδην ηνχο βιαζηφ θαη δεκέλα κε ζπάγθν ή θαη ζε
κηθξφηεξε ζπζθεπαζία. Ζ θνπή δε ησλ βιαζηψλ πξέπεη λα είλαη θαζαξή.
ΝΣΟΜΑΣΔ Οη ηνκάηεο πξέπεη λα είλαη ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ «ζηξνγγπιέο» λσπέο, λα κελ έρνπλ ζαπίζεη ή ππνζηεί
άιιεο αιινηψζεηο ηέηνηεο πνπ λα ηηο θαζηζηνχλ αθαηάιιειεο γηα θαηαλάισζε, λα είλαη επαξθψο ζπλεθηηθέο,
απαιιαγκέλεο απφ κε επνπισκέλα ζπαζίκαηα θαη απφ εκθαλείο πξάζηλνπο ρξσκαηηζκνχο ζηε δψλε πνπ βξίζθεηαη ζηε
βάζε ηνπ πνδίζθνπ. Ο θαξπφο, λα είλαη ζθαηξηθφο ή καθξφζηελνο, εδψδηκνο, ψξηκνο δνπκεξφο θαη λα έρεη
έληνλν θφθθηλν ρξψκα απαιιαγκέλνο απφ ζθαζίκαηα. Σν κέγεζνο ηεο δηακέηξνπ ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη 30 – 40
mm Κσδηθψλ 3 θαη 4, βάξνπο 150-250 γξ αλά ηεκάρην πεξίπνπ.
ΜΤΡΧΓΗΚΑ (ΑΝΗΘΟ, ΜΑΨΝΣΑΝΟ, ΓΤΟΜΟ)
Ματληαλφο δέκα 100γξ, θξέζθνο αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκνο θαη πξάζηλνο.
Γπφζκνο θξέζθνο, δέκα 100 γξ αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκνο θαη πξάζηλνο.
Άλεζνο θξέζθνο, δέκα 100γξ, αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκνο θαη πξάζηλνο.
ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ρισξά πξάζηλα, θξέζθα, θαζαξηζκέλα απφ πεξηηηά κέξε, ζε δέκα ησλ 1000 γξ.
ΠΡΑΑ Πξάζν θξέζθν, αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκν θαη πξάζηλν.
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΟΡΣΑ θξέζθα, θαζαξηζκέλα.
ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ Παληδάξηα θξέζθα, αξίζηεο πνηφηεηαο, κεηξίνπ κεγέζνπο.
ΠΑΝΑΚΗ παλάθη θξέζθν. αξίζηεο πνηφηεηαο, θαζαξηζκέλν ψξηκν θαη πξάζηλν.

ΦΡΟΤΣΑ
ΑΥΛΑΓΗΑ Πξνηεηλφκελεο πνηθηιίεο Κξπζηάιιη θαη Βνπηπξάηε, βάξνπο πεξίπνπ 150γξ./ηεκάρην.
ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ

Α θαηεγνξίαο θαη λα έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο, λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο ψξηκα κε έληνλν

θφθθηλν εζσηεξηθφ ρξσκαηηζκφ. Σα θαξπνχδηα αλά ηεκάρην λα είλαη βάξνπο 6-10 Κηινχ.
ΚΔΡΑΗΑ Σα θεξάζηα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αλεπηπγκέλα λα έρνπλ επαξθή σξηκφηεηα θαη λα θέξνπλ ηνλ πνδίζθν
ηνπο.
ΜΖΛΑ Σα κήια ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αλάπηπμε θαη ε ζάξθα δελ πξέπεη λα έρεη ππνζηεί θακία θζνξά. Σν βάξνο
θάζε κήινπ ζα πξέπεη λα είλαη 220 γξ πεξίπνπ αλά ηεκάρην.
Ο πνδίζθνο κπνξεί λα ιείπεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν απνρσξηζκφο είλαη θαζαξφο θαη δελ έρεη ππνζηεί θζνξά ν
πξνζθείκελνο θινηφο.
Δπηπιένλ, ηα θξνχηα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ηέζζεξα ζηξψκαηα θαη' αλψηαην φξην αλ ηα θξνχηα είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζε ζθιεξά ζθαηξηθά ππνζηεξίγκαηα ηέηνηα ψζηε λα κελ αθνπκπάεη ην πάλσ ζηξψκα θξνχησλ ζηα
θξνχηα ηνπ θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο, θαη έηζη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο.
ΜΠΑΝΑΝΔ Οη κπαλάλεο πξέπεη λα είλαη ζε ρισξή θαηάζηαζε, λα είλαη νιφθιεξεο θαη ζθξηγειέο. Σν βάξνο θάζε
κπαλάλαο ζα πξέπεη λα είλαη 230-260 γξ./ηεκάρην.
ΠΔΠΟΝΗΑ

Σα πεπφληα πξέπεη λα έρνπλ ζρήκα θαη ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηθηιίαο (γίλεηαη δεθηφο έλαο σρξφο

ρξσκαηηζκφο ηνλ θινηνχ ζηα ζεκείν φπνπ ν θαξπφο βξηζθφηαλ ζε επαθή µε ην έδαθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο)
θαη λα είλαη λσπήο εκθάληζεο. Πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθαζίκαηα θαη κψισπεο (ειαθξηέο ξσγκέο γχξσ απφ
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ην πνδίζθν, κήθνπο κηθξφηεξνπ ησλ 2 mm πνπ φκσο δελ αγγίδνπλ ηε ζάξθα). Οη ηχπνη πεπνληψλ πνπ πξνηείλνληαη είλαη:
Διιεληθά ηχπνπ Αξγνχο, Ακεξηθάληθνπ ηχπνπ, ζηξνγγπιά.
ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ
Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο εθαξκφδνληαη ζηηο θαησηέξσ πνηθηιίεο θαξπψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζην είδνο ησλ
«εζπεξηδνεηδψλ» :
— ιεκόληα ηνπ είδνπο Citrus limon (L.),
— καληαξίληα (Citrus reticulata Blanco), θιεκεληηλψλ (Citrus clementina, θνηλψλ καληαξηληψλ (Citrus deliciosa Ten.),
— πνξηνθάιηα ηνπ είδνπο Citrus sinensis (L.) Osbeck.
Σα εζπεξηδνεηδή πξέπεη λα έρνπλ θζάζεη ζε θαηάιιειν ζηάδην αλάπηπμεο θαη βαζκφ σξίκαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ θξηηεξίσλ φζνλ αθνξά ηελ πνηθηιία, ηελ πεξίνδν ζπιινγήο θαη ηε δψλε παξαγσγήο. Σν ζηάδην σξίκαζεο ησλ
εζπεξηδνεηδψλ νξίδεηαη σο ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ (ιεκφληα 20%, πνξηνθάιηα (30-35%) καληαξίληα (35-40%),
ειάρηζηε αλαινγία ζαθράξσλ πξνο νμέα θαη ρξσκαηηζκφ ηππηθφ γηα ηελ πνηθηιία. Δπηηξέπνληαη θαξπνί κε πξάζηλν
ρξψκα (εάλ δελ είλαη ζθνχξν), ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε
ρπκφ.
Σα εζπεξηδνεηδή πνπ πιεξνχλ απηέο ηηο απαηηήζεηο σξίκαζεο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε «απνπξαζηληζκφ». Ζ
επεμεξγαζία απηή επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ δελ αιινηψλνληαη ηα άιια θπζηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Οη θαξπνί κπνξνχλ, σζηφζν, λα παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ειαθξά ειαηηψκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ βιάπηνπλ
ηε γεληθή εκθάληζε, ηελ πνηφηεηα, ηε δηαηεξεζηκφηεηα θαη ηελ παξνπζίαζε ζηε ζπζθεπαζία:
— ειαθξφ ειάηησκα ζρήκαηνο,
ειαθξά ειαηηψκαηα ρξψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειαθξψλ ειηαθψλ εγθαπκάησλ,
— ειαθξά εμειηζζφκελα ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ επεξεάδνπλ ηε ζάξθα,
— ειαθξά ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ, φπσο αξγπξφρξνεο επηζηξψζεηο,
ζθσξηφρξσκεο θειίδεο ή θζνξέο απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο,
— ειαθξά ηξαχκαηα πνπ έρνπλ επνπισζεί θαη νθείινληαη ζε κεραληθά αίηηα, φπσο πξνζβνιή απφ ραιάδη, ηξηβή ή
θηππήκαηα απφ ηνλ ελ γέλεη ρεηξηζκφ ηνπο,
— ειαθξά θαη κεξηθή απνθφιιεζε ηνπ θινηνχ (ή ηεο εμσηεξηθήο επηδεξκίδαο) γηα φινπο ηνπο θαξπνχο ηεο νκάδαο ησλ
καληαξηληψλ.
Σν βάξνο θάζε πνξηνθαιηνχ ζα πξέπεη λα είλαη 250-270 γξ./ηεκάρην. Γηα ηα καληαξίληα, ην ειάρηζην κέγεζνο δηακέηξνπ
ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη 35 mm, ην δε κέγηζην 50 mm. Σν ειάρηζην κέγεζνο δηακέηξνπ ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο γηα ηα
ιεκφληα λα είλαη ζε 45 mm θαη ην κέγηζην 67mm.
ΡΟΓΑΚΗΝΑ - ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ
Σν βάξνο ζε θάζε ξνδάθηλν ζα πξέπεη λα είλαη 250γξ. πεξίπνπ/ηεκάρην, ελψ ην βάξνο ζε θάζε λεθηαξίλη ζα πξέπεη λα
είλαη 150-180γξ/ηεκάρην.
ΒΔΡΗΚΟΚΑ
Σν βάξνο ζε θάζε βεξίθνθν ζα πξέπεη λα είλαη 75-80γξ./ηεκάρην.
ΣΑΦΤΛΗΑ Σα ζηαθχιηα θαη νη ξψγεο πξέπεη λα είλαη πγηή, εμαηξνχληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή
έρνπλ ππνζηεί ηέηνηεο αιινηψζεηο ψζηε λα είλαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, θαζαξά, ρσξίο δηαθξηλφκελεο μέλεο χιεο,
πξαθηηθά απαιιαγκέλα απφ πξνζβνιέο παξαζίησλ ή αζζέλεηεο, ρσξίο εκθαλή ίρλε κνχριαο, ρσξίο αζπλήζηζηε
εμσηεξηθή πγξαζία, ρσξίο μέλε νζκή ή/θαη γεχζε. Δπηπιένλ, νη ξψγεο πξέπεη λα είλαη νιφθιεξεο, θαινζρεκαηηζκέλεο,
θαλνληθά αλαπηπγκέλεο θαη ψξηκεο, ζπλεθηηθέο, θαιά πξνζθπφµελεο θαη ζην κεγαιχηεξν δπλαηά βαζκφ θνιιεκέλεο
ζηνλ κίζρνο ηνπο. Σν κέγεζνο ησλ ζηαθπιηψλ λα είλαη ειάρηζην βάξνο θαηά ζηαθχιη κεγαιφξσγα 150 γξ πεξίπνπ.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ – εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο –
επηπιένλ ηα αθφινπζα:
1. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ

εηαηξεηψλ – επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο,

απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη. (Τ∆ Αηβ/8577/8-9-1983 ΦΔΚ 526/Σ.Β./24.9.83 &
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Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967 ΦΔΚ 2718/Β/4-11-2012 ‗ Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ
θαη πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.)
2. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν εκπφξσλ
λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο.
3. Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Αξζξν 3 ηεο ππ΄αξηζκ. 257543 Κ.Τ.Α.(Φ.Δ.Κ. Β 1122) .
Ζ δηαθίλεζε ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα απηνδχλακνπ ςχμεσο ή απηνθίλεηα
θιεηζηνχ ηχπνπ, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία
εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ (Οδεγφο Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9).
Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν εκπφξσλ λσπψλ
νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο. [ΚΤΑ
2533/63997/29-05-13 (ΦΔΚ 1380/Β/06-06-13),

ΡΕΛΓΑΦΘ

Μ.ΜΕΤ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

Δγθχθιηνο 4453/116157/27-09-13 (ΑΓΑ: ΒΛ9ΑΒ-Ζ32)]

ΜΕΣΘ
ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίσ
φπα)

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΡΑ

38,5%

0,19065
0,23985
0,811185
1,08855
0,888675
0,4305
0,19065
1,63344
0,67527
0,593475
0,4305
0,734925
0,245385
0,67527
0,218325
0,620535
0,245385
0,53997
0,5412
0,62607
0,707865
1,76505
0,648825
0,67527
0,513525
0,375765
0,4305
0,648825
0,375765
0,70233

1.429,8750
34,7783
648,9480
54,4275
17,7735
1.980,3000
57,1950
81,6720
4.591,8360
204,7489
904,0500
66,1433
220,8465
2.633,5530
185,5763
297,8568
144,7772
205,1886
81,1800
2.692,1010
3.822,4710
379,4858
162,2063
1.418,0670
241,3568
4.659,4860
172,2000
201,1358
488,4945
70,2330

185,8838
4,5212
84,3632
7,0756
2,3106
257,4390
7,4354
10,6174
596,9387
26,6174
117,5265
8,5986
28,7100
342,3619
24,1249
38,7214
18,8210
26,6745
10,5534
349,9731
496,9212
49,3331
21,0868
184,3487
31,3764
605,7332
22,3860
26,1476
63,5043
9,1303

1.615,7588
39,2994
733,3112
61,5031
20,0841
2.237,7390
64,6304
92,2894
5.188,7747
231,3662
1.021,5765
74,7419
249,5565
2.975,9149
209,7012
336,5782
163,5982
231,8631
91,7334
3.042,0741
4.319,3922
428,8189
183,2931
1.602,4157
272,7331
5.265,2192
194,5860
227,2834
551,9988
79,3633

ΕΙΔΘ ΜΑΝΑΒΙΚΘΣ
ΑΓΓΟΥΙΑ
ΑΝIΘΟΣ 100 GR
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΓΧΩΙΑ
ΒΕΥΚΟΚΑ
ΔΥΟΣΜΟΣ 100 GR
ΚΑΟΤΑ
ΚΑΡΟΥΗΙ
ΚΕΑΣΙΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΡΙΔΙ
ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ
ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΦΕΣΚΑ
ΛΑΧΑΝΟ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 100 GR
ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ
ΜΑΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΙΤΗΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΙΤΗΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ
ΜΘΛΑ ΣΤΑΚΙΝ
ΜΡΑΝΑΝΕΣ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΝΕΚTΑΙΝΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ Αϋ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ
ΡΑΝΤΗΑΙΑ
ΡΑΤΑΤΕΣ
ΡΕΡΟΝΙΑ
ΡΙΡΕΙΕΣ
ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ
ΡΑΣΑ

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

7500
145
800
50
20
4600
300
50
6800
345
2100
90
900
3900
850
480
590
380
150
4300
5400
215
250
2100
470
12400
400
310
1300
100

0,310
0,390
1,319
1,770
1,445
0,700
0,310
2,656
1,098
0,965
0,700
1,195
0,399
1,098
0,355
1,009
0,399
0,878
0,880
1,018
1,151
2,870
1,055
1,098
0,835
0,611
0,700
1,055
0,611
1,142
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38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
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ΑΔΙΚΙΑ-ΧΟΤΑ
ΟΔΑΚΙΝΑ
ΣΕΛΙΝΟ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΚΟΔΑ
ΣΡΑΝΑΚΙ
ΣΑΦΤΛΗΑ

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΜΧ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

390
950
100
590
80
18

0,975
1,018
1,054
0,266
1,054
1,231

38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%
38,5%

0,599625
0,62607
0,64821
0,16359
0,64821
0,757065

233,8538
594,7665
64,8210
96,5181
51,8568
13,6272

30,4010
77,3196
8,4267
12,5474
6,7414
1,7715

264,2547
672,0861
73,2477
109,0655
58,5982
15,3987

ΤΜΘΜΑ Δ: ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ
Δμαηξεηηθά Παξζέλν Διαηόιαδν
Σν ειαηόιαδν ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά παξζέλν θαη λα έρεη παξαρζεί απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο
κεζφδνπο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π (άξζξα 70, 71, 73, 75) θαη ηα παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ, θαζψο θαη ηηο
ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο Γηαηάμεηο.
Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα κελ εκθαλίδεη νζκή ή γεχζε ηάγγηζεο, ζήςεο ή επξσηίαζεο θαη λα κελ παξέρεη απφ ηηο
νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο γεληθά ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ, αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ ή
αηεινχο επεμεξγαζίαο ηνπ.
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ: Χο "Παξζέλν Διαηφιαδν Δμαηξεηηθφ" ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 2568/91 ηεο ΔΟΚ θαη
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007, θαη ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 1α ην ειαηφιαδν πνπ παξάγεηαη απφ θαξπνχο ειηάο θαη πνπ
είλαη:
1. Τγηείο, απαιιαγκέλνη απφ μέλεο χιεο, εληνκνθηφλα, ζθνπιήθηα, έληνκα θιπ. θαιά πιπκέλνη θαη θαζαξνί.
2. Ζ παξαγσγή ηνπ ειαηφιαδνπ απφ ηνπο θαξπνχο ηεο ειηάο λα γίλεηαη ζε ειαηνηξηβεία πνπ ιεηηνπξγνχλ µε άδεηα ηεο
αξκφδηαο θξαηηθήο αξρήο.
3.

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη µφλν κεραληθά κέζα ρσξίο νπνηαδήπνηε άιιε
επεμεξγαζία εθηφο απφ ηελ πιχζε κε λεξφ, ηελ θαζίδεζε, ηε θπγνθέληξηζε θαη ηε δηήζεζε.

4. Να κελ εκθαλίδεη νζκή ή γεχζε ηάγγηζεο, ζήςεο, επξσηίαζεο θαη λα µελ παξέρεη απφ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ
ηδηφηεηεο γεληθά, ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο
επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο. Δπίζεο λα κελ εκθαλίδεη γεχζε φμηλε, πηθξή, κπαγηάηηθε, επξσηηψδε ή µε
νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαινχζα απέρζεηα. Να είλαη ζηελ πξάμε απαιιαγκέλν απφ ζάπσλα, λα µελ πεξηέρεη μέλεο
πξνο απηφ νπζίεο γεληθά, νχηε κνχξγα.
5. Να κελ πεξηέρεη βαξέα δειεηεξηψδε κέηαιια, σο θαη ππνιείκκαηα δηαιπηηθψλ κέζσλ. Να µελ πεξηέρεη νπνηαδήπνηε
ζπληεξεηηθά κέζα. Να κελ πεξηέρεη ηνμηθέο νπζίεο (εληνκνθηφλα, θιπ) ησλ νπνίσλ ε πεξηεθηηθφηεηα λα είλαη
κεγαιχηεξε ηνπ 0,001%.
6. Να είλαη απηνχζην θαη φρη απφ αλάκημή ηνπ, κε άιια ιάδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο θαξπνχο ή µε ιάδηα δσηθήο
πξνέιεπζεο, ζπνξέιαηα θαη ειαηφιαδα αθαηάιιεια γηα βξψζε, ή ειαηφιαδα πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηελ
αλαζχλζεζε ιηπαξψλ νμέσλ ππξελέιαηνπ κε γιπθεξίλε.
7. Πξέπεη λα είλαη δηαπγέο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 20ν C θαη λα έρεη ηε θπζηθή ραξαθηεξηζηηθή ηδηάδνπζα νζκή θαη γεχζε
ηνπ παξζέλνπ ειαηφιαδνπ.
Απαγνξεχεηαη ν ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδήπνηε ρξσζηηθή ή άιιε νπζία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έκκεζα ηερλεηφ
ρξσκαηηζκφ. Σν ρξψκα ηνπ λα είλαη αξγπξφρξνπλ έσο αρπξνθίηξηλν, ελίνηε θαη πξαζηλνθίηξηλν.
Σν παξαδηδφκελν εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΣΖΜΑ ΗΗ ηνπ Άξζξνπ 71(1) ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ'αξηζ. 2568/91
ΟΞΤΣΖΣΑ 0,2-0,8%
Κ270 ≤ 0,20
Κ232 ≤ 2,5
ΓΚ ≤ 0,001
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ΓΔΗΚΣΖ ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΧΝ (Merg /Kg) ≤ 20
ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΡΟΤΣΧΓΔ > 0 θαη ελδηάκεζε ηηκή ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΟ=0
ΑΛΟΓΟΝΟΜΔΝΟΗ ΓΗΑΛΤΣΔ (ΜG/KG) < 0.2
ΚΖΡΟΗ ≤ 250
ΤΝΟΛΟ ΣΔΡΟΛΧΝ ≥1000
ΓΔΗΚΣΖ ΓΗΑΘΛΑΖ no 20 14677 -14705
ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΧΝΟΠΟΗΖΖ (mg KOH/g ειαηνιάδνπ 184-196)
ΑΡΗΘΜΟ ΗΧΓΗΟΤ (Wijs) 75-94.
ΗΓΖΡΟ 5 mg/Kg
ΜΟΛΤΒΓΟ 0,1 mg/Kg
ΑΡΔΝΗΚΟ 0,1 mg/Kg
ΣΡΗΓΛΤΚΔΡΗΓΗΑ %: 1,3 µέγηζην
ΓΗΟΞΗΝΔ 0,75 pg WHO – PCDD/F-TEQ/γξ ιίπνπο
∆ηαθνξά ECN42-HPLC θαη ECN42 ζεσξεηηθφο ππνινγη- ζκφο: 0,2 µέγηζην.
Πεξηεθηηθφηεηα ζε νμέα:
(α) Μπξηζηηθφ %: 0,05 κέγηζην. (β) Ληλνιεληθφ %: 0,9 κέγηζην.
(γ) Αξαρηδηθφ %: 0,6 κέγηζην. (δ) Δηθνζαληθφ %: 0,4 κέγηζην.
(ε) Βερεληθφ %: 0,2 κέγηζην. (ζη) Ληγλνθεξηθφ %: 0,2 κέγηζην.
(δ) χλνιν ησλ trans ηζνκεξψλ ηνπ ειατθνχ νμένο %: 0,05

κέγηζην.

(ε) χλνιν ησλ trans ηζνµεξψλ ηνπ ιηλειατθνχ νμένο + ησλ trans ηζνµεξψλ ηνπ ιηλνιεληθνχ νμένο %: 0,05 Τγξαζία θαη
πηεηηθέο νπζίεο ζηνπο 105νC (µε ηε κέζνδν ηεο μπιφιεο): < 0,1%.
Αδηάιπηεο ζε πεηξειατθφ αηζέξα νπζίεο: < 0,1%.
Σα παξαπάλσ θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ππφθεηληαη ζε απηφκαηε ηξνπνπνίεζε, αλάινγα µε ηηο εθάζηνηε λέεο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζρεηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ'αξηζ. 2568/91 θαη ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
ΤΚΔΤΑΗΑ
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Καλ. 29/2012 ην ειαηφιαδν ζα πξέπεη vα παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ζε ζε ιεπθνζηδεξά
ησλ 5 ιίηξσλ ησλ (4,460 πεξίπνπ Κηινχ), απφιπηα θαηλνχξγηα θαη εληειψο ακεηαρείξηζηα, αεξνζηεγψο θιεηζκέλα θαη ηνπ
απηνχ θαζαξνχ βάξνπο. Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην ακεηάβιεην ηεο ζχζηαζεο απφ ηελ επίδξαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηε γλεζηφηεηα ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ην ακεηάβιεην ησλ επηγξαθψλ ηνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη νη ζπζθεπαζίεο απηέο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα αλνίγκαηνο πνπ ζα
θαηαζηξέθεηαη κεηά ηελ πξψηε ρξήζε ηνπ.
Σα δνρεία ησλ 5 ιίηξσλ ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα αλά ηέζζεξα (4) κέζα ζε αλζεθηηθά ραξηνθηβψηηα θαηάιιεια
θιεηζκέλα θαη αζθαιηζκέλα.
ηελ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε ραξαθηήξεο επαλάγλσζηνπο, αλεμίηεινπο ηεο
απηήο γξακκαηνζεηξάο ηδίνπ κεγέζνπο θαη ρξψκαηνο κεηαμχ ηνπο θαη επδηάθξηηνπο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο εηηθέηαο,
ψζηε λα μερσξίδνπλ απφ ην ππφβαζξν ζην νπνίν είλαη ηππσκέλεο θαη λα δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ην ζχλνιν ησλ άιισλ
γξαπηψλ ελδείμεσλ θαη ζρεδίσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηε ζήκαλζε, νη εμήο πιεξνθνξίεο ΔΦΔΣ (ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟ
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΤΚΔΤΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΧΝ:
ε νλνκαζία πψιεζεο- εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν,
ε πνηνηηθή θαηεγνξία «Διαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο
κεζφδνπο»,
ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαγσγήο,
ε θαζαξή πνζφηεηα ηνπ φγθνπ (5 lit),
ην λνκα ή ε Δκπνξηθή Δπσλπκία θαη Γηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ ή ζπζθεπαζηή,
ε εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ,
ν αξηζκφο παξηίδαο ηππνπνίεζεο,
νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο,
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ν αιθαξηζκεηηθφο θψδηθαο έγθξηζεο.
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΛΔΤΚΟΗΓΖΡΧΝ ΓΟΥΔΗΧΝ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ πέληε (5) ιίηξσλ
1. Σν πιηθφ θαη ε θαηαζθεπή ησλ δνρείσλ λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ψζηε:
α. Να εμαζθαιίδεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ ειαηφιαδνπ γηα ηνλ ρξφλν δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπιάρηζηνλ.
β. Σν πεξηερφκελν ειαηφιαδν λα µε πξνζβάιιεη ην δνρείν νχηε λα πξνζβάιιεηαη απ‘ απηφ.
2. Πιεπξηθέο ζπγθνιιήζεηο - πξνζαξκνγή πσκάησλ ζχκθσλα µε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ (γηα ηα ιεπθνζηδεξά).
3. Σα πψκαηα λα είλαη αλάινγσλ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα µελ δπζρεξαίλεηαη ε ζηνίβαμε.
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ΤΜΘΜΑ Ε: ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ
1. Α Υ Γ Α
Σα ρνξεγνχκελα απγά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ θαη
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ (Άξζξν 87) ηνπ 2011, ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο Γηαηάμεηο
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2295/2003):
1.

Σα παξαδηδφκελα απγά ζα πξέπεη λα Α θαηεγνξίαο, βάξνπο

53γξ – 63 γξ (MEDIUM), κε ηηο απαξαίηεηεο

ζεκάλζεηο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
ν

2. Σα απγά δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε θακία επεμεξγαζία ζπληήξεζεο, νχηε λα έρνπλ ςπρζεί θάησ ησλ 5 C.
3. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πιπζεί νχηε θαζαξηζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη δελ ζα πεξηέρνπλ πξφζζεηεο ρξσζηηθέο
νπζίεο.
4. Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία ζηα απγά ξσγκψλ ή αλσκαιηψλ φπσο είλαη ηα δίθξνθα, ρσξίο ιέθηζν θ.ι.π.
5. Σα απγά ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά, άζηθηα, ζπζθεπαζκέλα απφ σνζθνπηθφ θέληξν ή θέληξν ζπζθεπαζίαο, πνπ ζα
πξέπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.
6. ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ: 28 εκέξεο απφ ηελ σνηνθία. Ζ ειάρηζηε δηαηεξεζηµφηεηα ινγίδεηαη βάζεη ηεο εµεξνµελίαο µέρξη ηελ
νπνία ηα απγά ηεο θαηεγνξίαο Α ή ηα πιπµέλα απγά δηαηεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5
παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2295/2003

φηαλ είλαη ζσζηά απνζεθεπµέλα. Ζ ειάρηζηε

δηαηεξεζηµφηεηα θαζνξίδεηαη ζε 28 µέξεο θαη' αλψηαην φξην µεηά ηελ εµέξα σνηνθίαο. ηαλ, ζχµθσλα µε ην άξζξν
1 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν γ), αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ σνηνθίαο, ε ειάρηζηε δηαηεξεζηµφηεηα
θαζνξίδεηαη αξρήο γελνµέλεο απφ ηελ εµέξα έλαξμεο ηεο σνηνθίαο.
Σα απγά λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε Α θαη Β ζπζθεπαζία (Α θαξηέιεο ησλ 30 ηεκαρίσλ θαη Β Υαξηνθηβψηην) ή άιιε
αλάινγε, ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ .
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Ζ κεγάιε ζπζθεπαζία (ραξηνθηβψηην) δελ πξέπεη λα θέξεη ρηππήκαηα, ζθηζίκαηα ή δηάθνξνπ είδνπο παξακφξθσζε θαη
θαλέλα ίρλνο πγξαζίαο, ε κηθξή ζπζθεπαζία (ράξηηλε ζήθε) πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ρσξίο θζνξέο ή πγξαζία κε ηηο
παξαθάησ πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ελδείμεηο ζεκάλζεηο:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΧΟΚΟΠΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Ζ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤ ΜΔΡΗΜΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΚΔΤΑΗΑ /
ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΟΚΟΠΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ EL……. / ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΤΓΟΤ Α. /
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΑΡΟΤ Μ. / ΑΡΗΘΜΟ ΑΤΓΧΝ ΣΖΝ ΤΚΔΤΑΗΑ.
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΛΑΥΗΣΖ

ΓΗΑΣΖΡΗΗΜΟΣΖΣΑ (Ζ παξάδνζε ζα είλαη max έσο ηελ

δεχηεξε εξγάζηκε εκέξα

σνζθνπήζεσο) .
Ζ κεηαθνξά ησλ απγψλ λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θαη ζε ζπλζήθεο Θεξκνθξαζία: απφ:8 έσο: 18ν C, Τγξαζία:
60-75%

2.

ΚΟΝΣΕΒΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΟΜΑΣΟΔΗΓΖ Σνκαηνπνιηφο, Νηνκαηάθηα απνθινησκέλα
ΚΟΜΠΟΣΑ Ρνδάθηλν
ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ηεκαρηζκέλα
Σα ρνξεγνχκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.&Π άξζξα 122,124,133, ηηο
ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο απφ ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη, πξέπεη λα είλαη θξέζθα λσπά
πξψηεο θαηεγνξίαο θαη θαηά πξνηίκεζε Διιεληθήο παξαγσγήο.
Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα (ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ, Άξζξα 9, 22 θαη
28) ζε θπιηλδξηθά ιεπθνζηδεξά θνπηηά ρσξεηηθφηεηαο αλάινγα µε ην δεηνχκελν πξντφλ. Σα ιεπθνζηδεξά θνπηηά πξέπεη
λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα µελ παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο, δηαηξήζεηο, δηαβξψζεηο,
νμεηδψζεηο θαη γεληθά αλσκαιίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ, λα κελ παξνπζηάδνπλ αλαδηπιψζεηο άθξσλ, κπηίαζκα ζηηο ξαθέο, ζθνχξηαζκα, δηφγθσζε ηα δε θνπηηά
λα ζπζθεπάδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα. Γεληθά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θνπηηά λα εμαζθαιίδνπλ, απφιπηε ζηεγαλφηεηα,
δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο ζπληήξεζεο θαη νπδέηεξε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη ζπζθεπαζίεο ηνπ ελφο (1)
Κηινχ λα έρνπλ πψκαηα ηνπ ηχπνπ easy open γηα εχθνιν θαη ιεηηνπξγηθφ άλνηγκα.
ε θάζε θνπηί πξέπεη λα γξάθνληαη ζηα Διιεληθά, έθηππα ή κε αλεμίηειε κειάλε ζε ράξηηλε ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην
ζψκα ηνπ θνπηηνχ, νη παξαθάησ ελδείμεηο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη

ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο ηα εμήο:
(1) Ζ εκεξνκελία θαη ην έηνο παξαζθεπήο.
(2) Ζ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ Σξνθίκνπ.
(3) Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε Κηινχ.
(4) Σν πνζνζηφ ησλ πεξηερνκέλσλ ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πγξνχ πιεξψζεσο.
(5) Σν φλνκα θαη ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρεηξήζεσο.
(6) "Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ ην ηέινο ………..", ε νπνία λα αλαγξάθεηαη κε αλεμίηεινπο ραξαθηήξεο, πάλσ
ζην κέηαιιν θαη λα ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα µε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη
ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο.
(7) Κσδηθφο παξηίδαο (Οδεγία 89/396).
(8) Ζ ρψξα παξαζθεπήο.
Οη ράξηηλεο ηαηλίεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ αλζεθηηθφ θαη θαιήο πνηφηεηαο ραξηί. Ζ θφιια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ ηαηληψλ, πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ε εξγαζία επηθνιιήζεσο επηκειεκέλε, γηα λα
εμαζθαιίδεηαη ε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ησλ ηαηληψλ ζηα θνπηηά. ηα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα γξάθνληαη έθηππα θαη ζηηο
δχν θαηαθφξπθεο κεγαιχηεξεο πιεπξέο, ζηελ Διιεληθή, νη παξαθάησ ελδείμεηο:
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Ζ πεξηγξαθή

ηνπ πξντφληνο,

θαζαξφ βάξνο, ην φλνκα θαη ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο

επηρεηξήζεσο, ε ρψξα πξνέιεπζεο, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο παξαγσγήο, ε εκεξνκελία ιήμεο, ν θσδηθφο παξηίδαο θαη
ν αξηζκφο ησλ θνπηηψλ θαη ην βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θνπηηνχ.
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ:
ΣΟΜΑΣΟΔΗΓΖ
1. Σνκαηνπνιηόο, 5 Κηινχ (θαζαξφ βάξνο 4,500 Κηινχ)
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ηνκαηνπνιηνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί λσπνί θαξπνί ηνκάηαο, νη νπνίνη πξέπεη λα
είλαη απνιχησο πγηείο, ψξηκνη, µε θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο
ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Κ.Σ.Π δειαδή:
Να είλαη πξφζθαηεο ζπιινγήο (θξέζθνη).
Να επξίζθνληαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο.
Να είλαη απαιιαγκέλνη πξαθηηθψο απφ ρψκαηα, ιάζπε, ξχπαλζε θαη γεληθά απφ θάζε μέλε αλφξγαλε ή νξγαληθή χιε.
Να κελ είλαη ρξσκαηηζκέλνη ηερλεηά κε νπνηαδήπνηε αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία ή µε ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε
κεζφδνπ.
Να κελ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ παξάζηηα ή λα εκθαλίδνπλ αιινηψζεηο ζηε ζχζηαζε θαη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπο
ραξαθηήξεο.
Να κελ πξνέξρνληαη απφ θπηά πνπ έρνπλ ξαληηζζεί κε θπηνθάξκαθα φπσο παξαζείν, καιαζείν, αξζεληθνχρα ή
κνιπβδνχρα ζθεπάζκαηα θιπ, θαη πνπ λα έρνπλ ζπιιεγεί πξηλ απφ ηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ην
Τπνπξγείν Γεσξγίαο ή λα παξνπζηάδνπλ θαηάινηπα ηέηνησλ νπζηψλ, πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηε δεκφζηα πγεία.
Ο ηνκαηνπνιηφο (Άξζξν 124 ηνπ Κ.Σ.Π.), καθξνζθνπηθά εμεηαδφκελνο, πξέπεη:
-

Nα έρεη πνιηψδε θαη νκνηνγελή ζχζηαζε, ρξψκα αλνηθηφ εξπζξφ κέρξη εξπζξφθαην ρσξίο θειίδεο βαζχηεξνπ
ρξψκαηνο, κε πθή αηζζεηά ζπλεθηηθή, νζκή θαη γεχζε επράξηζηε, ραξαθηεξηζηηθή ηνπ είδνπο.

-

Nα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζπφξνπο, ηεκάρηα ηνκάηαο θαη γεληθφηεξα μέλεο πξνο ην πξντφλ χιεο.

-

Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ηνκαηνπνιηνχ πξέπεη λα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή
επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ. Γελ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ηνπ
κε νπνηαδήπνηε κέζνδν ή νπζία.

-

Nα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο απφ ηνκάηεο ηειεπηαίαο εζνδείαο.

-

Nα είλαη δηπιήο ή ηξηπιήο ζπκπχθλσζεο κε ζηεξεά ζπζηαηηθά πξνεξρφκελα απνθιεηζηηθά απφ ην ρπκφ ηνκάηαο,
ηνπιάρηζηνλ 28% ή 36% αληίζηνηρα. Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε καγεηξηθνχ άιαηνο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε
ρισξηνχρα, εθθξαζκέλα ζε ρισξηνχρν λάηξην, κπνξεί λα αλέξρεηαη ζε αλψηαην πνζνζηφ 3%.

2) Νηνκαηάθηα απνθινησκέλα νιόθιεξα ή ηεκαρίσλ, ζπζθεπαζία 3 θηιψλ (θαζαξφ βάξνο 2,500 θηιψλ) Tα
παξαπάλσ πξντφληα (Άξζξν 124 ηνπ Κ.Σ.Π) λα πξνέξρνληαη απφ θαξπνχο ηνκάηαο κε νκνηφκνξθν εξπζξσπφ ρξψκα
ηεο ψξηκεο ληνκάηαο κε πγξή θάζε, απαιιαγκέλε απφ μέλεο χιεο, ρσξίο θαξπθεχκαηα.
- Να είλαη πξφζθαηεο εζνδείαο, θαζαξά θαη ηξπθεξά, θπζηνινγηθνχ ρψκαηνο, θαλνληθά αλεπηπγκέλα.
-

Να κελ έρνπλ αλψκαιε νζκή, λα µελ πεξηέρνπλ μέλεο χιεο θαη λα µελ παξνπζηάδνπλ

θαηλφκελα ζήςεσο ή

επξσηίαζεο.
- Να είλαη απαιιαγκέλα απφ παξάζηηα θαη έληνκα.
- Να κελ πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ.
- Γελ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδήπνηε κέζνδν ή νπζία.
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ην επί ηνίο % πεξηερφκελν ζε ληνκαηάθηα (60%) πεξίπνπ, ην πγξφ
πιεξψζεσο (ρπκφο ληνκάηαο 40%) πεξίπνπ θαζψο θαη ν ξπζκηζηήο νμχηεηαο..
ΚΟΜΠΟΣΑ ξνδάθηλν κηζφ (ζπκπχξελν ξνδάθηλν, Prunus persika) ζε ειαθξχ ζηξφπη, ζε ζπζθεπαζία 1 θηινχ (θαζαξφ
βάξνο 0,820 θηιά πεξίπνπ - ηεκάρηα ήκηζπ αλά ζπζθεπαζία 20-24).
Σα θξνχηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θνκπνζηψλ πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο γηα ηα
λσπά ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην «Γηάθνξα ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο» ηνπ Κ.Σ.Π
άξζξα 118,119 122, 133.

Σελίδα 55

20PROC006458962 2020-03-20
Σα θξνχηα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο πγηή, ψξηκα, µε θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη
νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ)
αξηζ. 543/2011.
Να είλαη πξφζθαηεο ζπιινγήο (θξέζθνη).
Να επξίζθνληαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο.
Να είλαη απαιιαγκέλνη πξαθηηθψο απφ ρψκαηα, ιάζπε, ξχπαλζε θαη γεληθά απφ θάζε μέλε αλφξγαλε ή νξγαληθή χιε.
Σα ζπζηαηηθά λα είλαη θξνχην, λεξφ, δάραξε, κέζν φμπλζεο (ξπζκηζηήο νμχηεηαο). Ζ ζηεξεή θάζε πξέπεη λα έρεη
ζπλεθηηθή θαη ηξπθεξή πθή, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη θειίδεο. Σν πγξφ πιεξψζεσο λα είλαη δηαπγέο θαη απαιιαγκέλν απφ
αησξνχκελεο μέλεο χιεο.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Σ.: Αζθνξβηθά Δ300, Δ301, Δ302, Κηηξηθά
Δ330, Δ331, Δ332, Δ333, πεθηίλε Δ440 (εθηφο απφ θνκπφζηεο κήινπ) θαη ρισξηνχρν αζβέζηην Δ509.
H εκεξνκελία δηαηεξεζηκφηεηαο λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη φρη ζηελ επηθνιιεκέλε εηηθέηα.
ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΜΔΝΑ ζε ζπζθεπαζία 1 θηινχ (θαζαξφ βάξνο 800 γξ πεξίπνπ, ζηξαγγηζκέλν 460 γξ πεξίπνπ).
Σν πξντφλ παξαζθεπάδεηαη (ζχκθσλα κε ην Άξζξν123 ηνπ Κ.Σ.Π.) απφ λσπά καληηάξηα, νιφθιεξα ή ηεκαρηζκέλα
θαιιηεξγνπκέλσλ πνηθηιηψλ ηνπ γέλνπο AGARICUS ε PSALLIOTA κέζα ζε λεξφ ή ρπκφ ησλ καληηαξηψλ, ππνβάιιεηαη ζε
θαηάιιειε ζεξκηθή επεμεξγαζία ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ απφ αιινηψζεηο θαη είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε
θιεηζηνχο πεξηέθηεο. Πξναηξεηηθά κπνξεί λα πξνζηεζεί αιάηη, μχδη, κπαραξηθά, αξηχκαηα θαη αζθνξβηθφ νμχ σο
αληηνμεηδσηηθφ.
Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ.

3. ΜΘ ΜΑΓΕΛΕΜΕΝΑ ΗΥΜΑΛΚΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νν3, 500 γξ
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νν6, 500 γξ
ΥΤΛΟΠΗΣΔ, 500 γξ
ΣΡΗΒΔΛΑΚΗ, 500 γξ
ΠΔΝΝΔ, 500 γξ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ ΚΟΦΣΟ, 500 γξ
ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ ΜΔΣΡΗΟ, 500 γξ
ΦΗΓΔ ΦΧΛΗΑ, 500 γξ
ΠΔΠΟΝΑΚΗ, 500 γξ
Σα παξαδηδφκελα δπκαξηθά λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο φπσο απηά νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 115 ηνπ Κψδηθα
Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο θαη λα παξαζθεπάδνληαη απφ ζηκηγδάιη πινχζην ζε γινπηέλε
θαη λεξφ, ρσξίο δχκε, μεξαηλφµελα εληφο εηδηθψλ μεξαληήξσλ ζαιάκσλ µε ειαθξά ζέξκαλζε (ρσξίο ςήζηκν) θαη θάησ
απφ πγηεηλέο ζπλζήθεο.
Σν ζηκηγδάιη απφ ην νπνίν ζα παξαρζνχλ ηα δπκαξηθά

πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ θπζηθνρεκηθά

ραξαθηεξηζηηθά (Άξζξν 105 θαη 108 ηνπ Κ.Σ.Π):
(1) Τγξαζία: Καη' αλψηαην φξην 13,5%.
(2) Γινπηέλε πγξή: Σνπιάρηζηνλ 26%.
(3) Σέθξα: Αλψηαην φξην 0,8%.
(4) Πίηνπξα: Αλψηαην φξην 0,8%.
(5) Ομχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ: Αλψηαην φξην 0,07%.
(6) Τπφιεηµµα ζε ηεηξαρισξάλζξαθα: Αλψηαην φξην 0,015%.
(7) Κνζθηληδφκκελν µε θφζθηλν απφ χθαζκα κεηαμσηφ, Γεξκαληθνχ
βξνγρίδεο

αξηζκνχ 72 ή Διβεηηθνχ αξηζκνχ 8, δει. απφ

1156/cm2, πξέπεη λα µε δηέξρεηαη απφ απηφ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 8%.

(8) Σν ρξεζηµνπνηνχµελν λεξφ πξέπεη λα είλαη πφζηµν.
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H Δπεμεξγαζία Πξψησλ Τιψλ θαη ηα ζηάδηα ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ηα
αθφινπζα: Tερλνινγία Επκαξηθψλ.
ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ησλ βξαζκέλσλ δπκαξηθψλ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ παξέρνπλ ελδείμεηο
ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο.
πγθεθξηκέλα ηα παξαγφκελα δπκαξηθά λα έρνπλ ηα παξαθάησ Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ην Άξζξν
115 ηνπ Κ.Σ.Π. :
1. Καηά ην βξαζκφ κε λεξφ πξέπεη Χα δηνγθψλνληαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ην δηπιάζην ηνπ φγθνπ ηνπο, λα κε δηαζπψληαη ζε
πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5%, σα κελ εκθαλίδνπλ πνιηψδε κνξθή (ρπιψλνπλ).
2. Σν πγξφ κεηά ην βξαζκφ (δσκφο), πξέπεη λα είλαη δηαπγέο, ρσξίο δπζάξεζηε νζκή ή δπλαηή φμηλε γεχζε. Ο ζνιφο
δσκφο είλαη έλδεημε θαηψηεξεο πνηφηεηαο δπκαξηθψλ ή πεπαιαησκέλσλ.
3. Σν ρξψκα θαη γεληθά ε εκθάληζε ησλ δπκαξηθψλ λα είλαη θπζηθή ρσξίο ηερληθή ρξψζε ε πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ.
4. Ζ Ομχηεηα φρη πάλσ ησλ 10 βαζκψλ, ή 0,9% ζε γαιαθηηθφ νμχ.
5. Ζ Σέθξα: Αλψηαην φξην 0,9%.
6. Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ησλ δπκαξηθψλ, ε πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ κέζσλ θαη ε παξνπζία γεληθά θάζε
αλφξγαλεο ή νξγαληθήο νπζίαο
7. Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε θάζε άιιεο ακπιψδνπο νπζίαο, εθηφο απφ ζηκηγδάιη πξνεξρφκελν απφ ζθιεξφ ζηηάξη.
8. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζξπκκάησλ δπκαξηθψλ.
9. Πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ δψληα ή λεθξά παξάζηηα (πξνλχκθεο, λπκθηθέο κνξθέο ή ηέιεηα έληνκα) θαη γεληθά
λα µελ θέξνπλ ίρλε πξνζβνιήο απφ απηά.
ΤΚΔΤΑΗΑ - ΖΜΑΝΖ
Σα παξαδηδφκελα είδε, ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε πξψηε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ ζε θηικ θαη ζε δεχηεξε ζπζθεπαζία ζε
ραξηνθηβψηηα ησλ 6 ή 12 Κηινχ.
Δπί ησλ ζπζθεπαζηψλ λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο (εξγνζηάζην παξαγσγήο, πεξηγξαθή είδνπο, εκεξνκελία
παξαγσγήο – ιήμεο θ.ι.π.)
πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη:
Ολνκαζία (πεξηγξαθή) ηνπ πξντφληνο.
Καζαξή πνζφηεηα.
Υξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο.
λνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή ή ηνπ ζπζθεπαζηή.
Υψξα πξνέιεπζεο.
Αξηζκφο παξηίδαο. (Οδεγία 89/396).

4. ΔΛΑΦΟΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΔΛΑΤΟΦΘΣ
ΡΤΕΗ, Μπνλέη θαη Καξνιίλα
Ρχδη ηχπνπ ΜΠΟΝΔΣ θαη ΚΑΡΟΛΗΝΑ ζε ζπζθεπαζία 500 γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 101 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο .
Με ηνλ φξν "ξχδη" ελλννχκε ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ σξίκσλ θαξπψλ ηνπ θπηνχ "φξπδα"
(ΟRYZA SATIVA). Καλνληζκφο 1234/2007 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
Σν ξχδη ζα πξέπεη λα είλαη επεμεξγαζκέλν θαη επηκειεκέλν ζηίιβσζεο αλάινγα ηεο πνηθηιίαο θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ
―Γιαζζέ ‖, ―Καξνιίλα‖, ‖Ρχδη Parboiled ή bonnet‖.
Σν πξνκεζεπφκελν ξχδη λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη λα επεμεξγάδεηαη ζε βηνκεραλίεο
πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. Σα ξχδηα δελ ζα πξνέξρνληαη απφ κεηαιιαγκέλα θπηά.
- Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη απνθινησκέλν πιήξσο κε θαηάιιεια κέζα.
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- Ζ ζηίιβσζε ηνπ ξπδηνχ πξέπεη λα γίλεηαη κεραληθά ή κε αβιαβείο αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο, θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη
ψζηε κεηά ηελ επεμεξγαζία, ην ξχδη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ θάζε ππφιεηκκα ηνπ ζηηιβσηηθνχ κέζνπ.
- Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη πιήξσο επεμεξγαζκέλν (ιεπθαζκέλν) θαη επηκειεκέλεο ζηίιβσζεο, γηα ηνλ αληηζηνηρνχληα ζε
θάζε πνηθηιία εκπνξηθφ ηχπν.
Γιαζζέ γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο ή κηθξφθαξπεο θαη
Καξνιίλα γηα καθξφθαξπεο ή κεζφθαξπεο.
- Κάζε πνηθηιία ξπδηνχ πξέπεη λα δηαηίζεηαη απηνχζηα.
-Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε πνηθηιηψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο κε αλψηεξε, κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηεο ζαλ αλψηεξε πνηφηεηα.
- Σν ξχδη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε θαη λα είλαη απφιπηα πγηέο θαη απαιιαγκέλν
πξνζβνιήο εληφκσλ, αθάξεσλ θ.ι.π..
- Να είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν απφ θάζε μέλε χιε. αλ μέλε χιε ζεσξείηαη θάζε μέλν ζψκα, πνπ
πεξηέρεηαη ζην ξχδη, π.ρ. ρψκα, ραιίθηα, ζθφλε, ζπφξνη, δηδάληα, ζξαχζκαηα άρπξσλ, θινηνί, θφθθνη ηειείσο ιηζβνί σο θαη
θάζε αδξαλήο χιε.
- Να κελ πεξηέρεη ζξαχζκαηα θφθθσλ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% απφ ηα νπνία ηα ζξαχζκαηα κεγέζνπο θαησηέξνπ
ηνπ κηζνχ αθεξαίνπ θφθθνπ κέρξη 3% θαηά βάξνο.
- Να είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, θπζηθνχ ηεο πνηθηιίαο θαη λα κελ πεξηέρεη θφθθνπο θίηξηλνπο ή θηηξηλσπνχο ή άιισλ
απνρξψζεσλ ζε αλαινγία αλψηεξε ηνπ 0,5% εθηφο ηνπ θαηεξγαζκέλνπ κε πγξνζεξκηθή θαηεξγαζία (PARBOILING), ην
νπνίν επηηξέπεηαη λα έρεη ρξψκα ειαθξά ππνθίηξηλν.
- Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο εξπζξνχο ή κε εξπζξέο ξαβδψζεηο ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 3%. αλ θφθθνη κε εξπζξέο
ξαβδψζεηο ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ θέξνπλ ξαβδψζεηο ή ζηίγκαηα εξπζξά, πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ ην
15% ηεο φιεο επηθάλεηαο ηνπ θφθθνπ.
- Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο αψξνπο, πξαζηλσπνχο ή θξεηηδφκνξθνπο ζε αλαινγία αλψηεξε ηνπ 3%, γηα ηηο
ζηξνγγπιφζπεξκεο θαη ηνπ 2% γηα ηηο ινηπέο πνηθηιίεο θαηά βάξνο.
- Να κελ πεξηέρεη πγξαζία ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 15% θαη κε αλνρή 16%.
ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ ξπδηνχ.

Όζπξηα: Φαζόιηα μεξά κέηξηα, Φαζόιηα μεξά γίγαληεο, Φαθέο, Ρεβίζηα
ια ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ.
Σα φζπξηα λα είλαη Α πνηφηεηαο, πξφζθαηεο εζνδείαο, λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 121
Κεθαιαίνπ ΥΗΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη λα είλαη ηειεπηαίαο εζνδείαο θαηά
ην ρξφλν ηεο παξάδνζεο, ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε.
Να είλαη νκνηνγελή θαη ιεπηφθινηα, θνζθηληζκέλα θαη ΄θαζαξηζκέλα΄΄, δειαδή λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε
πξφζκημε θαη λα κελ πεξηέρνπλ μέλεο χιεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 37227/87 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο, λα µελ έρνπλ γεχζε πηθξή ή ηαγγή θαη λα κελ αλαδχνπλ δπζάξεζηε νζκή (επξσηίαζε) .
Να βξάδνπλ ζε 1,5 έσο 2 ψξεο, θαηά αλψηαην φξην. Μεηά ην βξαζκφ ηνπο κε λεξφ πξέπεη λα έρνπλ επράξηζηε νζκή θαη
γεχζε.
Να µελ είλαη αηξνθηθά θαη απνρξσκαηηζκέλα, λα µε θέξνπλ ζηίγκαηα θαη ε ρξνηά ηνπο λα µελ είλαη ππνθίηξηλε, θίηξηλε,
θαηά ή καχξε.
Να κελ είλαη θπηξσκέλα θαη αλακεκεηγκέλα µε άιινπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 0,5%.
Να είλαη αθέξαηα θαη λα µελ απνηεινχληαη απφ ζπαζκέλνπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 2%(ηνηο εθαηφ).

ΑΛΔΤΡΗ
ΑΛΔΤΡΗ γηα όιεο ηηο ρξήζεηο ζε ζπζθεπαζία 1 Κηινχ.
ΑΛΔΤΡΗ πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ, ζπζθεπαζία 500 γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 104,105, 106, 107 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη
ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
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Α. Σν αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ηχπνπ (70%) ζα πξέπεη λα είλαη πξντφλ αιέζεσο πγηνχο ζίηνπ βηνκεραληθψο
θαζαξηζζέληνο απφ πάζα αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Σν αιεχξη λα κελ είλαη πγξνπνηεκέλν ή ζβνιηαζκέλν θαη λα κελ
έρεη θακηά κπξσδηά.
Β. Να παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ζε αεξνζηεγείο ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο θαζαξνχ βάξνπο 1.000 γξ, απφ αγλέο πξψηεο
χιεο, κε έλδεημε ζηε ζπζθεπαζία ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο, θαη ν Κσδηθφο Παξαγσγήο.
Γ. Πξέπεη λα έρεη ηε ραξαθηεξηζηηθή αιεπξψδε επράξηζηε νζκή θαη ε γεχζε ηνπο πξέπεη λα µελ είλαη φμηλε, πηθξή ή
ηαγγή. Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, πγηέο, θαζαξφ, απαιιαγκέλν απφ μέλεο δσηθέο ή θπηηθέο ή αλφξγαλεο
πξνζκίμεηο.

ΗΜΗΓΓΑΛΗ ρνλδξό θαη ςηιό
Σν πξντφλ πξέπεη λα Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 105 ( παξάγξαθνο 1), 108 ηνπ
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Σν ζηκηγδάιη πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ άιεζε ζθιεξνχ ζίηνπ, λα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζπζηαηηθά ηνπ επηθαξπίνπ θαη
λα δηαηίζεηαη ζε κνξθή αδξνκεξνχο ζθφλεο.
Σν ζηκηγδάιη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο:
α) Τγξαζία αλψηαην φξην 13,5%.
β) Γινπηέλε ηνπιάρηζηνλ 26,0%.
γ) Σέθξα αλψηαην φξην 0,80%.
δ) Ομχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ αλψηαην φξην 0,07%.
ε) Πίηπξα αλψηαην φξην 0,80%.
ζη) Τπφιεηκκα ζε ηεηξαρισξάλζξαθα αλψηαην φξην 0,015%.
Σν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ράξηηλε ησλ 500 γξ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία δηαηεξεζηκφηεηαο
ηνπ πξντφληνο.

ΠΟΤΡΔ
Πνπξέο ζε ζπζθεπαζία 1 θηινχ.
Σν αλσηέξσ πξντφλ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία «Ξεξά ιαραληθά» Άξζξν 121 παξ. 8 ηνπ Κ.Π.Σ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα
πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ο πνπξέο λα είλαη ζε κνξθή ληθάδσλ παηάηαο ζε αεξνζηεγείο ζπζθεπαζίεο πιαζηηθνπνηεκέλνη ζάθνη ή ραξηφλη δηπινχ
ηνηρψκαηνο, ηελ ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο

ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ΓΑΛΑ, πιήξεο
Πιήξεο γάια ζπκππθλσκέλν ην νπνίν πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. Άξζξν 80 θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ Π.∆ 56/95, δειαδή:
1. Να έρεη παξαζθεπαζζεί ζε εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ
Κεθαιαίσλ Η, ΗΗ V θαη VI ηνπ Παξαξηήκαηνο ―Β‖ . Π.∆ 56/95.
2. Να έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαζθεπήο ή λα παξαζθεπάδεηαη απφ πξντφληα πνπ
έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία.
3. ∆ελ ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.
4. Να κελ πεξηέρεη πξφζζεηα πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 80, παξ. 14 ηνπ ΚΣΠ θαη ην άξζξν 3 ηνπ
Π∆ 518/83, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 145/96.
5. Να κελ πεξηέρεη ίρλε θαηαινίπσλ νπζηψλ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπφκελα φξηα αλνρήο, ζχκθσλα µε ην Κεθ
ΗΗΗ, άξζξν 20 ηνπ Π∆ 259/98 (Α 191) ΄΄Πεξί Απαγφξεπζεο ρξήζεο νπζηψλ µε νξκνληθή ή ζξενζηαηηθή δξάζε‖.
6. Δάλ ην πξντφλ πξνέξρεηαη απφ ηξίηε ρψξα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
ΚΔΦ. ΗΗ ηνπ Π∆ 56/95, θαη ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηνπ Π∆ 56/95.
Σν πξντφλ πξέπεη λα έρεη ηα εμήο θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Να έρεη επράξηζηε ππφγιπθε γεχζε, ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ αθπδαησκέλνπ γάιαθηνο θαη ην ρξψκα ηνπ λα είλαη
ιεπθφ ή ππφιεπθν.

Σελίδα 59

20PROC006458962 2020-03-20
- Να έρεη ειαθξψο θξεκψδε ζχζηαζε, λα είλαη νκνηνγελέο (ρσξίο θνθθψδεηο ή άιιεο απνζέζεηο) θαη ην ιίπνο ηνπ λα µελ
δηαρσξίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ζηξψκα κέζα ζηα θνπηηά. Να είλαη απαιιαγκέλν απφ μέλεο χιεο.
- Να µελ παξνπζηάδεη πήμε ηνπ πεξηερνκέλνπ (νιηθή ή κεξηθή), ηδήκαηα ζηνλ ππζκέλα ησλ ζπζθεπαζηψλ, απνρσξηζκφ
ηνπ ιίπνπο ή ελδείμεηο ζήςεο.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 7,5% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ.
- Οιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 25% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ.
- Μεηά ηελ αξαίσζε λα πξνθχπηεη γάια ελφο lit θαη εηδηθνχ βάξνπο 1,028 g/lit ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. άξζξν 80 παξ.3
θαη νιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 25% ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ.
- Να είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ εθηφο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ρσξίο λα παξνπζηάζεη
νπνηαδήπνηε αηζζεηή ή νξγαλνιεπηηθή αιινίσζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα

ηνπιάρηζηνλ πνπ αλαγξάθεηαη επί ηεο

ζπζθεπαζίαο.
Σν ζπκππθλσκέλν γάια λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θπιηλδξηθά ιεπθνζηδεξά θνπηηά 410 γξ θαη ζε ραξηνθηβψηηα (Β),
δεχηεξε ζπζθεπαζία θαη ζε αηνκηθέο κεξίδεο ησλ 15 ml.
ηελ ζπζθεπαζία ζηε ράξηηλε ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ή ζε εηηθέηα ή µε αλεμίηειν κειάλη πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο:
(1) Ζ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο.
(2) Σν πνζνζηφ ησλ ιηπαξψλ θαη ην ηεξεφ Τπφιεηκκα Άλεπ Λίπνπο

(ΤΑΛ) ηνπ γάιαθηνο.

(3) Έλδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο.
(4) Σν θαζαξφ βάξνο ζε γξακκάξηα.
(5) Σν φλνκα, ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.
(6) Καηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ.
(7) Ζκεξνκελία θαη έηνο παξαζθεπήο θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
(8) Κσδηθφο παξηίδαο.
ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηηο Δ.Δ.
θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ θαζψο λα θέξεη ηε ζήκαλζε C.E. ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 2007/68, 2001/89, 2000/13
Δ.Κ., ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 1169/2011.

ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΤΡΑΚΗΑ
Αηνκηθά ηπξάθηα (παξαζθεχαζκα αλαθαηεξγαζκέλνπ ηπξηνχ κε αινηθψδε πθή), Α΄πνηφηεηαο, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία
ησλ 16-17γξ. θαη λα έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.

ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ, 5 L
Σν αξαβνζηηέιαην (Άξζξν73 Β (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα θχηξα ηνπ αξαβνζίηνπ (Zea
mays L) κε κεραληθή δηαδηθαζία. Να είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Άξζξνπ 73(1) ηνπ Κ.Σ.&Π.,
παξζέλν, δηαπγέο, κε μαλζσπφ ρξψκα θαη ειαθξά γιπθηά γεχζε, πινχζην ζε πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα θαη ειεχζεξν
απφ ηνμηθέο νπζίεο ηνπ νπνίνπ ε νμχηεηα, εθθξαζκέλε ζε ειατθφ νμχ λα είλαη ζην κέγηζην 2%.
Να έρεη νζκή θαη γεχζε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ πξντφληνο απαιιαγκέλν απφ μέλεο νζκέο θαη ηάγγηζε.
ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 73(1) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η & ΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π.
εκείν θαπλίζκαηνο 230νC

ΓΔΗΚΣΖ ΓΗΑΘΛΑΖ 1,465-1,468

ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ %

ΟΞΤΣΖΣΑ: max 2

ΑΡ.ΗΧΓΗΟΤ 103-128

C 14:0 Μπξηζηηθφ < 0,3

ΑΡ.ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΧΝ meq O2/kg max 10

ΑΡ.ΑΠΧΝΟΠΟΗΖΖ mg KOH/γξ

C 16:0 Παικηηηθφ 9-14

ΤΓΡΑΗΑ-ΠΣΖΣΗΚΑ % max 0,1
ΞΔΝΔ ΤΛΔ % max 0,05
ΜΔΣΑΛΛΑ mg/kg
ΗΓΖΡΟ (Fe) max 1,5

187-195

C 16:1 Παικηηειαηθφ < 0,5

ΑΑΠΧΝΟΠΟΗΖΣΑ % 28
ΥΡΧΜΑ ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΗΣΡΗΝΟ
ΟΜΖ ΚΑΗ ΓΔΤΖ ΟΤΓΔΣΔΡΖ
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C 18:0 ηεαηηθφ 0,5-4,0
C 18:1 Διαηθφ 24-42
C 18:2 Ληλειαηθφ 34-62
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ΥΑΛΚΟ (Cu) max 0,1

C 18:3 Ληλνιεληθφ < 2,0

ΜΟΛΤΒΓΟ (Pb) max 0,1

C 20:0 Αξαρηδηθφ < 1,0

ΑΡΔΝΗΚΟ (As) max 0,1

C 20:1 Δηθνζαεληθφ < 0,5
C 22:0 Βερεληθφ < 0,5 C

Ζ ζπζθεπαζία ησλ καγεηξηθψλ ειαίσλ λα είλαη ζα είλαη πιαζηηθά δνρεία HDP ή HDPE ησλ 5 lit, ζπζθεπαζκέλα ζε
ραξηνθηβψηηα δηαζηάζεσλ ηέηνησλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπζθεπαζία ηεζζάξσλ (4) δνρείσλ πέληε ιίηξσλ, ρσξίο λα
παξακέλεη θελφο ρψξνο κεηαμχ ησλ δνρείσλ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ραξηνθηβσηίσλ.

ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ
Μαξγαξίλε ζε ζπζθεπαζία παθέην ησλ 250 γξ θαη αηνκηθή ζπζθεπαζία ησλ 10 γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 78 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη ηνλ Καλνληζκφ1234/2007 Παξάξηεκα XV.
Χο καξγαξίλε ραξαθηεξίδεηαη ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ θπηηθέο ε δσηθέο ιηπαξέο χιεο θαη ην νπνίν έρεη
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξέο χιεο, ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 80% θαη κηθξφηεξε ηνπ 90%.
Ζ καξγαξίλε πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο:
α) Σν ζεκείν ηήμεο, πξνζδηνξηδφκελν επί ηεο ιηπαξήο νπζίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 400C.
β) Ζ νμχηεηα εθηεινχκελε επί νπζίαο σο έρεη δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξε απφ 5 βαζκνχο νμχηεηαο, επί δε ηεο
ιηπαξήο νπζίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 2 βαζκνχο νμχηεηαο.
γ) Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα, εθθξαζκέλε ζε ρισξηνχρν λάηξην δελ πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηνπ 0,2%.
δ) Δπηηξέπεηαη ν αξσκαηηζκφο κε αβιαβείο αξσκαηηθέο χιεο θαζψο θαη ε πξνζζήθε πξντφλησλ γαιαθηηθήο δχκσζεο.
ε) Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε γηα ηερλνινγηθνχο ιφγνπο γαιαθηηθνχ νμένο θαη αιάησλ ηνπ, θηηξηθνχ νμένο θαη αιάησλ ηνπ
ηξπγηθνχ νμένο θαη αιάησλ ηνπ, κε κφλε πξνυπφζεζε ε νμχηεηα επί ηνπ πξντφληνο σο έρεη, λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 5
βαζκνχο νμχηεηαο.
ζη) Δπηηξέπεηαη ε ρξψζε ηεο καξγαξίλεο κε ηηο ρξσζηηθέο Καξνηέλην (Δ160α), Κνπξθνπκίλε (Δ100), Αλλάην (Δ160β),
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κ.Σ ησλ παξαξηεκάησλ ΗΗΗ θαη ΗV.
Ζ πξνζθεξφκελε καξγαξίλε λα είλαη 100% θπηηθφ πξντφλ απφ εθιεθηά θπηηθά έιαηα, θαηάιιειε γηα επάιεηςε θαη
παξαζθεπή θαγεηψλ θαη γιπθψλ θαη λα ζπληεξείηαη ζην ςπγείν.
ηελ ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο.

ΔΛΗΔ ΜΑΤΡΔ ΚΑΛΑΜΧΝ
Διηέο καχξεο Καιακψλ, κεγέζνπο Ν4 (160 – 180ηεκ/θηιφ).
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 123 θαη εηδηθά παξ. 9 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Οη δηαηηζέκελνη ζηελ θαηαλάισζε θαξπνί λα πξέπεη λα είλαη εκηψξηκνη ή ψξηκνη θαξπνί Διηάο Καιακψλ, θαηφπηλ εηδηθήο
επεμεξγαζίαο ην ηειηθφ δε πξντφλ λα έρεη γεχζε θξνπηψδε, ζάξθα ηξαγαλή, εχθνια απνζπψκελε απφ ηνλ ππξήλα θαη
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ρξψκα καχξν κέρξη κειαλψδεο θαη πνπ έγηλαλ δηαηεξήζηκνη κε αιάηηζκα ή ζε άικε ή ζε μχδη ή κε ειαηφιαδν, θαη λα
πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο:
Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ειηψλ, θαξπνί πξέπεη λα είλαη άξηηνη θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ
νπνηαδήπνηε αιινίσζε ή πξνζβνιή απφ ζθψιεθεο ή έληνκα θ.ι.π.. Σα αλεθηά επηηξεπφκελα πνζνζηά ησλ
πξνζβεβιεκέλσλ ειηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ.
Γηα ηελ εθπίθξαλζε ησλ δηαηηζέκελσλ ζαλ καχξσλ ειηψλ ΚΑΛΑΜΧΝ δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αιθαιηθψλ
δηαιπκάησλ.
Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ειηψλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο.
Οη ειηέο ζα δηαηίζεληαη κε νλνκαζία πνπ ζα δειψλεη ην είδνο απηψλ Διηέο Καιακψλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηήκαηνο III πληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Σ.Π..
Ζ ζπζθεπαζία λα πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ Άξζξσλ 9 θαη 23 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα είλαη ζπζθεπαζκέλνη θαηά πξνηίκεζε ζε
κεηαιιηθά δνρεία ησλ 13 Κηινύ θαζαξνύ βάξνπο πεξηερνκέλνπ είδνπο.

ΕΑΥΑΡΖ ζε ζπζθεπαζία 1 θηινύ θαη αηνκηθή ησλ 10 γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 63, 64 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ζ δάραξε λα είλαη ιεπθή, θαζαξηζκέλε θαη θξπζηαιιηθή ζαθραξφδε, θαιήο, γλήζηαο θαη εκπνξεχζηκεο πνηφηεηαο, φπσο
νξίδεηαη ζην Άξζξν 63 ηνπ Κ.Σ.Π.
ε θάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα γξάθνληαη επδηάθξηηα θαη επαλάγλσζηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, µε αλεμίηειν κειάλη ή
έθηππα:
Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή έδξα ηνπ παξαζθεπαζηή.
Σν έηνο θαη ν κήλαο παξαγσγήο.
Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ( π.ρ 1 Κηινχ).
Ο Κσδηθφο Παξαγσγήο. (Οδεγία 89/396).

ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ αηνκηθή ζπζθεπαζία
Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 131, 132(1) θαη
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο
δηαηάμεηο.
Να είλαη δηαθφξσλ γεχζεσλ (βεξίθνθν, ξνδάθηλν, θξάνπια, θεξάζη) θαη λα πξνέξρεηαη απφ θξνχηα Α πνηφηεηαο ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία ησλ 20 γξ, ρσξίο ζπληεξεηηθά θαη ζηελ ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε
ζάθραξα.

ΕΔΛΔ
θφλε παξαζθεπήο δειέ, γεχζε θξάνπια ή θεξάζη ζε ζπζθεπαζία 1 Κηινχ.
Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 131, 132(1)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η, 136 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο
δηαηάμεηο.
Οη ζθφλεο παξαζθεπήο δειέ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ζπζθεπαζία, ζηελ νπνία
ζα αλαγξάθεηαη ζαθψο θαη επθξηλψο ην είδνο ηεο πεθηήο πνπ ζα παξαζθεπαζηεί, ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρξήζεο θαη ε
ζχλζεζε ηνπο. ε θαλέλα ζηάδην ηεο παξαζθεπήο ησλ γιπθψλ δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γιπθαληηθή νπζία πιελ
ηεο ζνπθξφδεο, θξνπθηφδεο θαη γιπθφδε.

ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΚΟΚΣΔΗΛ ΦΡΟΤΣΧΝ
Φπζηθφο ρπκφο θνθηέηι θξνχησλ ζε ή ζπζθεπαζία ηνπ 1 Λίηξνπ θαη ησλ 250 ml, Α πνηφηεηαο πνπ λα πιεξνί ηνπο φξνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 126 θαη 127 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ζηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Χο ρπκφο θξνχησλ νξίδεηαη ην δπκψζηκν αιιά κε δπκσζέλ πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ πγηή θαη ψξηκα θξνχηα, ελφο ή
πνιιψλ εηδψλ, κε κεραληθέο κεζφδνπο ιήςεο θαη έρεη ην ρξψκα, ην άξσκα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ησλ ρπκψλ ησλ
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θξνχησλ απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη. Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ
παξέρνπλ ελδείμεηο ρξεζηκνπνηήζεσο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο.
Ο θπζηθφο ρπκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπζθεπαζία Tetra Pak θαη Tetra Brik, κε πψκα εχθνιν ζην άλνηγκα, ρσξίο
πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιιεο θπζηθήο ή ηερλεηήο γιπθαληηθήο χιεο, κε έλδεημε
εκεξνκελίαο ζπζθεπαζίαο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο.

ΦΡΤΓΑΝΗΔ ζίηνπ, ζηθάιεσο θαη ηξηκκέλε
ΦΡΤΓΑΝΗΔ ΑΣΟΜΗΚΔ ΗΣΟΤ ησλ δχν ηεκαρίσλ 16 γξ.
Σν πξντφλ πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 112, 113 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο
θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο Οη θξπγαληέο λα παξαζθεπάδνληαη απφ αιεχξη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή θαηεγνξίαο απφ ηα
επηηξεπφκελα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Άξζξνπ 113 ηνπ Κ.Σ.Π.
Οη πξνζθεξφκελεο θξπγαληέο λα είλαη ζε ζπζθεπαζία flow pack ησλ 2 ηεκαρίσλ. πλνιηθφ βάξνο ζπζθεπαζίαο πεξίπνπ
16 γξ. +/-3 γξ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.
ΦΡΤΓΑΝΗΔ ΗΚΑΛΔΧ ζε ζπζθεπαζία ησλ 180 γξ.
Οη θξπγαληέο ζηθάιεσο ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλεο ζε θαηάιιειε πιαζηηθή αεξνζηεγή
ζπζθεπαζία, θαζαξνχ βάξνπο θαη ζπζθεπαζία ησλ 180 γξ (πεξίπνπ). Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα
ζπζηαηηθά θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.
Οη θξπγαληέο λα είλαη νιόθιεξεο ρσξίο λα είλαη ζπαζκέλεο θαη µε ηξίκκαηα.
ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ζε ζπζθεπαζία ησλ 180 γξ.
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε πιαζηηθή ζπζθεπαζία φπνπ λα
αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.

ΦΧΜΗ ΣΟΤ ΣΟΣ
Φσκί ηνπ ηνζη

ζε ζπζθεπαζία ησλ 680-750 γξ, παξαζθεπαζκέλν απφ αιεχξη ηχπνπ 55%

λεξφ, δχκε θαη κηθξή

πνζφηεηα αιαηηνχ (ην πνζνζηφ ηνπ πξνζηηζεκέλνπ άιαηνο δελ πξέπεη λα είλαη αλψηεξν απφ 1% επί ηνπ αιεχξνπ θαη λα
πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ καγεηξηθνχ άιαηνο), ρσξίο πξνζζεηηθέο χιεο, ζπζθεπαζκέλν αεξνζηεγψο ζε θέηεο ζε δηπιή
ζπζθεπαζία απφ δηαθαλέο ζεινθάλ.

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤΡ – ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ
Κνξλ θιάνπξ, ζπζθεπαζία 200 γξ
Άλζνο αξαβνζίηνπ, ζπζθεπαζία 160 γξ
Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 110 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ακχινπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ Κ.Σ.Π.
πνπ αθνξνχλ θάζε κία απ‘ απηέο.
Σν άκπιν πξέπεη λα έρεη ηελ θπζηθή ηνπ ρξνηά ρσξίο άιιε απφρξσζε. Απαγνξεχεηαη ε ηερληθή ρξψζε θαη αξσκαηηζκφο
ηνπ ακχινπ κε νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νπζία έζησ θαη αβιαβή. Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ακχινπ πξέπεη λα
είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ παξέρνπλ ελδείμεηο αηεινχο επεμεξγαζίαο
Κάζε είδνο ακχινπ δηαηίζεηαη ακηγέο ζηελ θαηαλάισζε. Ζ αλάκημή ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ, κε άκπιν άιινπ είδνπο
απαγνξεχεηαη. ηα παξαδηδφκελα είδε ε πγξαζία λα είλαη <15% θαη ε ηέθξα <0,35%.
ηελ δε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθνληαη φιεο νη ελδείμεηο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Κψδηθα Σξνθίκσλ θαζψο θαη ε
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο.

ΑΡΣΤΜΑΣΑ
ΑΛΑΣΗ καγεηξηθό επηηξαπέδην ζπζθεπαζία 400 γξ θαη αηνκηθήο ζπζθεπαζίαο 1γξ.
Σν αιάηη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 38 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, λα είλαη καγεηξηθφ, ςηιφ, θπζηθφ, ζαιαζζηλφ, ησδηνχρν, θαζαξφ, ιεπθφ, γπαιηζηεξφ,
αλαιινίσην κε πεξηεθηηθφηεηα ζε NaCL ηνπιάρηζηνλ 95%. Να κελ πεξηέρεη μέλεο χιεο, πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο λα
κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε νζκή. Οη αιθαιηθέο γαίεο εθπεθξαζκέλεο ζε ρισξηνχρν καγλήζην λα κελ είλαη < ηνπ 1% ε δε
πγξαζία λα κελ ππεξβαίλεη ην 1%.
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Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθφ ζαθνπιάθη ησλ 400 γξ, ζε επηηξαπέδην θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ηνπ 1 γξ φπνπ
ζα αλαθέξνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο.
ΞΤΓΗ, 400 ml
To μχδη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Να πξνέξρεηαη κφλν απφ νμηθή δχκσζε ηνπ θξαζηνχ απφ ρισξά ζηαθχιηα ή απφ μεξή ζηαθίδα ,θαη λα κελ είλαη
αλαπιήξσκα μπδηνχ (λα κελ πεξηέρεη αιθνφιε).
Ζ ζπζθεπαζία λα θέξεη ζηα ειιεληθά ελδείμεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 θαη 11 Κ.Σ.Π.
Ζ νμχηεηα ηνπ μπδηνχ, πνπ πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία (ηππνπνηεκέλν) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6% ζε νμηθφ νμχ
Άξζξν 39 παξαγξ.3 ηνπ Κ.Σ.Π..
ηε ζπζθεπαζία ηνπ εκθηαισκέλνπ μπδηνχ (πιαζηηθή θηάιε 400 γξ) πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία
ζπζθεπαζίαο.
ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ, 330 ml
Ο ρπκφο ιεκνληνχ λα είλαη Α πνηφηεηαο λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Κ.Σ.Π., φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΑΥ 885/72, 2647/76 θαη ην Π.Γ.526/83.
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, (πιαζηηθή θηάιε 380 γξ) εθηφο ησλ άιισλ πξνβιεπφκελσλ ελδείμεσλ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη
κε επθξηλή θεθαιαία γξάκκαηα ε θξάζε ΑΡΣΤΜΑ ΛΔΜΟΝΗ θαη ε εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο .
ΒΑΛΑΜΗΚΟ ΞΤΓΗ, 250 ml
Σν Βαιζάκηθν μχδη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39 παξάγξαθνο 12 ηνπ
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.

ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ
ε ζπζθεπαζία αεξνζηεγή – πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ησλ 500 γξ ή ηνπ 1 θηινχ (πιελ ηεο Βαληιίλεο (θηαιίδηα ησλ 0,2 γξ),
έηνηκα πξνο ρξήζε.
ια ηα κπαραξηθά λα έρνπλ ηα ηππηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (νζκή, γεχζε, ρξψκα) ηνπ είδνπο, λα είλαη Α
πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42, 43, 44 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Δίδε:
Γαξχθαιιν ηξηκκέλν

Κίκηλν ηξηκκέλν

Μπνχθνβν θαθηεξφ

Γιπθάληζνο αζηεξνεηδήο

Κφιηαλδξν ηξηκκέλν

Πάπξηθα γιπθηά

Γαξχθαιιν μπιάθη

Κνπξθνπκάο ηξηκκέλνο

Πηπέξη καχξν ηξηκκέλν

Γάθλε θχιια

Μνζρνθάξπδν νιφθιεξν

Πηπέξη θφθθηλν θφθθνπο

Γπφζκνο

Μνζρνθάξπδν ηξηκκέλν

Πηπέξη ιεπθφ ηξηκκέλν

Καλέιια ζθφλε

Μπαράξη νιφθιεξν

Ρίγαλε

Καλέιια μχιν

Μπαράξη ηξηκκέλν

Βαληιίλε

Κάξπ

Μπνχθνβν γιπθφ

ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ- BAKING POWDER
Σν κπέηθηλ πάνπληεξ λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε πιαζηηθφ ζαθνπιάθη, θαζαξνχ βάξνπο 20 γξ. Δπί ηεο
ζπζθεπαζίαο εμσηεξηθά λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη ε εκεξνκελία δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ.

ΟΓΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ
Ζ ζφδα καγεηξηθήο λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε ζπζθεπαζίεο ηνπ 1 θηινχ. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο
εμσηεξηθά λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη ε εκεξνκελία δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ.

ΜΟΤΣΑΡΓΑ
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Μνπζηάξδα είλαη ην πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ αλάκημε επηηξαπέδηαο ζθφλεο κνπζηάξδαο κε μχδη ε ιεκνλνρπκφ θαη ηελ
πξνζζήθε ε φρη κηθξήο πνζφηεηαο ειαηφιαδνπ. (Άξζξν 42 ηνπ Κ.Σ.Π.)
1. Δπηηξέπεηαη ε ρξψζε, κε ηηο ρξσζηηθέο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V, κέξε 1 θαη 2 ηνπ
Άξζξνπ 35 ηνπ Κ.Σ.Π..
2. Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πξνζζέησλ ζπληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ Άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Σ.Π. ηνπ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗΗ.
Σν πξντφλ λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ

ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 81 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη ηνπο νξηζκνχο ηεο ηερλνινγίαο γάιαθηνο ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ. Οη πξνζθεξφκελνη
ηχπνη θξέκαο λα έρνπλ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα απφ 15 % - 35%.
ηελ ζπζθεπαζία πξέπεη κεηαμχ ησλ άιισλ ππνρξεσηηθψλ ζεκάλζεσλ λα δειψλεηαη ζαθψο θαη επθξηλψο ν ηχπνο κε ηε
παξαθάησ θξάζεηο «Αθξφγαια πνπ πεξηέρεη ιίπνο ηνπιάρηζηνλ …..10 ή 20 ή 40%». Σν πξντφλ λα είλαη ζπζθεπαζκέλν
ζε ράξηηλε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ηνπ 1 L, µε έλδεημε εµεξνµελίαο παξαγσγήο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο ηνπ
πξντφληνο.

ΦΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ
Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
ηηο δχκεο πνπ παξάγνληαη απφ βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θαη θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε ζε ηππνπνηεκέλεο
ζπζθεπαζίεο, επηηξέπεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ Κ.Σ.Π.
ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο φξνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ.
Οη ζπζθεπαζίεο λα είλαη αθέξαηεο, θαη ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη ελδείμεηο γηα θάζε είδνο, φπσο
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
Σν θχιιν θξνχζηαο λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία 1000 γξ .

ΚΑΦΔ, ειιεληθόο, ζηηγκηαίνο, γαιιηθόο
Διιεληθφο αιεζκέλνο θαθέο ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 100γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 50 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αιεζκέλνπ θαθέ ζε αλφξγαλεο χιεο (ηέθξα) δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 5,5% θαη ε πγξαζία θαη
νη πηεηηθέο ζε 105νC νπζίεο ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη πάλσ απφ 5%.
Ζ πεξηεθηηθφηεηα δε ζε πδαηνδηαιπηέο χιεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 23%.
Ο αιεζκέλνο θαθέο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη δελ ζα έρνπλ αθαηξεζεί νιηθά ή κεξηθά νη
πδαηνδηαιπηέο χιεο.
Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.
ηηγκηαίνο θαθέο ζθφλε ζε ζπζθεπαζία θαθειίζθσλ ησλ 2 γξ.
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο ηηγκηαίνο θαθέο είλαη ην ζπκππθλσκέλν πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ εθρχιηζε θαβνπξδηζκέλσλ θφθθσλ
θαθέ, κε ηε ρξήζε κφλν λεξνχ σο κέζνπ εθρχιηζεο θαη απνθιεηφκελεο θάζε κεζφδνπ πδξφιπζεο κε πξνζζήθε νμένο ή
βάζεο. Πέξαλ ησλ ηερλνινγηθψο αλαπφθεπθησλ αδηάιπησλ νπζηψλ θαη ησλ αδηάιπησλ ειαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ
θαθέ, ην εθρχιηζκα θαθέ πξέπεη λα πεξηέρεη κφλν ηα δηαιπηά θαη αξσκαηηθά ζπζηαηηθά ηνπ θαθέ.
Ζ θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε μεξά χιε πξνεξρφκελε απφ θαθέ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 95% ζηελ πεξίπησζε
ηνπ εθρπιίζκαηνο θαθέ.
Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο
Καθέο θίιηξνπ αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλνο ζε θαηάιιειε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία, βάξνπο 500 γξ. Δμσηεξηθά ηεο
ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ.
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ΝΔΡΟ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ
Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
Σν «λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» πξέπεη λα πιεξνί θαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ εηδηθή γηα απηφ Ννκνζεζία. Απφθ ΑΥ 89/2015, ΦΔΚ 2239/Β/17.10.2015, «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (απφθαζε ΑΥ 1100/1987, ΦΔΚ 788/Β΄/31.12.1987) φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε
ηεο Απφθαζεο ΑΥ 437/2004 (ΦΔΚ 1834/Β/09.12.2004)».
Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη κε αεξηνχρν κεηαιιηθφ λεξφ ζε θηάιε ησλ 500 ml (PET) θαηάιιειε γηα ηξφθηκα.
Σν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ έρεη απνθιεηζηηθά ππφγεηα πξνέιεπζε θαη εκθηαιψλεηαη επί ηφπνπ ζηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπ
(ζπλήζσο γεψηξεζε).

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ ΚΟΛΑ
πζθεπαζία αινπκηλίνπ πεξηεθηηθφηεηαο 330 ml/ηεκάρην.

ΣΑΗ ΒΟΤΝΟΤ
Σν ηζάη ηνπ βνπλνχ αλαθέξεηαη

ζε θχιια θαη νθζαικνχο θχιισλ ηνπ ηετφδεληξνπ THEA SINENSIS ή THEA

ASSAMICA. Σν πξνζθεξφκελν λα έρεη άξσκα επράξηζην, ρσξίο μέλεο νζκέο θαη λα παξάγεη ξφθεκα επράξηζηεο γεχζεο,
δηαπγέο, ρξψκαηνο ζθνηεηλνχ θίηξηλνπ, λα κελ πεξηέρεη μέλεο αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο.
Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 1 θηινχ, ε νπνία ζα
είλαη θιεηζκέλε ζεξκνθνιιεηηθά. Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά ηηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπεη ν
Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.

ΥΑΜΟΜΖΛΗ
Υακνκήιη πξνεξρφκελν απφ ηα θπηά Matricaria Chamomille θαη Anthemous Nobilis L.) λα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο, ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο
δηαηάμεηο.
Σν πξντφλ λα πξνζθέξεηαη ζε αηνκηθά θαθειάθηα ηνπ απφ πνξψδεο ραξηί, εκβαπηηδφκελνπο, πεξηερνκέλνπ 1,5 γξ, νη
νπνίνη λα θιείλνπλ ζεξκνθνιιεηηθά. ην θάθειν λα είλαη ζπλδεδεκέλν έλα ιεπηφ, λήκα γηα εκβάπηηζε. Ζ ζπζθεπαζία
απηή (θάθεινο, λήκα) λα είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε ράξηηλν θάθειν πνπ λα θιείλεη ζεξκνθνιιεηηθά γηα επηπιένλ
πξνζηαζία ηνπ πεξηερφκελνπ. Οη εμσηεξηθνί απηνί θάθεινη λα ηνπνζεηνχληαη αλά 100 ζε ράξηηλα θνπηηά, µε δηαθαλέο
πιαζηηθφ πεξίβιεκα.

ΣΑΡΑΜΟΠΟΛΣΟ – ΚΔΤΑΜΑ ΑΤΓΧΝ ΒΑΚΑΛΑΟΤ
ΜΠΗΚΟΣΑ ΑΛΜΤΡΑ
Μπηζθφηα αικπξά αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλα ζε θαηάιιειε πιαζηηθή ζαθνχια, βάξνπο 40 γξ, Δμσηεξηθά ηεο
ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά θαη ε εµεξνµελία ιήμεο.

ΚΔΗΚ
Κέηθ (κπαζηνχλη), βαλίιηα ή αλάκηθην (βαλίιηα/ζνθνιάηα), βάξνπο πεξίπνπ 400 γξ, ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία κε ηηο
απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΚΑΚΑΟ
θφλε θαθάν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ, ε νπνία ζα θέξεη ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΥΑΛΒΑ
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 50 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο Ο ραιβάο λα έρεη παξαζθεπαζζεί απφ πνιηφ ζεζακηνχ (ηαρίλη), κε θπζηθέο δαραξνχρεο γιπθαληηθέο χιεο κε
ηελ πξνζζήθε θαη ειάρηζηεο πνζφηεηαο εθρπιίζκαηνο ξίδαο ζηξνπζίνπ. Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε
μεξψλ θαξπψλ, θαθάν, ζνθνιάηαο ή βαλίιηαο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ ζπζθεπαζία.
Σν είδνο λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία κπαζηνχλη ησλ 2,5 θηιώλ θαη λα παξαδίδεηαη ζηηο γεχζεηο βαλίιηα ή αλάκηθηε.

ΕΑΜΠΟΝ ρνηξηλή σκνπιάηε ζε θέηεο
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Σν πξντφλ (ρνηξηλή σκνπιάηε βξαζηή) λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 91(1) ηνπ Κ.Σ.Π. (9110 ΔΚΓΟΖ 1/ Μάξηηνο 2014) θαη νη ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ζ ζπζθεπαζία ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ λα γίλεηαη ζε πεξηέθηεο ή θαη πεξηβιήκαηα απφ πιηθά θαηάιιεια γηα ηξφθηκα
πνπ λα θιείλνπλ θαηά ηξφπν ψζηε λα παξεκπνδίδνπλ νπνηαδήπνηε επαθή ηνπ πξντφληνο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ
θαη έηζη ψζηε ην πεξηερφκελν λα κε κπνξεί λα ζηγεί ρσξίο λα ππνζηεί θαη ε ζπζθεπαζία άλνηγκα ε κεηαηξνπή (Άξζξν
89(1) ηνπ Κ.Σ.Π. 91-10 ΔΚΓΟΖ 1/ Μάξηηνο 2014).
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαη πιεζίνλ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζρεηηθή
έλδεημε ε νπνία λα πξνζδηνξίδεη ηελ ππνθαηεγνξία πξντφλησλ ζηελ νπνία αλήθεη.
Δπηζήκαλζε ησλ πξντόλησλ αιιαληνπνηίαο.
ην πεξίβιεκα ή ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαηά ηξφπν ζαθή, επθξηλή,
αλεμίηειν θαη αλακθηζβήηεην, εθηφο απφ ηηο άιιεο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη νη εμήο:
α) Ζ νλνκαζία ηεο βαζηθήο θαηεγνξίαο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα είλαη κία απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Κψδηθα
Σξνθίκσλ, φπσο παξαθάησ:
(1) πξντφλ σκφ (ελδερνκέλσο θαπληζκέλν),
(2) πξντφλ σξίκαλζεο μεξφ (αέξνο),
(3) πξντφλ σξίκαλζεο εκίμεξν,
(4) πξντφλ βξαζηφ,
(5) ηεκάρην θξέαηνο σξίκαλζεο αιαηηζκέλν,
(6) ηεκάρην θξέαηνο αιαηηζκέλν μεξάο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ή θαη θαπληζηήο (μεξφ),
(7)

ηεκάρην

θξέαηνο

αιαηηζκέλν

πγξήο

ζεξκηθήο

επεμεξγαζίαο

(βξαζηφ),

(8) πεθηή.
Ζ αλαγξαθή απηψλ ζα γίλεηαη κφλν εθεί φπνπ ππάξρεη ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο (δεχηεξνο πεξηέθηεο) θαη φρη ζηα
πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη κφλν κε ην θπζηθφ ή ηερλεηφ ηνπο πεξίβιεκα (έληεξν).
ηα εηζαγφκελα πξντφληα αιιαληνπνηίαο νη ελδείμεηο ζα αλαγξάθνληαη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα πάλσ ζηε ζπζθεπαζία
ηνπο.
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ:

Ζ

εκ ε ξν κελ ί α

π α ξ άδ νζε ο

ησ λ

πξντό λ ησ λ

ζα

είλ α η

ζ ην

πξώ ην

ηέ ηα ξ ην

η νπ

ζπλ νι η θν ύ ρ ξόλ ν π δ η αηε ξε ζη κόη εη άο η ν πο .
Ο πξνκ εζ ε πη ήο ζ α π ξέ π εη λ α π ξν κεζ ε ύ εη αη ηα εί δε από α μη όπηζ η εο θα η πνη νη η θ ά
ει εγ κέ λ ε ο εη αη ξ ε ί εο . Θ α π ξέ π εη λ α π ξν ζ θνκ ί δε η θ αη ά ζ ηαζ ε η σ λ εη αη ξ εηώ λ από ηη ο
νπνί ε ο ζα π ξνκε ζ ε ύε ηα η ην θ άζ ε ε ί δν ο.
Σν

Ννζν θνκ ε ίν

πε ξί πησ ζε

π νπ

δη α ηε ξ εί
ην

ην

δ η θα ίσ κα

π ξνζ θν κηζ ζέ λ

λα

δε λ

δεη ήζ εη

αι ι αγ ή

αλ ηαπν θ ξίλ εη αη

ηνπ

ζηη ο

π ξν τόλ η νο ,
απ αη ηή ζε η ο

ζε
ην π

Ννζν θν κ είν π γ ηα η ε ρ ξήζ ε π νπ π ξνν ξ ί δε η αη .

ΡΕΛΓΑΦΘ

A/A
ΟΜΑΔΑ Ε

Μ.ΜΕΤ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΡΑ

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ

1

ΑΥΓΑ

τμχ

71400

0,095

6783

881,79

7664,79

2

Κομπόςτα οδάκινο

τμχ

10500

0,87

9135

1187,55

10322,55

3

Τοματάκι ψιλοκομμζνο 3 κιλϊν

τμχ

950

1,50

1425

185,25

1610,25

4

Τοματοπολτόσ 5 κιλϊν

τμχ

200

4,90

980

127,4

1107,4

5

Μακαρόνια Ν3 500 γρ

τμχ

400

0,40

160

20,8

180,8

6

Μακαρόνια Ν6 500 γρ

τμχ

4000

0,40

1600

208

1808

7

Χυλοπίτεσ 500 γρ

τμχ

2000

0,50

1000

130

1130

8

Φιδζσ ΦΩΛΙΑ 500 γρ

τμχ

3000

0,45

1350

175,5

1525,5
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9

ΤΙΒΕΛΑΚΙ 500 γρ(Βίδεσ)

τμχ

500

0,40

200

26

226

10

Ρζννεσ 500 γρ

τμχ

800

0,40

320

41,6

361,6

11

Μακαρονάκι κοφτό 500 γρ

τμχ

900

0,40

360

46,8

406,8

12

Κρικαράκι ΜΕΤΙΟ 500 γρ

τμχ

2000

0,40

800

104

904

13

ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΔΟ ΜΑΓΕΙΙΚΟ
500 ΓΑΜ

τμχ

900

0,10

90

11,7

101,7

14

ΑΛΑΤΙ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Γ

τμχ

37000

0,008

296

38,48

334,48

15

ΑΛΑΤΙ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ 400Γ

τμχ

40

0,30

12

1,56

13,56

16

ΑΛΕΥΙ ΣΕ ΣΥΣKΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛ

150

0,50

75

9,75

84,75

17

ΑΛΕΥΙ ΡΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ
ΤΟΥ 500 Γ

τμχ

80

0,47

37,6

4,888

42,488

18

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΑΚΙ 330ml

τμχ

1800

0,37

666

86,58

752,58

19

ΑΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5 ΛΙΤ

ΛΙΤ

240

1,15

276

35,88

311,88

20

ΒΑΦΘ ΑΥΓΩΝ

τμχ

35

0,75

26,25

3,4125

29,6625

21

ΒΑΝΙΛΙΝΘ φιαλίδια κουτί 30τεμ
των 0,2γρ

τμχ

20

1,80

36

4,68

40,68

22

ΓΑΛΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕΙΔΑ

τμχ

1700

0,09

153

19,89

172,89

23

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 410Γ

ΚΥΤ

150

0,70

105

13,65

118,65

24

ΓΑΥΦΑΛΛΟ ΤΙΜΜΕΝΟ

ΚΙΛΑ

1

13,00

13

1,69

14,69

25

ΓΑΥΦΑΛΛΟ ΞΥΛΑΚΙ

ΚΙΛΑ

5

12,30

61,5

7,995

69,495

26

ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ ΑΣΤΕΟΕΙΔΘΣ

ΚΙΛΑ

1

6,00

6

0,78

6,78

27

ΔΑΦΝΘ 1 ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΑ

2

5,00

10

1,3

11,3

28

ΔΥΟΣΜΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΑ

10

3,00

30

3,9

33,9

29

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ Ν4- ΜΕΓΑΛΕΣ

ΚΙΛΑ

60

2,90

174

22,62

196,62

30

ΗΑΜΡΟΝ ΧΟΙ.ΩΜΟΡ.ΣΕ ΦΕΤΕΣ
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500Γ

ΚΙΛΑ

400

2,30

920

119,6

1039,6

31

ΗΑΧΑΘ 1 ΚΙΛΟΥ

τμχ

1500

0,50

750

97,5

847,5

32

ΗΑΧΑΘ ΑΤΟΜΙΚΘ 10 Γ

τμχ

9000

0,015

135

17,55

152,55

33

ΗΑΧΑΘ ΑΧΝΘ 400 Γ

τμχ

10

0,55

5,5

0,715

6,215

34

ΗΕΛΕ 1 ΚG

τμχ

1200

2,25

2700

351

3051

35

ΚΑΚΑΟ 1 ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΑ

5

5,00

25

3,25

28,25

36

ΚΑΝΝΕΛΑ ΣΚΟΝΘ

ΚΙΛΑ

4

3,80

15,2

1,976

17,176

37

ΚΑΝΝΕΛΑ ΞΥΛΟ

ΚΙΛΑ

2

4,69

9,38

1,2194

10,5994

38

ΚΑΥ 500 Γ

τμχ

15

1,35

20,25

2,6325

22,8825

39

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ 100 Γ

τμχ

2000

0,90

1.800,00

234,00

2.034,00

40

ΚΑΦΕΣ ΣΤΓΜΙΑΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ 2 Γ

τμχ

24000

0,10

2.400,00

312,00

2.712,00

41

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΣ 500Γ

τμχ

150

4,60

690

89,7

779,7

42

ΚΕΙΚ 430Γ

τμχ

60

2,30

138

17,94

155,94

43

ΚΙΜΙΝΟ ΤΙΜΜΕΝΟ

ΚΙΛΑ

5

4,60

23

2,99

25,99

44

ΚΕΜΑ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ 160Γ

τμχ

1400

0,5

700

91

791

45

ΚΟΥΑΣΑΝ 70 Γ. ΡΑΛΙΝΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ

τμχ

250

0,25

62,5

8,125

70,625

46

ΚΟΛΙΑΝΔΟ ΤΙΜΜΕΝΟ 500 Γ

ΚΙΛΑ

5

1,35

6,75

0,8775

7,6275

47

ΚΟΝ ΦΛΑΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
200GR

τμχ

2000

0,40

800

104

904,00

48

ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΤΙΜΜΕΝΟΣ 500 Γ

τμχ

20

1,50

30

3,9

33,9

49

ΚΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 LT

τμχ

140

3,35

469

60,97

529,97
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50

ΜΑΓΙΑ 8-10 Γ

τμχ

10

0,25

2,5

0,325

2,825

51

ΜΑΝΙΤΑΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΚΙΛΩΝ

ΚΙΛΑ

50

0,99

49,5

6,435

55,935

52

ΜΑΓΑΙΝΘ ΑΤΟΜΙΚΘ 10 Γ

τμχ

46000

0,03

1380

179,4

1559,4

53

ΜΑΓΑΙΝΘ 250 Γ

τμχ

120

0,6

72

9,36

81,36

54

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

τμχ

59000

0,03

1770,00

230,10

2000,10

55

ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ ΟΛΟΚΛΘΟ

ΚΙΛΑ

30

16,70

501

65,13

566,13

56

ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ ΤΙΜΜΕΝΟ

ΚΙΛΑ

2

13,60

27,2

3,536

30,736

57

ΜΟΥΣΤΑΔΑ 500 Γ.

τμχ

30

0,70

21

2,73

23,73

58

ΜΡΑΧΑΙ ΤΙΜΜΕΝΟ

ΚΙΛΑ

1

4,95

4,95

0,6435

5,5935

59

ΜΡΑΧΑΙ ΟΛΟΚΛΘΟ(ΚΟΚΚΟΥΣ)

ΚΙΛΑ

10

4,70

47

6,11

53,11

60

ΜΡΕΙΚΙΝ ΡΑΟΥΝΤΕ 500 Γ

τμχ

20

1,00

20

2,6

22,6

61

ΜΡΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΑ 40 Γ

τμχ

170

0,35

59,5

7,735

67,235

62

ΜΡΟΥΚΟΒΟ ΓΛΥΚΟ 500 Γ

τμχ

40

2,25

90

11,7

101,7

63

ΜΡΟΥΚΟΒΟ ΚΑΥΤΕΟ 500 Γ

τμχ

10

2,35

23,5

3,055

26,555

64

ΝΕΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,5ΛΙΤ

τμχ

2600

0,15

390

50,7

440,7

65

ΞΥΔΙ 400 ML

τμχ

1400

0,29

406

52,78

458,78

66

ΞΥΔΙ ΜΡΑΛΣΑΜΙΚΟ 250 ml

τμχ

5

0,99

4,95

0,6435

5,5935

67

ΡΑΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΑ

40

2,80

112

14,56

126,56

68

ΡΕΡΟΝΑΚΙ 500 Γ

τμχ

1400

0,40

560

72,8

632,80

69

ΡΙΡΕΙ ΜΑΥΟ ΤΙΜΜΕΝΟ 1
ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΑ

50

4,50

225,00

29,25

254,25

70

ΡΙΡΕΙ ΜΑΥΟ ΚΟΚΚΟΥΣ 1 ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΑ

10

4,70

47,00

6,11

53,11

71

ΡΙΡΕΙ ΛΕΥΚΟ ΤΙΜΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛ

20

6,29

125,8

16,354

142,154

72

Χυμόσ κοκτζιλ φροφτων 1ΛΙΤ

τμχ

3000

0,65

1.950,00

253,5

2203,5

73

Χυμόσ κοκτζιλ φροφτων 250 ML

τμχ

17000

0,20

3.400,00

442

3842

74

ΡΟΥΕΣ 1 ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛ

2300

1,95

4.485,00

583,05

5068,05

75

ΕΒΥΘΙΑ ΤΩΝ 500 Γ

τμχ

250

0,99

247,5

32,175

279,675

76

ΙΓΑΝΘ

ΚΙΛ

40

2,60

104,00

13,52

117,52

77

ΥΗΙ ΚΙΤΙΝΟ ΜΡΟΝΕΤ 500 Γ

τμχ

4500

0,50

2250,00

292,5

2542,5

78

ΥΗΙ ΚΑΟΛΙΝΑ 500 Γ

τμχ

1500

0,50

750,00

97,5

847,5

79

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500 Γ

τμχ

100

0,60

60,00

7,8

67,8

80

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΟ 500 Γ

τμχ

50

0,60

30,00

3,9

33,9

81

ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΙΚΘ 1 ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛ

5

0,60

3,00

0,39

3,39

82

ΤΑΑΜΟΡΟΛΤΟΣ- ΣΚΕΥΑΣΜΑ
ΑΥΓΩΝ ΒΑΚΑΛΑΟΥ

ΚΙΛ

10

1,80

18,00

2,34

20,34

83

ΤΣΑΙ του βουνοφ ςε ςυςκευαςία 1
ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛ

40

5,40

216,00

28,08

244,08

84

ΤΥΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

τμχ

17000

0,11

1.870,00

243,1

2113,1

85

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΤΩΝ 500 Γ

ΡΑΚ

850

0,60

510,00

66,3

576,3

86

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΩΝ 500 ΓΑΜ

τμχ

650

1,40

910,00

118,3

1028,3

τμχ

350

0,75

262,5

34,125

296,625

τμχ

50

0,60

30,00

3,9

33,9

τμχ

50

0,60

30,00

3,9

33,9

87
88

89

ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΟΥΡΑΣ ΜΕΤΙΑ
ΤΩΝ 500 Γ
ΦΙΛΤΟ ΚΑΦΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ
40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΦΥΓΑΝΙΑ ΤΙΜΜΕΝΘ 180 GR
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90

ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΤΕΜ 180Γ

τμχ

5000

0,60

3.000,00

390,00

3.390,00

91

ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΘ

τμχ

100000

0,053

5.300,00

689,00

5.989,00

92

ΦΥΛΛΟ ΚΟΥΣΤΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ

τμχ

100

1,90

190,00

24,7

214,7

93

ΦΥΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙ.ΛΙΡΟΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ
16 ΚΙΛΩΝ

ΚΙΛΑ

80

1,70

136,00

17,68

153,68

94

ΧΑΛΒΑΣ 2,5 ΚΙΛΩΝ

ΚΙΛΑ

65

3,15

204,75

26,6175

231,3675

95

ΧΑΜΟΜΘΛΙ ΑΤΟΜ. ΦΑΚ.

τμχ

2500

0,03

75,00

9,75

84,75

96

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 330ML

τμχ

2500

0,20

500,00

65,00

565,00

97

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 800Γ

τμχ

3100

1,20

3.720,00

483,60

4.203,60

ΤΜΘΜΑ ΣΤ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΛΚΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ
ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑ ΝΩΡΟ
Σν ρνξεγνχκελν γάια ζα πξέπεη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π άξζξα 79 θαη 80, φπσο απηά έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο απνθάζεηο Α.Υ.. 1050/1996 ΦΔΚ.263/Β/7.4.97, Α.Υ.. 187/1998 Φ.Δ.Κ. 765/Β/24.7.98, ηελ Οδεγία
2000/13/Δ.Κ..
Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ηζρχνληεο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ηηο θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 56/21-2-1995,
θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο 852/2004, 853/2004 & 854/2004 «πκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο Οδεγίεο
92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία
γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια» (ΦΔΚ 45/27-2-95 η. Α‘), θαη ηνλ Ν4254/7.4.14 (Τπνπαξάγξαθνο Σ ηεο
παξαγξάθνπ 8) ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Ν4046/2012 «ΑΡΖ ΔΜΠΟΓΗΧΝ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ
ΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ − ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» θαη ην Νφκν 4336/15
Τπνπ/γξαθνο Α.3
Α: Χο «παζηεξησκέλν γάια» λνείηαη ην γάια ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ζε
πςειή ζεξκνθξαζία γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (+71,7ν C ηνπιάρηζηνλ γηα 15΄΄) ή ζε ρακειή ζεξκνθξαζία γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα (+63ν C ηνπιάρηζηνλ γηα 30΄) ή ζε δηαδηθαζία παζηεξίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο
ζπλδπαζκνχο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ ζπλζεθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηζνδχλακνπ
απνηειέζκαηνο.
Β: Να παξνπζηάδεη αξλεηηθή αληίδξαζε ζηελ δνθηκαζία θσζθαηάζεο θαη ζεηηθή αληίδξαζε ζηελ δνθηκαζία
ππεξνμεηδάζεο.
Γ: Μεηά ηελ παζηεξίσζε λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 6νC, ζηελ
ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία θαη ζπληεξείηαη, ε δε δηάξθεηα ζπληήξεζεο ηνπ θαζνξίδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή.
Γ. Να είλαη νκνγελνπνηεκέλν, πνπ ζεκαίλεη φηη, εάλ κείλεη ζε αθηλεζία 48 ψξεο δελ πξέπεη λα ζρεκαηίδεηαη θαλεξφο
δηαρσξηζκφο ηεο θξέκαο, ε δε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ηεο ππεξθείκελεο πνζφηεηαο 100 cm3 γάιαθηνο θηάιεο ηνπ ελφο
Lit λα κε δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιίπνο ηνπ ελαπνκείλαληνο γάιαθηνο.
Δ. Σν ρνξεγνχκελν παζηεξησκέλν αγειαδηλφ γάια ζα πξέπεη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 3,5%, 2 % θαη 0 %.
Δπηπιένλ, λα έρεη εηδηθφ βάξνο ζηνπο 15νC 1,028g/l (γηα ην πιήξεο) θαη ζηεξεφ ππφιεηκκα ρσξίο ιίπνο (.Τ.Α.Λ. %) 8,5
(γηα ην 0%).
Σν παζηεξησκέλν γάια ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά νξίδνληαη ζην Κεθ ΗΗ ηνπ Π.Γ.
56/95, Καλνληζκνχο (ΔΚ) 2073/2005 θαη 1441/2007, κε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
ΔΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004.
Entero-Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml.

Σελίδα 70

20PROC006458962 2020-03-20
Παζνγφλα n=5, c=0, Απνπζία ζε 25 g.
ηελ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο κε εκθαλή θαη επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο ζηα Διιεληθά:
Ζ έλδεημε ¨παζηεξησκέλν¨,¨γάια¨
Σν ζήκα θαηαιιειφιεηαο ηνπ πξντφληνο,
Σν Δξγνζηάζην παξαγσγήο,
Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζήο ηνπ, θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο παζηεξίσζεο θαη αλάισζεο απηνχ
Ο θσδηθφο παξηίδαο.
ε εκθαλέο ζεκείν ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ην ζήκα ηνπ πξντφληνο ε δηάξθεηα δσήο ηνπ γάιαθηνο ζε εκέξεο.
Ζ δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ:
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο
Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο
Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σν γάια ζα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο Σetra Pak ή άιιεο αλάινγεο ησλ 10 Lit, θαη ηνπ 1 lit θαη λα πιεξνί φινπο
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Άξζξνπ 85 ηνπ Κ.Σ.& Π θαη ησλ Σξνπνπνηήζεσλ απηνχ.
Ζ δεχηεξε ζπζθεπαζία λα είλαη ζε θηβψηηα ράξηηλν αληνρήο, θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην ην νπνίν παξαζθεπάδεη ην πξνζθεξφκελν είδνο
θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ
ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005.
Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη θάζε εξγάζηκε κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη ηελ
πξνεγνχκελε ή δχν εκέξεο πξηλ φηαλ κεζνιαβεί αξγία. Ζ παξάδνζε ηνπ γάιαηνο ζα είλαη ε επφκελε εκέξα ηεο
παξαγσγήο.
Ζ ώξα παξάδνζεο απζηεξώο νξηδόκελε ζα είλαη ε 07.00 π.κ. θαη δύλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε ηηο εθάζηνηε
έθηαηεο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.

ΕΛΔΘ
1.1 Γάια πιήξεο 3,5 % ζε ζπζθεπαζία 10 Lt
1.2 Γάια πιήξεο 3,5 % ζε ζπζθεπαζία 1 Lt
1.3. Γάια 1,5% ζε ζπζθεπαζία 1 Lt

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΥΛΑ
2.1 ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π.)
Σν ηπξί ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π), λα είλαη πξώηεο (Α΄) πνηόηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ &
Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο (Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α)

θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο

θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
H νλνκαζία «ΦΔΣΑ» (FETA) αλαγλσξίδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ΦΔΣΑ (FETA)
Απφθαζε 313025/11.1.94 ηνπ Τθππνπξγνχ Γεσξγίαο (ΦΔΚ 8/Β/11.1.94, 101/Β/16.2.94, γηα ην ιεπθφ ηπξί άικεο πνπ
παξάγεηαη παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξά θάησ, απφ γάια πξφβεην
ή κίγκα απηνχ κε γίδηλν. Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) πξέπεη λα πξνέξρεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηηο πεξηνρέο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ
Ννκνχ Λέζβνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ππ.΄ αξηζκφ Τπνπξγηθή Απφθαζε 313025, ΦΔΚ 8, Σεχρνο Β΄.
Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) ζχκθσλα κε ην Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α)
πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γίδηλν γάια δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% θαηά βάξνο.
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β) Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6% θαηά βάξνο.
γ) Σν pΖ ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6,5.
δ) Ζ πήμε ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ άκειμε. Σν γάια κέρξη ηελ πήμε δηαηεξείηαη ζε
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο.
ε) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θπιέο πξνβάησλ θαη αηγψλ παξαδνζηαθά εθηξεθφκελεο θαη πξνζαξκνζκέλεο
ζηελ πεξηνρή παξαζθεπήο ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) θαη ε δηαηξνθή ηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ρισξίδα ηεο ελ ιφγσ
πεξηνρήο.
ζη) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ακέιμεηο, πνπ γίλνληαη 10 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ ηνθεηφ.
δ) Σν γάια πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, αγλφ, πγηεηλφ, πιήξεο.
ε) Σν γάια πξέπεη λα είλαη λσπφ ή παζηεξησκέλν.
ζ) Σν γάια λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ.
Απαγνξεύεηαη ε παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) από άιιν είδνο γάιαθηνο, πιελ ησλ αλσηέξσ θαζνξηδνκέλσλ.
ην πξνο ηπξνθφκηζε γηα παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) γάια απαγνξεχεηαη ε ζπκπχθλσζε, ε πξνζζήθε ζθφλεο ή
ζπκππθλψκαηνο γάιαθηνο, πξσηετλψλ γάιαθηνο, θαδετληθψλ αιάησλ θαζψο θαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ θαη
ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ.
Ζ σξίκαλζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) γίλεηαη ζε μχιηλα βαξέιηα ή κεηαιιηθά δνρεία ζε εγθαηαζηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη εληφο
ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαθέξζεθαλ.
Ζ «ΦΔΣΑ» (FETA) λα δηαηίζεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε θαηάιιεια κεηαιιηθά δνρεία ησλ 15 Κηινχ θαη εληφο άικεο φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 θαη 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 313025 ΦΔΚ 8 Σεχρνο Β.
Ζ παξαδηδφκελε ΦΔΣΑ λα έρεη :
Α. ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ (Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α Άξζξν 4 )
Λίπνο επί μεξνχ 43% θαη΄ειάρηζηνλ / Τγξαζία 56% κέγηζηνλ. / Υισξηνχρν Νάηξην 3% κέγηζηνλ. / Δλεξγφ νμχηεηα 4.254.5% ph. / Υξψκα θαζαξφ ιεπθφ. / Τθή ζπκπαγήο κε ιίγεο κεραληθέο ζρηζκέο. / Γεχζε επράξηζηε, ιηπφιπζεο ειαθξά
φμηλε θαη πινχζην άξσκα. / ρήκα νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα. / πλεθηηθφηεηα καιαθφ ηπξί πνπ λα θφβεηαη ζε ιείεο
θέηεο.
Β. ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Δ.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη Καλνληζκνί 2073/2005 θαη 1441/2007
Κνινβαθηεξνεηδή

< 100

Escherichia coli

< 10

Salmonella spp

0

Listeria monocytogenes 0
Staphylococcus aureus

<100

Γ. ΔΝΓΔΗΞΔΗ
(Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α Άξζξν 5 )
ην κέζν ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα,
απφ ρξψκα ή κειάλη, πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη αθφινπζεο ελδείμεηο:
α) «ΦΔΣΑ» (FETA).
β) Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ).
γ) Σπξί.
δ) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ - ζπζθεπαζηή.
ε) Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ.
ζη) Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο.
δ) ηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 1.
Σα δπν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο: ΦΔ
2. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο.
3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. Παξάδεηγκα (ΦΔ-1650-20/12/94). Σα ζηνηρεία ειέγρνπ αλαγξάθνληαη κε επζχλε ηνπ
ζπζθεπαζηή θαηφπηλ έγγξαθεο άδεηαο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο, ε νπνία ηεξεί εηδηθφ βηβιίν παξαθνινχζεζεο
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θαη ειέγρνπ αλά παξαγσγφ «ΦΔΣΑ» (FETA). Οη ελδείμεηο α, β, γ, δ, ε θαη ζη' αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε
ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν θαηά ηε δηαθίλεζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA).

2.2 ΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ
θιεξό ηπξί Α΄ πνηόηεηαο (Μέγηζηε πγξαζία 38%, Λίπoο ππoιoγηζκέλo ζε μεξή oπζία ηoπιάxηζηoλ 40%) ζχκθσλα κε
φζν νξίδνληαη ζην Άξζξν 83 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο.

2.3 ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ ΜΠΑΣΟΤΝΗ
Ζκίζθιεξν ηπξί ηύπνπ ΚΑΔΡΗ ΜΠΑΣΟΤΝΗ ησλ 3 Κηινχ πεξίπνπ, λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή
νξίδεηαη ζην Άξζξν 83 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο

θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο

δηαηάμεηο.

2.4 ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ Δ ΦΔΣΔ
Ζκίζθιεξν ηπξί ζε θέηεο, λα είλαη πξώηεο (Α΄) πνηόηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην Άξζξν 83 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα έρεη
παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
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ΟΜΑΓΑ 3: ΓΗΑΟΤΡΣΗ
3.1 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΑΓΔΛΑΓΑ ΠΛΖΡΔ κε ιηπαξά ηνπιάρηζηνλ 3,85%
3.2 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΑΓΔΛΑΓΑ κε ιηπαξά 0%

Σν ρνξεγνχκελν είδνο λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ &
Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο Άξζξν 82 θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο
Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο Οδεγίεο 92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ
δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια» (ΦΔΚ 45/27-2-95 η. Α‘).
1. Να έρεη παξαζθεπαζζεί απφ γάια αγειάδαο θαη καγηά απνπζία αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ.
2. Να έρεη δνκή ιεία, καιαθή θαη θξεκψδε, γεχζε επράξηζηε, νζκή ππφγιπθε, Ph 3,3-3,8.
3. Να κελ παξνπζηάδεη επξσηίαζε, ζήςε, εκθαλείο καθξνζθνπηθέο, κεηαβνιέο ρξψκαηνο θαη ζρήκαηνο, αλψκαιε νζκή
θαη γεχζε (πηθξή, ηαγθή, μηληζκέλν ή δχζνζκν), αιινίσζε απφ κηθξνβηαθή δξάζε, κπθεηηαθέο απνηθίεο ζηελ επηθάλεηά
ηνπ, ππνιείκκαηα νξκνλψλ, απμεηηθψλ παξαγφλησλ, αληηβηνηηθψλ, κπθνηνμηλψλ ηχπνπ Α & Β, βαξέσλ κεηάιισλ
ζχκθσλα κε ηνπο ΔΚ 1881/2006, ΔΚ 396/2005, ΔΚ 10/2011, ΔΚ 2377/1990 θαη ηξνπνπνηήζεηο, Φπηνθάξκαθα 149/2008,
Αιιεξγηνγφλα ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011
ξην δηνμηλψλ 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/γξ fat (ΔΚ) 1881/2006 θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ.
4. Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά νξίδνληαη, ΔΚ 2073/2005 θαη
1441/2007 κε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΔΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη
ΠΓ 9/89.
Απνπζία salmonella spp ζε 25 γξ ζε 5 δείγκαηα.
Απνπζία E.coli ζε 1 γξ ζε 5 δείγκαηα.
ηαθπιφθνθθνη πεθηάζε ζεηηθνί Απνπζία ζε 1γξ ζε 5 δείγκαηα.
Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή Απνπζία ζε 1 γξ ζε 5 δείγκαηα.
Εχκεο – κχθεηεο < 10 cfu/γξ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο δσήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Ζ ζπζθεπαζία ηεο γηανχξηεο (Α) πξψηε ζπζθεπαζία- θεζεδάθη, ζα είλαη

απφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα (ΡΡ)

πνιππξνππιέλην, Άξζξν 26 Κεθάιαην ΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ζα θιείλεη αεξνζηεγψο κε αινπκηλφθπιιν κε θξάκα απηνχ πνπ ζα
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πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 99% αξγίιην >0.05Μn, max 0.1%Zn, 0.05-2%Cu, max 0.05% άιια ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα
πξφηππα ΔΛΟΣ 601/602, ην δε βάξνο ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο λα είλαη πεξίπνπ 200 γξ θαη ζε (Β) δεχηεξε ζπζθεπαζία
ραξηνθηβψηηα αλνηθηά, ζηνηβαδφκελα, αληνρήο, ησλ 12 ηεκαρίσλ.
ην κέζν ζπζθεπαζίαο (θεζεδάθη) ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηα Διιεληθά κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα,
απφ ρξψκα ή κειάλη ή άιιν κεραληθφ ηξφπν πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή θαξθηλνγφλεο νπζίεο (ΔΚ 89/109), νη
απαξαίηεηεο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηηο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο:
1. Δπσλπκία παξαζθεπαζηή. 2. Αξηζκφο έγθξηζεο.

3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.

4.Ο θσδηθφο παξηίδαο, (Οδεγία 89/396)
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A/A

ΡΕΛΓΑΦΘ

ΟΜΑΔΑ 1

ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

Μ.ΜΕΤ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΡΑ

1.1

Γάια πιήξεο 3,5% ζε
ζπζθεπαζία 10 Lt

Lt

16300

0,80

13040,00

1695,20

14735,20

1.2

Γάια πιήξεο 3,5% ζε
ζπζθεπαζία 1 Lt

Lt

3500

0,95

3325,00

432,25

3757,25

1.3

Γάια 1,5% ζε ζπζθεπαζία
1 Lt

Lt

7000

1,05

7350,00

955,50

8305,50

ΟΜΑΔΑ 2

ΣΤΡΙΑ

2.1

Σπξί ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π)

kgr

1400

4,30

6020,00

782,60

6802,60

2.2

Σπξί ηύπνπ θεθαινηπξη
ζθιεξό

kgr

760

4,65

3534,00

459,42

3993,42

2.3

Ηκίζθιεξν ηπξί ηύπνπ
ΚΑΔΡΙ ΜΠΑΣΟΤΝΙ
ησλ 3 Kgr

kgr

1700

3,40

5780,00

751,40

6531,40

2.4

Ηκίζθιεξν ηπξί ηύπνπ
ΚΑΔΡΙ ΜΠΑΣΟΤΝΙ ζε
θέηεο

kgr

650

3,84

2496,00

324,48

2820,48

ΟΜΑΔΑ 3

ΓΙΑΟΤΡΣΙ

3.1

Γηανύξηη πιήξεο αγειάδαο
κε ιηπαξά ηνπιάρηζηνλ
3,85%

τμχ

16500

0,33

5445

707,85

6152,85

3.2

Γηανύξηη αγειάδνο κε
ιηπαξά 0%.

τμχ

18500

0,33

6105

793,65

6898,65
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Οη ζπκκεηέρνληεο (ΓΗ Α ΟΛ Α ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ) πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηοσργίας ηες Επητείρεζες από ηελ αρκόδηα Υπερεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα
ηνπ εθηόο Ννκνύ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκό Αηηηθήο, εθόζνλ ππάξρεη.
Η επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ θαηαρώξεζε ή η ελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο. Σύκθσλα κε

ηελ

K.Y.Α. Αρηζκ. 15523 /2006 όι ε ο ν η ε π η ρ ε η ξ ή ζ ε η ο η ξ ν θ ί κ σ λ έ ρ ν π λ η ε λ π π ν ρ ξ έ σ ζ ε θ α η α ρ ώ ξ ε ζ ε ο ή έ γ θ ξ η ζ ε ο η σ λ ε γ θ α η α ζ η ά ζ ε σ λ
ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) ππ’ αξηζκό. 852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκώλ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ θαη ελαξκόληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ.
2 . Ι ζ τ ύ ο λ Π η ζ η ο π ο η ε η η θ ό π ε ρ ί ε θ α ρ κ ο γ ή ς ζ σ ζ η ή κ α η ο ς δ η α τ ε ί ρ η ζ ε ς η ε ς α ζ θ ά ι ε η α ς η ω λ η ρ ο θ ί κ ω λ ζ ύ κ θ σ λ α [ ΚΥΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] κ ε η η ο α π α η η ή ζ ε η ο η ν π π ξ ν η ύ π ν π Δ Ν I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 0 5 η ν ν π ν ί ν ζ α έ ρ ε η ρ ν ξ ε γ ε ζ ε ί α π ό

θαηάιιεια

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζ ηνπνίεζεο από ηνλ ΔΣΥΓ γηα ηελ παξαγσγή – παξαζθεπή - επεμεξγαζία, απνζήθεπζε,
δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ πξντόλησλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθώλ θαη ρεκηθώλ αλαιύζεσλ ησλ πξντόλησλ, πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα η νπ απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηό δεηείηαη.
Σε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκό δελ είλαη παξαγσγόο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη:
1ολ Ιζρύνλ Πηζηνπνηεηηθό πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί από θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο Πηζηνπνίεζεο
από ηνλ ΔΣΥΓ θνξείο γηα ηελ παξαγσγή – παξαζθεπή ησλ πξντόλησλ.
2ολ Υπεύζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνύ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη
ζα πξνκεζεύεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντόληα ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζε απηόλ ηνπ δηαγσληζκνύ.
3ολ Η κεηαθνξά (Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β) ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά κεηαθνξηθά
κέζα-ςπγεία θαη κέρξη ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζ ία όρη ρακειόηεξε
α π ό – 2 ° C θ α η ό ρ η π ς ε ι ό η ε ξ ε α π ό + 4 ° C [ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007], θ α η ζ ύ κ θ σ λ α κ ε η ε λ ε θ ά ζ η ν η ε η ζ ρ ύ ν π ζ α
Ν ν κ ν ζ ε ζ ί α θ α η ζ α θ έ ξ ν π λ θ α η α γ ξ α θ η θ ό ζ ε ξ κ ν θ ξ α ζ ί α ο η ν π ζ α ι ά κ ν π κ ε η α θ ν ξ ά ο . ΔΦΔΤ Ο ∆ Η Γ Ο Σ Υ Γ Ι Δ Ι Ν Η Σ

Νν 9 .

Τα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίωζε Καηαιιειόηεηας Οτήκαηος από Υγεηολοκηθ ής πιεσράς,
ε νπνία εθδίδεηαη από ηηο θαηά ηόπνπο Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο Υγείαο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη Άδεηα Κσθιοθορίας Οτήκαηος
Μεηαθοράς, ε νπνία εθδίδεηαη από ηηο θαηά ηόπνπο Κηεληαηξηθέο Υπεξεζίεο .
νθείιεη

λα πξνζθνκίδεη

Καηά

ηελ ώξα παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο

θαη παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνύ ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ

νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ρεηξηζκώλ παξάδνζεο (όπνπ απαηηείηαη), γάληηα κηαο ρξή ζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηα ηξόθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ δνζείζα
παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, όπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ
ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε η νλ πξνζδηνξηζκό ηνπ είδνπο.
H επηηροπή δηελέργεηας ηοσ δηαγωληζκού δηαηερεί ηο δηθαίωκα λα δεηήζεη ηελ προζθόκηζε δεηγκάηωλ από ηολ
προκεζεσηή.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ.Π..
2. Α γ ν ξ α λ ν κ η θ ή Γ η ά η α μ ε 1 4 / 8 9 .
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 ζέηνληαο ηα αλώηαηα όξηα γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ξππαληέο θαη ηηο όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (πεξί θαζνξηζκνύ ησλ γεληθώλ αξρώλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα, ησλ
γεληθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ζέζπηζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Α ζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άξζξνπ 18 γηα ηελ ηρλειαζηκόηεηα ησλ ηξνθίκσλ όπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Τ.Π
παξάγξ. 13 πεξί ελδείμεσο αλαγλώξηζεο παξηίδαο πξντόληνο θαη ηεο νδεγίαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ γεληθή
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα θαη δσνηξνθέο Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Σεπηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκόηεηα θαη ηελ
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επηζήκαλζε γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγα ληζκώλ θαη ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ πνπ παξάγνληαη από
γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΚ.
7.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Σεπηε κβξίνπ 2003

ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκόηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ θαη ηελ ηρλειαζηκόηεηα
ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ πνπ παξάγνληαη από γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
νδεγίαο 2001/18/ΔΚ.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Καλνληζκόο Υγηεηλήο Τξνθίκσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο 93/43 νδεγίαο (ΔΟΚ).
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 Καλνληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό
εηδηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 854/2004 Καλνληζκόο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Καλνληζκόο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ.
12.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε η α πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ
πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξόθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.
13.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ ηξνθίκσλ.
14.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 γηα ηελ ζέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο γηα νξηζκέλα πξντόληα βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ (Δ.Κ)
α ξ η ζ . 8 5 3 / 2 0 0 4 , 8 5 4 / 2 0 0 4 , 8 8 2 /2 0 0 4 , γ η α η ε λ π α ξ έ θ θ ι η ζ ε α π ό η ν λ θ α λ ν λ η ζ κ ό 8 5 2 / 2 0 0 4 θ α η γ η α η ξ ν π ν π ν ί ε ζ ε η σ λ θ α λ ν λ η ζ κ ώ λ
853/2004 θαη 854/2004.
15.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 2075/2005 γ ηα ηε ζέζπηζε εηδηθώλ θαλόλσλ ζρεηηθά κε ηνπο επίζεκνπο ειέγρνπο γηα αλίρλεπζε
Trichinella ζην θξέαο.
16.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 γηα ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ (Δ.Κ.) 853/2004, 882/ 2004, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκώλ 853/2004 θαη 854/2004.
17.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηα αλώηαηα όξηα θαηαινίπσλ
θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξόθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπ ιίνπ.
18. Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Πεξί Αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκώλ 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ελαξκόληζε ηεο Οδεγίαο
2004/41/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ.
19.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο Ιζρπξηζκνύο επί ζεκάησλ Γηαηξνθήο θαη Υγείαο πνπ δηαηππώλν ληαη ζηα
ηξόθηκα.
20.KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ
πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξόθηκα.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθώλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηώλ
πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ.
22. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ( Δ Κ ) α ξ η ζ . 1 1 8 3 / 2 0 0 6 π ε ξ ί η ε ο θ ν η λ ν η η θ ή ο θ ι ί κ α θ α ο θ α η ά η α μ ε ο ζ θ α γ ί σ λ η σ λ ρ ν λ δ ξ ώ λ β ν ν ε η δ ώ λ .
23. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ 1 8 9 8 / 2 0 0 6 / Δ Κ η ε ο Δ π η η ξ ν π ή ο η ε ο 1 4 ε ο Γ ε θ ε κ β ξ ί ν π 2 0 0 6 ζ ρ ε η η θ ά κ ε η ε ζ έ ζ π η ζ ε ι ε π η ν κ ε ξ ώ λ θ α λ ό λ σ λ
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 510/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθώλ ελδείμεσλ θαη ησλ
νλνκαζηώλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ.
24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο πεξί
κηθξνβηνινγηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξόθηκα.
25.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1234/2007 ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθώλ αγνξώλ θαη εηδηθώλ
δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντόληα (εληαίνο θαλνληζκόο ΚΟΑ).
26.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 361/2007/Δ.Κ «Δκπνξία θξέαηνο βννεηδώλ ειηθίαο ην πνιύ 12 κελώλ).
27.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 566/2008/Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ
1234/2007 ηνπ Σπκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηελ εκπνξία ηνπ θξέαηνο βννεηδώλ ειηθίαο ην πνιύ 12 κελώλ.
28. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ό Σ ( E E ) α ξ η ζ . 1 3 3 7 / 2 0 1 3 γ η α η ε ζ έ ζ π η ζ ε θ α λ ό λ σ λ ε θ α ξ κ ν γ ή ο η ν π θ α λ ν λ η ζ κ ν ύ ( Δ Δ ) α ξ η ζ . 1 1 6 9 / 2 0 1 1 η ν π
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηόπνπ πξνέιεπζεο γηα
ηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε ή θαηεςπγκέλα θξέαηα ρνηξνεηδώλ, πξνβαηνεηδώλ, αηγνεηδώ λ θαη πνπιεξηθώλ.
29.Οδεγία 89/107/ΔΟΚ., γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά κε ηα πξόζζεηα πνπ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ηξόθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε δηαηξνθή θαη όπσο έρεη απηή ηξνπνπνηεζεί(94/34/ΔΚ,
292/97).
30. Οδεγία 89/107/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηα πξόζζεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη όπσο έρεη απηή ηξνπνπνηεζεί.
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31. Οδεγία 90/642/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζ νξηζκό ησλ αλσηάη σλ πεξηεθη ηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα ησλ
θπηνθαξκάθσλ

επάλσ

ή

κέζα

ζε

νξηζκέλα

πξντόληα

θπηηθήο

πξνέιεπζεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θαη

ησλ

νπσξνθεπεπηηθώλ θαη ηηο όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο.
31. Τελ Οδεγία 2004/41 Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηώλ
ζρεηηθώλ κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο πγεη νλνκηθνύο όξνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά νξηζκέλσλ
πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ
Σπκβνπιίνπ 89/662 ΔΟΚ. θαη 92/118/ΔΟΚ θαη ηεο απόθαζεο 95/408 ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ.
32. Τελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά κε ηελ
επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο από ηηο Οδεγίεο
2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ όζνλ αθνξά
ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ ηξνθίκσλ.
33. ΔΦΔΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νν 9.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI – ΔΔΔ
ΤΟ EΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΛΑΛΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΕΛΝΑΛ ΑΝΑΤΘΜΕΝΟ ΣΤΘΝ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ
ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ ΩΣ ΣΥΝΘΜΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο
ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
Ο πίνακασ που ακολουκεί κα ςυμπλθρωκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.
Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων:
1. Στιλθ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
2. Στιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί:
- Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον
προμθκευτι. Για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΝΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε
επιμζρουσ χαρακτθριςτικά κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά και
πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν υπάρχει
επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ.
3. Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει:
- Τθν ζνδειξθ “ΝΑΙ” εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι
αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΟΧΙ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ.
- Μία τιμι (π.χ. αρικμθτικι) από τθν οποία κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι.
- Ανάπτυξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων.
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4. Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ
Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί, ςε άλλα ςθμεία τθσ προςφοράσ,
τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κ.λ.π. από τα οποία
τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ προςφοράσ.
Ανάλογα φαίνεται οτιδιποτε άλλο ηθτείται από τθν Υπθρεςία (Βεβαίωςθ, μελζτθ, διλωςθ, πρόγραμμα
πιςτοποίθςθ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ
τθσ προδιαγραφισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. Οι
παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Γενικζσ αναφορζσ ι
αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. Τονίηεται ότι είναι
υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι, ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων
των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.

Tα πξνζθεξόκελα είδε ηνπ ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Σερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο
Αξ Γ/μεο 04/20 ( Αξ πζηήκαηνο 85187)

ΣΜΖΜΑ Α: ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ

ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ (Μνζράξη, Υνηξηλφ, Ακλνεξίθηα)
Να πξνέξρνληαη απφ λσπά θξέαηα Α΄ πνηφηεηαο φπσο απηά
νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 88, 88 θαη 89 ηνπ Κψδηθα
Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο. Σα
παξαδηδφκελα λσπά θξέαηα, ζα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ.
θαη απφ εγθεθξηκέλα ζθαγεία.
Σα πξνζθεξφκελα θξέαηα πξέπεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 88(1) ηνπ
Κ.Σ.Π.
1. Να πξνέξρνληαη απφ θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ηκήκαηα
θαηνηθίδησλ δψσλ, βννεηδψλ, ρνίξσλ θαη πξνβάησλ.
2. Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία πνπ λα
απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζήο ηνπο.
3. Να έρνπλ ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν.
4. Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη ηηο
ζπζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
5. Να κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ
δηαηξνθή ησλ δψσλ ή άιιεο νπζίεο εμσγελνχο πξνειεχζεσο,
φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά.
6. Να έρνπλ έλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζθάγηνπ (π.ρ.
θφθθηλν, ρσξίο αίκαηα γηα ην κνζράξη).
7. Καηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ζηηο απνζήθεο δελ ζα πξέπεη λα
έρνπλ ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ 4-50C θαη νμχηεηα (PH) κεηαμχ 45,8.
8. Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά θαη λα κελ είλαη
αθπδαησκέλα, ζάπηα, επξσηηαζκέλα ή ηαγγηζκέλα.
9. Να κελ αλαδίδνπλ δπζάξεζηεο νζκέο.
10. Να κελ έρνπλ ιίπνο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ θπζηθψο κε ην
θξέαο.
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο λα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα
παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνίεζε
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αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.
Να κελ έρνπλ ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ
ραξαθηήξσλ, φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα
επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.
Δ Η Γ Η Κ Ο Σ Δ Ρ Α: ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΜΟΥΑΡΗ
Σν λσπφ θξέαο κνζράξη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ νζηά, ιίπνο,
ηέλνληεο θ.ι.π., θαη λα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζία απηνηειψλ
αλαηνκηθψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο, φπσο απηά αθξηβψο θαζνξίδνληαη
ζην ΠΓ 186/1981.
Σν λσπφ θξέαο λα είλαη απηνηειή ηεκάρηα πξψηεο θαηεγνξίαο (Α)
κεξφο (κπνχηη - ν κεξφο καδί κε ην ηεκάρην πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ιεθάλε θηιφην θαη απηνηειή ηεκάρηα δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο. Σα
απηνηειή ηεκάρηα πξψηεο θαηεγνξίαο (Α) είλαη ηα αθφινπζα: ηξάλο,
λνπά, θπιφην, ζηξνγγπιφ θ.ι.π, ελψ ηα απηνηειή ηεκάρηα δεχηεξεο
θαηεγνξίαο (Β) είλαη ηα εμήο: ζπάια, πνληίθη, θιπ.
Σν λσπφ θξέαο (κνζράξη) λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηαμηλφκεζεο
γξάκκαηνο Ε (ειηθίαο άλσ 8 κελψλ αιιά ην πνιχ 12 κελψλ, λεαξφ
κνζράξη), φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Δ.Κ. 566/2008.

ΝΑΗ

Να αλήθεη απφ άπνςε δηάπιαζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο ησλ
θαηεγνξηψλ Δ, U, R, θαη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πάρπλζεο λα
αλήθεη ζηηο δηαβαζκίζεηο 1 θαη 2, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο
Καλνληζκνχο 1183/2006 θαη 1234/2007.E εμαηξεηηθή ιεο νη
πιάγηεο φςεηο θακπχιεο έσο πνιχ θακπχιεο; εμαηξεηηθή κπτθή
αλάπηπμε.U πνιχ θαιή Πιάγηεο φςεηο θακπχιεο ζην ζχλνιφ ηνπο;
πνιχ θαιή κπτθή αλάπηπμε.R θαιή Πιάγηεο φςεηο επζχγξακκεο ζην
ζχλνιφ ηνπο; θαιή κπτθή αλάπηπμε.

ΝΑΗ

λα αλήθεη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πάρπλζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο:
1 πνιχ κηθξή ηξψκα ιίπνπο αλχπαξθην έσο πνιχ ιεπηφ.
2 κηθξή Διαθξφ ζηξψκα ιίπνπο, κχεο ζρεδφλ παληνχ εκθαλείο.

ΝΑΗ

ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΥΟΗΡΗΝΟ
Σν λσπφ ρνηξηλφ θξέαο λα είλαη κεξφο (ρνηξηλφ κπνχηη) άλεπ
νζηψλ, κπξηδφιεο ιαηκνχ ηεκαρηζκέλεο (350 γξ/ηεκ.) θαη λα
πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ έρνπλ εθηξαθεί θαη αλαπηπρζεί θαιά
(αξζεληθά πξηλ ην ζηάδην ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, ζειπθά πνπ
δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλαπαξαγσγή).
Σα δψα απφ ηα νπνία ζα πξνέξρεηαη ην θξέαο, λα είλαη πγηή θαη
απαιιαγκέλα απφ λνζήκαηα, θαη λα έρνπλ ππνζηεί θηεληαηξηθφ
έιεγρν πξηλ θαη κεηά ηε ζθαγή θαη έρνπλ θξηζεί κεηά απ‘ απηή ηελ
εμέηαζε θαηάιιεια λα ζθαγηαζηνχλ θαη δηαηεζνχλ ζηελ
θαηαλάισζε.

ΝΑΗ

Σα ζθάγηα θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο βάζεη ηεο εθηηκψκελεο
πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε άπαρν θξέαο θαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα
κε ην άπαρν θξέαο σο πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζθαγίνπ. Ζ
δηακφξθσζε πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα έρνπλ αλεπηπγκέλνπο
κχεο, θπξίσο ζηνπο κεξνχο, θαη λα είλαη θαηεγνξίαο Δ ή U ή R,
φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 1234/2007.
Ζ θαηάζηαζε ηεο πάρπλζεο λα είλαη ηέηνηα ψζηε ην ιίπνο λα είλαη
θαηαλεκεκέλν, ιεπθσπφ, φρη καιαθφ θαη ειαηψδεο. Να έρεη γίλεη
πιήξεο αθαίξεζε ηνπ ιίπνπο ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά.

ΝΑΗ
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Καηεγνξίεο Άπαρν θξέαο σο πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζθαγίνπ
E 55 ή πεξηζζφηεξν
U 50 ή πεξηζζφηεξν αιιά θαηψηεξν ηνπ 55
R 45 ή πεξηζζφηεξν αιιά θαηψηεξν ηνπ 50
ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΧΝ
Σα ακλνεξίθηα λα πξνέξρνληαη απφ δψα γάιαθηνο, 8-12 Κηιψλ,
ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 1183/2006 θαη 1234/2007, θαηά
πξνηίκεζε Διιεληθήο παξαγσγήο, νιφθιεξα, πξφζθαηεο ζθαγήο,
ρσξίο θεθάιη, ρσξίο εληφζζηα (εθηφο απφ ηηο εκέξεο ησλ ενξηψλ
ζχκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89). Να θέξνπλ ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Ννκνζεζία απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο.

ΝΑΗ

ΣΔΜΑΥΗΜΟ
Ο ηεκαρηζκφο ησλ λσπψλ θξεάησλ, πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα
απφ εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ ζχκθσλα κε Π.Γ.
306/1980 - Πεξί φξσλ ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ ησλ
εξγαζηεξίσλ ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπήο
κηηησηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 1115/80,
(281/Α/11.12.80) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ
Π.Γ. 306/80 «Πεξί φξσλ ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ
ησλ εξγαζηεξίσλ ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπήο
κηηησηνχ» θαη ηνλ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (EE) ΑΡΗΘ.
1337/2013 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΉ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε
ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
φζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ
πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή
θαηεςπγκέλα θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη
πνπιεξηθψλ, θαη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.
Σα ζθαγεία θαη ηεκαρηζηήξηα θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθέο
εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη αξηζκφ
έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ.79/2007
(Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο
ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζθαγείσλ
νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ θαη ζέζπηζε ησλ
αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε
ζθαγείσλ).

ΝΑΗ

ΤΚΔΤΑΗΑ
Σα απηνηειή ηεκάρηα ησλ ζθάγεησλ λα είλαη:
Γηα ην κνζράξη: Σν λσπφ κνζράξη πξέπεη λα παξαδίδεηαη
ηεκαρηζκέλν, ζε νιφθιεξα απηνηειή ηεκάρηα, (π.ρ. ηξάλο,
ζηξνγγπιφ, λνπά θ.ι.π., άλεπ πεξηηηψλ κεξψλ θαη άλεπ ιίπνπο),
ελψ γηα δε ην ρνηξηλφ λσπφ θξέαο, απηφ λα είλαη κπνχηη (Α/Ο) θαη
κπξηδφιεο θνκκέλεο ή θφληξα ρνηξηλνχ .
Γελ γίλεηαη δεθηή κέζα ζηε ζπζθεπαζία, ε χπαξμε:
1. Πξφζζεηνπ ιίπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεκέλνπ θπζηθψο κε ην θξέαο.
2. Μηθξψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο (TRIMMINGS) θαη απνμεζκάησλ
νζηψλ.
Κάζε απηνηειέο αλαηνκηθφ ηεκάρην, ζα ζπζθεπάδεηαη απφ ηνλ
παξαζθεπαζηή ή ηνλ ζπζθεπαζηή, ζε πξψηε ζπζθεπαζία ζε θελφ
αέξνο (VACUM) άλεπ ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ ζε δηαθαλή πξν
ζπζθεπαζία, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, πνπ ζα ην πξνζηαηεχεη απφ
έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ
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απψιεηα πγξαζίαο (Οδεγία 89/108/ΔΟΚ).
Γελ επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε θαλελφο θνκκαηηνχ πνπ αλήθεη ζηελ
Καηεγνξία Α, αιιά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα θνκκάηηα
ζηε θπζηνινγηθή αλαινγία πνπ απαληνχλ ζηελ Καηεγνξία απηή.
Δίλαη ζηελ θξίζε ηνπ έθαζηνπ Ννζνθνκείνπ λα δεηήζεη ηελ
πξνκήζεηα ή φρη ησλ θνκκαηηψλ ‗‘θφληξα‘‘, ‗‘θηιέην‘‘ θαη
‗‘κπξηδφιεο‘‘.
Σα απηνηειή δηαθνξεηηθά αλαηνκηθά ζπζθεπαζκέλα, ηεκάρηα ηεο
ίδηαο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε θαζαξά
ραξηνθηβψηηα θαζαξνχ βάξνπο πεξηερνκέλνπ, πεξίπνπ 25 Κηινχ
(±10%), θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Σα λσπά θξέαηα ζα παξαδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο, θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ε
δε εκεξνκελία παξάδνζεο ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ
ηεο ζπλνιηθήο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ. Πέξαλ ηνπ ρξφλνπ απηνχ δελ
ζα γίλεηαη ε παξαιαβή ησλ πξντφλησλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηνπ δεηείηαη
ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο (ηεκάρην) θαη ηεο πνηνηηθήο
θαηάηαμεο ησλ παξαδηδφκελσλ λσπψλ θξεάησλ.

ΝΑΗ

Δζσηεξηθά ζηε δηαθαλή πξνζπζθεπαζία θαη πάλσ ζε θάζε
απηνηειέο αλαηνκηθφ ηεκάρην, αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία,
πξέπεη λα ππάξρεη εηηθέηα, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
13 ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1760/2000, ηνπ θαλνληζκνχ
(Δ.Κ.) αξηζκ.510/2006, ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ (αξηζ. 1337/2013)
ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 ηα εμήο:
1. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζθάγεηνπ (Νεαξφ δψν 8- 12 κελψλ).
2. Ζ Υψξα θαηαγσγήο.
3. Ζ Υψξα εθηξνθήο.
4. Ζ Υψξα ζθαγήο.
5. Ο θσδηθφο ηνπ ζθάγεηνπ (Πιελ ηνπ ρνηξηλνχ).
6. Ο αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ.
7. Ο ηίηινο θαη ν αξηζκφο εγθξίζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ
ηεκαρηζκνχ.
8. Ζ εκεξνκελία ζθαγήο.
9. Ζ Σαμηλφκεζε ηνπ Εψνπ (π.ρ. ΑΕ1).
10. Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη
επί απηνθφιιεηεο εηηθέηαο ειεθηξνληθήο δπγαξηάο ηνπ εξγνζηαζίνπ
θαη ζα επηθνιιάηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
11. Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ.

ΝΑΗ

Γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηε δηαθίλεζε ησλ θξεάησλ πξέπεη λα
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 203/1998 - Σξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 410/94 «Τγεηνλνκηθνί
φξνη παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά θξέαηνο (231/Α) ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 95/23/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη
ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 204/96 (162/Α),
291/96 (201/Α) θαη 11/95 (5/Α), ν δε δηαθηλεηήο πξέπεη λα
εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.

ΝΑΗ

Μηθξνβηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά
Salmonella, απνπζία ζε 25γξ (n=5, c=0), EN/ISO6579,
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002.
E. coli O157:H7, απνπζία ζε 25γξ (n=5, c=0), ISO 16649,
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002.
Λνηπνί παζνγφλνη νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηζρχνπζα εζληθή θαη
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θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Ο πξνκεζεπηήο ζε θακία πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ
εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο, εθηφο αλ πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απφ ην
Σκήκα Δκπνξίνπ φηη ην παξαγγειζέλ είδνο δελ ππάξρεη ζηελ
αγνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο νθείιεη πξηλ ηελ
πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο λα ελεκεξψζεη ην Ννζνθνκείν, Ίδξπκα
, θ.ιπ. γηα ηελ έιιεηςε ηνπ είδνπο ψζηε λα δνζεί ρξφλνο ηεο
αιιαγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο.

Απαηηείηαη
απνδνρή

Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ζην πξψην
ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπο.

Απαηηείηαη
απνδνρή

ΝΧΠΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ: Νσπά Κνηφπνπια αεξφςπθηα
ια ηα λσπά πνπιεξηθά ζα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, Σ65%,
βάξνπο 1300 γξ, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, θαιά αλεπηπγκέλα ειηθίαο
κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ, νιφθιεξα θαη λα ηεξνχληαη νη φξνη ησλ
άξζξσλ 88, 88(1) θαη 89 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ
Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεσο θαη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε
Τγεηνλνκηθέο, Κηεληαηξηθέο θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο.
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1234/2007 (Παξάξηεκα XIV) λννχληαη
σο:
«θξέαο πνπιεξηθψλ»: ην θξέαο ησλ πνπιεξηθψλ πνπ είλαη
θαηάιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη ην νπνίν δελ έρεη
ππνζηεί άιιε επεμεξγαζία πιελ ηεο επεμεξγαζίαο κε ςχρνο,
«λσπφ θξέαο πνπιεξηθψλ»: ην θξέαο ησλ πνπιεξηθψλ ην νπνίν
δελ έρεη νπδέπνηε ζθιεξπλζεί κε ηε δηαδηθαζία ςχρνπο πξηλ
δηαηεξεζεί ζπλερψο ζε ζεξκνθξαζία φρη ρακειφηεξε απφ 2° C θαη
φρη πςειφηεξε απφ + 4° C.

ΝΑΗ

Σα θνηφπνπια ζα πξέπεη:
- Να είλαη απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα ηξάρεινπο άθξα απφ ηνλ
ηαξζφ ρσξίο θηεξά, έληεξα, ηξαρεία, πλεχκνλεο θαη θεθάιη. Σν
δέξκα δελ θέξεη ππνιείκκαηα θηεξψλ, ακπρέο, ζθαζίκαηα ή
αηκαηψκαηα. Λίγα κηθξά πνχπνπια, ηκήκαηα ζηειερψλ θαη ηξίρεο
(filoplumes) είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πάλσ ζην ζηήζνο, ηα
πφδηα θαη ηηο άθξεο απφ ηηο θηεξνχγεο (Καλνληζκφο ΔΟΚ 1538/91 ν
νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).
- Να είλαη αλέπαθα θαη αξηηκειή (Καλνληζκφο 1538/91) ρσξίο
θαλέλα νξαηφ μέλν ζψκα, αθαζαξζία ή αίκα ρσξίο νπνηαδήπνηε
μέλε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο, ρσξίο εμέρνληα
ζπαζκέλα θφθαια, ρσξίο ζνβαξνχο κψισπεο θαη ρσξίο ίρλε
πξνεγνχκελεο θαηάςπμεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θαλνληθφ θαη
ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο, ζηελ πιάηε θαη ζηνπο κεξνχο
(Καλνληζκφο ΔΟΚ 1538/91 ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ
543/2008.
- Να έρνπλ θαιή φςε. Σν θξέαο πξέπεη λα είλαη παρχ, ην ζηήζνο
αλεπηπγκέλν, θαξδχ, καθξχ θαη ζαξθψδεο,
σο ζαξθψδε πξέπεη λα είλαη θαη ηα πφδηα.
- Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία, αθηηλνβνιία ή
επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο ή ππεξηψδεηο αθηίλεο ή επίδξαζε
ιεπθαληηθψλ νπζηψλ πνπ δίλνπλ ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Να
κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία ρξσζηηθέο θπζηθέο ή ηερλεηέο, κε
αληηβηνηηθά, κε ζπληεξεηηθέο ή άιιεο νπζίεο πνπ λα απνζθνπεί
ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο.
- Να έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεψξεζε πξηλ ηελ ζθαγή
θαη ηα νπνία θξίζεθαλ θαηάιιεια πξνο ζθαγή γηα ηελ εκπνξία
θξέαηνο πνπιεξηθψλ.
- Να έρνπλ ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν κεηά ηελ ζθαγή θαη έρνπλ
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θξηζεί θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε.
- Μεηά ηελ ζθαγή δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ κπθεηηάζεηο θαη
αιινηψζεηο κε θπζηνινγηθή νζκή ή ρξψκα, θαθνήζεηο ή
πνιιαπινχο φγθνπο.
- Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη ηηο
ζπζηάζεηο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΗΜΟ(ΔΟΚ) αξηζ.
1906/90 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 1990 ζρεηηθά κε
νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1177/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 1εο
Απγνχζηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
2160/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ κεζφδσλ
ειέγρνπ ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ έιεγρν
ηεο ζαικνλέιαο ζηα πνπιεξηθά.
- Να κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ
δηαηξνθή ησλ δψσλ ή άιιεο νπζίεο εμσγελνχο πξνειεχζεσο φπσο
νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά θαη γεληθά απνπζία
θηεληαηξηθψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ.

ΝΑΗ

ε θάζε θνηφπνπιν ζα ππάξρεη ζήκαλζε, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν
αξηζκφο έγθξηζεο ΔΟΚ ηνπ ζθαγείνπ, ε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο
θαη ε εκεξνκελία αλάισζεο, ε ρψξα πξνέιεπζεο ή ν ηφπνο
θαηαγσγήο (Καλνληζκφο 1337/2013 1ε Απξηιίνπ 2015).
ε θάζε ράξηηλε εμσηεξηθή δεχηεξε ζπζθεπαζία ε ζήκαλζε λα είλαη
ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ:
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ
ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξίνπ
2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο
θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ)
αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο
Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο
1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο
Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο.
Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζκ.1337/2013 γηα ηελ ζέζπηζε
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ.αξηζκ.1169/2011 φζνλ αθνξά ηελ
έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα
θξέαηα ρνξηνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ.
ε πεξίπησζε εηζαγσγήο λσπψλ πνπιεξηθψλ απφ ηξίηε ρψξα
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε Τγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ (ζηελ
Διιεληθή γιψζζα) φπσο νξίδεηαη απφ ην Π.Γ.420/1993,
Π.Γ.291/1996 θαη Π.Γ.119/1997(Α108).

ΝΑΗ

Σα λσπά θνηφπνπια ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε
ραξηνθηβψηην ησλ δέθα (10) ηεκαρίσλ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ
Διιεληθή γιψζζα:
Ζ νλνκαζία θαη ε θαηεγνξία ηνπ ζθαγίνπ (θαηεγνξία Α).
Ζ ρψξα πξνέιεπζεο.
Σν ζήκα ηεο θπηηθήο δηαηξνθήο.
Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.
Ο αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ, θαη ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο
ζχκθσλα κε ηελ 92/116/ ΔΟΚ.
Ζ εκεξνκελία ζθαγήο.
Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο,
Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πνπιεξηθψλ ζα είλαη ε επφκελε ηεο
εκεξνκελίαο ζθαγήο απηψλ.
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ: Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο
Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην
Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη.
Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο. χκθσλα κε ηελ
K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ
ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ.
852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ.

ΝΑΗ

2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα [ΚΤΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ
παξαγσγή ; παξαζθεπή - επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη
εκπνξία ησλ πξντφλησλ.

ΝΑΗ

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηφ
δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ είλαη
παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ
θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ θνξείο
γηα ηελ παξαγσγή ; παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ ; παξαζθεπαζηή ή
ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα
πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3νλ Ζ κεηαθνξά (Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β) ζα γίλεηαη
κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά κεηαθνξηθά κέζα-ςπγεία
θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία
ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία φρη ρακειφηεξε απφ -2° C θαη φρη
πςειφηεξε απφ + 4° C [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007], θαη
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζα θέξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο. ΔΦΔΣ
ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν 9.

ΝΑΗ

Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε
Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία
εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε
νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. Καηά
ηελ ψξα παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη
παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ
ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα
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ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο (φπνπ απαηηείηαη), γάληηα κηαο ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην
είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη
ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο.

Απαηηείηαη
απνδνρή

H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.

Απαηηείηαη
απνδνρή

Αξ Γ/μεο 04/20 ( Αξ πζηήκαηνο 85189)

ΣΜΖΜΑ Β: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣA - ΛΑΥΑΝΗΚΑ

ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝA ΑΛΗΔΤΜΑΣA
ΥΣΑΠΟΓΗ ΟΛΟΚΛΖΡΟ παξαγνπιηαζκέλν 1800-2000 γξ/ηεκ.
ΟΤΠΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΔ 800-1000 γξ/ηεκ.*
ΠΔΡΚΑ θηιέην 300- 400 γξ/ηεκ.*
ΓΛΧΑ θηιέην 300-350 γξ/ηεκ.*
* Σα αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελα βάξε έρνπλ ππνινγηζζεί ζχκθσλα
κε ηα κεξηδνιφγηα-πνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα
Ννζνθνκεία. Πξντφληα πέξαλ ησλ παξαπάλσ νξηδφκελσλ βαξψλ
δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά.

Απαηηείηαη
απνδνρή

Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαηεςπγκέλα θαηά
κνλάδα (ΗQF) θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ
(Άξζξα 92, 93).
Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα είλαη ηππνπνηεκέλα νκνηφκνξθα
θαηά κέγεζνο, αλάινγα κε ην δεηνχκελν είδνο. Σα ηεκαρηζκέλα
ςάξηα (θέηα) ζα παξαδίδνληαη κε δέξκα, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε
ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο. Δπίζεο, ηα πξντφληα ζα πξέπεη:
- Να έρνπλ άκεκπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο, ρσξίο
ππνιείκκαηα αίκαηνο θαη ζπιάρλσλ.
- Να κε πεξηέρνπλ πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλφξγαλεο νπζίαο.
- Να κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια
ε επηθίλδπλα γηα θαηαλάισζε.
- Να έρνπλ ππνζηεί βαζηά θαηάςπμε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη δελ έρνπλ ππνζηεί επαλαθαηάςπμε.
- Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απφςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο
ραξαθηήξεο ησλ λσπψλ.
- Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλνηηθέο νδεγίεο πεξί
εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ, Π.Γ.786/1978 Π.Γ.290/92
Π.Γ.42/94 πεξί πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο
καιαθίσλ θαη αιηεπκάησλ.

ΝΑΗ

Ζ απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. άξζξα 61, 62, 62α, 92 & 93
θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9.
Σν πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ζε φια ηα θαηεςπγκέλα επεμεξγαζζέληα
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αιηεχκαηα, δειαδή θηιέηα θαη θέηεο ςαξηψλ θαη καιάθηα
θαζαξηζκέλα θαη ηεκαρηζκέλα ζε θέηεο ή κε, δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο βάξνπο.
Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ
Κ.Σ.& Π. άξζξα 9, 11 & 62α θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο.
Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε πξψηε ζπζθεπαζία(Α)
ζε πιαζηηθφ θχιιν, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα άξζ.
26, 26α & 27 ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη (Β) εμσηεξηθή ζπζθεπαζία εληφο
ραξηνθηβσηίνπ επηκειψο ζπζθεπαζκέλα θαη πνιχ θαιά θιεηζκέλα.
Οη εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα θέξνπλ ηαηλίαο αζθαιείαο
πνπ ζα θαηαζηξέθεηαη κε ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ
παξάδνζή ηνπο.
ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ, ζε εκθαλέο θαη θαιά
ηνπνζεηεκέλν ζεκείν, κε επθξηλή θαη αλεμίηεια γξάκκαηα ζηελ
Διιεληθή Γιψζζα, νη εμήο ελδείμεηο:
Α) Σν νλνκαηεπψλπκν ή ν εκπνξηθφο ηίηινο ή ε έδξα ηεο
επηρείξεζεο θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Β) Σν νλνκαηεπψλπκν ή ν ηίηινο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ έιαβε
ρψξα ε θαηάςπμε.
Γ) Ζ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ είδνπο.
Γ) Ζ δψλε αιίεπζεο (FAO).
Δ) Ζ εκεξνκελία αιηείαο (εκέξα-κήλαο-έηνο).
η) Ζ εκεξνκελία θαηάςπμεο (εκέξα-κήλαο-έηνο).
Ε) Ζ αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ (εκέξα-κήλαο-έηνο).
Οη ελδείμεηο απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, ηφζν επί ηεο
ζπζθεπαζίαο ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ ηνπ θηβσηίνπ, ζην νπνίν απηά επαλαζπζθεπάδνληαη.

ΝΑΗ

Σα πξντφληα αιηείαο εγρψξηα, θνηλνηηθά, ηξίηεο ρψξαο, θαηά ηελ
πψιεζή ηνπο, θέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
θαηαλαισηή, νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ή ζηε ζήκαλζε
ηνπ πξντφληνο, κε επαλάγλσζηα θεθαιαία γξάκκαηα, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλ(ΔΚ)104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ,
Καλ(ΔΚ)2065/2001 ηεο Δπηηξνπήο, «γηα θαζνξηζκφ ησλ
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ
πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ
ηνκέα ησλ πξντφλησλ ηεο αιηείαο, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλ(ΔΚ)1224/2009 «πεξί ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο
αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, ηξνπνπνηήζεσο ησλ θαλνληζκψλ θαη
θαηαξγήζεσο ησλ θαλνληζκψλ» ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
εθηειεζηηθνχ Καλ(ΔΚ)404/2011 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 πεξί ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο
αιηεπηηθήο πνιηηηθήο».
Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα ηεκαρίδνληαη ή ζα ζπζθεπάδνληαη ζε
εξγαζηήξηα πνπ ζα δηαζέηνπλ:
- Δγθεθξηκέλν θσδηθφ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο θαη ζα αλαγξάθεηαη
ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο.
- Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη αξηζκφ έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ Π.Γ.79/2007.
- Πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θξίζηκσλ ζεκείσλ
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ 56/1995 ή Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί
εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην
νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ παξαγσγή απνζήθεπζε θαη
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ.
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Ζ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ζα
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθή δηάηαμε 4/2006/ΦΔΚ851/7-76 (θαη ηελ ΤΑ Α2-1162/2004 ΦΔΚ 874/Β/14.6.2004). Βειηησκέλεο
ξπζκίζεηο ζην άξζξν 107α ηεο Α.Γ. 14/89 ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία
θαη δηάζεζε θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ
ηνπ επίπαγνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 290/1992 πνπ ΔΥΔΗ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ Α2-718/2014 (ΦΔΚ
2090/Β‘/31-07-2014).
.
Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ζην πξψην
ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπο.

ΝΑΗ

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ

ΑΓΚΗΝΑΡΔ (πάηνο)
ΜΠΑΜΗΔ Νν 1, κηθξνχ κεγέζνπο
ΑΡΑΚΑ κεγάινο
ΦΑΟΛΑΚΗΑ, πιαηηά

Απαηηείηαη
απνδνρή

Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο
φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ
ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ (Άξζξα 61, 62, 62α), παξαγσγήο θαηά
πξνηίκεζε ρψξαο Δ.Δ..
- Να έρνπλ δσεξφ θπζηνινγηθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο.
- Να κελ πεξηέρνπλ ηερλεηή ρξψζε, άξσκα ή πξνζζήθε νξγαληθήο
ή αλφξγαλεο νπζίαο.
- Να είλαη θαζαξηζκέλα θαη λα είλαη απαιιαγκέλα μέλσλ ζσκάησλ.
- Να έρνπλ ππνζηεί βαζηά θαηάςπμε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη λα κελ έρνπλ ππνζηεί επαλαθαηάςπμε.
- Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απφςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο
ραξαθηήξεο ησλ λσπψλ ιαραληθψλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη.
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Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα κελ παξνπζηάδνπλ ζπζζσκαηψκαηα
(ηα ηεκάρηα δειαδή λα κελ είλαη θνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο)
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεκαίλεη ηε δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο.
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ πγεηνλνκηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ νδεγηψλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ.
Ζ απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. άξζξα 61,62,62α 92 & 93 θαη ηνλ
νδεγφ Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9.
Ζ ζπζθεπαζία θαη ε επηζήκαλζε λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. άάξζξα 9,11 & 62α θαη ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο, ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε
ηηο Γηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ: ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ.
1169/2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα
ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ.
1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο
2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο.

ΝΑΗ

Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζε θαηεςπγκέλε κνξθή, ζπζθεπαζκέλα
ζε δχν ζπζθεπαζίεο. (Α) Ζ πξψηε ζπζθεπαζία ζα είλαη απφ
πιαζηηθφ θχιιν, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 26
, 26α & 27 ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη (Β) Ζ εληφο ραξηνθηβσηίνπ ζπζθεπαζία
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(εμσηεξηθή ζπζθεπαζία) ησλ 10 θηιψλ ή άιιεο αλάινγεο
ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο
απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ζηελ Διιεληθή
Γιψζζα νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο, φπσο:
ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο (νλνκαζία πξντφληνο θαη πνηθηιία), ην
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ, ε εηαηξεία ηππνπνίεζεο (ΚΧΓ.), ε εηαηξεία
δηαθίλεζεο, ε εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο θαη ιήμεο, θαη νη ζπλζήθεο
ζπληήξεζεο.
Σα εξγαζηήξηα ηππνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχνλ
Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ
ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ
παξαζθεπή, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ.
Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ζην πξψην
ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπο.

ΝΑΗ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟI Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο
Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην
Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη.
Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο. χκθσλα κε ηελ
K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ
ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ.
852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ.
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2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα [ΚΤΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ
παξαγσγή - παξαζθεπή - επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη
εκπνξία ησλ πξντφλησλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηφ
δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ είλαη
παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ
θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ θνξείο
γηα ηελ παξαγσγή- παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ -παξαζθεπαζηή ή
ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα
πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3νλ Ζ κεηαθνξά (Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β) ζα γίλεηαη
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κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά κεηαθνξηθά κέζα-ςπγεία
θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία
ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία φρη ρακειφηεξε απφ - 2° C θαη φρη
πςειφηεξε απφ + 4° C [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007], θαη
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζα θέξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο. ΔΦΔΣ
ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν 9.
Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε
Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία
εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε
νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. Καηά
ηελ ψξα παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη
παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ
ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο (φπνπ απαηηείηαη), γάληηα κηαο ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην
είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη
ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
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Αξ Γ/μεο 04/20 ( Αξ πζηήκαηνο 85827)

ΣΜΖΜΑ Γ: ΔΗΓΖ ΜΑΝΑΒΗΚΖ

ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΔΗΓΖ ΜΑΝΑΒΗΚΖ:ΝΧΠA ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ
Σα Νσπά Οπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη Α΄ Καηεγνξίαο θαη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηεο θαηεγνξίαο
απηήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.Π
(Άξζξν 119), ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ θαη Γηαηάμεσλ (ΦΔΚ 52
ηεο 28/1/94 πεξί πνηνηηθνχ ειέγρνπ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ),
Καλνληζκφ 2200/96 θαη 1148/01 ΚΤΑ 257543/31.07.03, ΦΔΚ
1122/08/08/03 πεξί ππνρξεσηηθήο ηππνπνίεζεο (ζπζθεπαζίαο θαη
επηζήκαλζεο) ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ εηζάγνληαη,
εμάγνληαη, δηαθηλνχληαη ή πσινχληαη ζηηο πάζεο θχζεσο αγνξέο
θαη θαηαζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ, ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο
Γηαηάμεηο (Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89 Άξζξν 3 θαη Άξζξν 67β)
πεξί ιήςεο εηδηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα λσπά
νπσξνιαραληθά εγρψξηαο παξαγσγήο, θαηά ηελ εκπνξία θαη
δηαθίλεζή ηνπο απφ ηε βάζε παξαγσγήο κέρξη ηελ ηειηθή
θαηαλάισζή ηνπο, λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ
[Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 7εο
Ηνπλίνπ 2011 γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο, ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά
ηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ
νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1580/2007 ΣΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ
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Απαηηείηαη
απνδνρή
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εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 2200/96, (ΔΚ) αξηζ.
2201/96 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1182/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ.
Σα Νσπά Οπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη θξέζθα (ην αλψηεξν
ηξηψλ εκεξψλ γηα ηα νπσξνιαραληθά επνρήο), λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ψζηε λα είλαη
: - αθέξαηα,- πγηή (απνθιείνληαη πξντφληα πνπ είλαη
πξνζβεβιεκέλα απφ ζήςε ή αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ
αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε),- θαζαξά, νπζηαζηηθά απαιιαγκέλα
απφ θάζε νξαηή μέλε χιε, - απαιιαγκέλα απφ παξάζηηα θαη
γεληθφηεξα επηβιαβείο νξγαληζκνχο θαη λα κελ εκθαλίδνπλ
αιινίσζε ηεο ζχζηαζεο ή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ,απαιιαγκέλα απφ κε θπζηνινγηθή εμσηεξηθή πγξαζία,απαιιαγκέλα απφ αξρή εμσηεξηθήο μήξαλζεο,- απαιιαγκέλα απφ
δεκηέο νθεηιφκελεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή παγεηφ,απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή ή/ θαη μέλε γεχζε,- απαιιαγκέλα
ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ξαδηελεξγψλ θαηαινίπσλ φπσο
είλαη ηα αθφινπζα: νξγαλνθσζθνξηθά, νξγαλνρισξηνκέλα θαη
πδξνγνλάλζξαθεο. - Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη επαξθψο
αλαπηπγκέλα, αιιά φρη ππεξβνιηθά, θαη νη θαξπνί λα βξίζθνληαη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ ζηάδην σξίκαλζεο θαη λα κελ είλαη ππεξψξηκνη.

Απαηηείηαη
απνδνρή

Σα πξντφληα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, ψζηε λα
ηνπο επηηξέπεη:- λα αληέρνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηνλ ελ γέλεη
ρεηξηζκφ,- λα θζάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ- λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ε πξνζηαζία ηνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε.Σα
πξντφληα ζηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζε δηαηεηαγκέλα
ζηξψκαηα κε νκνηνγελέο πεξηερφκελν θαη πνηέ ρχκα θαη ζα πξέπεη
λα ηεξνχληαη νη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο θαη ηππνπνίεζε,
έηζη φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 543/2011 θαη ζηελ Αξηζκ. Α2-718/28-7-2014 ΦΔΚ Β
2090/31-7-2014 Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο
Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.).Σν
πεξηερφκελν θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, λα
πεξηέρεη πξντφληα ηεο ίδηαο θαηαγσγήο, πνηθηιίαο, πνηφηεηαο,
κεγέζνπο θαη ζαθψο ηνπ ηδίνπ βαζκνχ αλάπηπμεο θαη
σξίκαλζεο.Κάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη εμσηεξηθά
ζπγθεληξσκέλεο ζηελ ίδηα πιεπξά κε επαλάγλσζηνπο, αλεμίηεινπο
θαη επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:

Απαηηείηαη
απνδνρή

Α. Σαπηνπνίεζε: λνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ ζπζθεπαζηή θαη/ή ηνπ
απνζηνιέα. Ζ έλδεημε απηή κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη: γηα φιεο ηηο
ζπζθεπαζίεο εθηφο απφ ηηο πξνζπζθεπαζίεο, απφ ηνλ θσδηθφ ηνπ
ζπζθεπαζηή θαη/ή ηνπ απνζηνιέα πνπ έρεη εθδνζεί ή αλαγλσξηζηεί
απφ επίζεκε ππεξεζία, ζπλνδεπφκελν απφ ηελ έλδεημε
«ζπζθεπαζηήο θαη /ή απνζηνιέαο» (ή ηζνδχλακε ζπληνκνγξαθία),
γηα ηηο πξνζπζθεπαζίεο θαη κφλν, απφ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε
ηνπ πσιεηή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο,
ζπλνδεπφκελα απφ ηελ έλδεημε «ζπζθεπαζκέλν γηα:» ή ηζνδχλακε
έλδεημε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε εηηθέηα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη
έλαλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπζθεπαζηή θαη/ή ζηνλ
απνζηνιέα. Ο πσιεηήο παξέρεη ζηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ φιεο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ θσδηθνχ
απηνχ. Β. Φχζε ηνπ πξντφληνο Κνηλή νλνκαζία ηνπ είδνπο, αλ ην
πξντφλ δελ είλαη νξαηφ εμσηεξηθά. Ολνκαζία ηεο πνηθηιίαο. Γ.
Καηαγσγή ηνπ πξντφληνο Υψξα θαηαγσγήο θαη ελδερνκέλσο,
πεξηνρή παξαγσγήο ή εζληθή ή πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή νλνκαζία.
Γ. Δκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά Πνηνηηθή Καηεγνξία. Μέγεζνο
εθθξαδφκελν σο:Διάρηζην θαη κέγηζην κέγεζνο (ζε mm) ή θσδηθφ

Απαηηείηαη
απνδνρή
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(-νχο) κεγέζνπο πνπ αθνινπζείηαη, πξναηξεηηθά, απφ ην ειάρηζην ή
κέγηζην κέγεζνο ή ηνλ αξηζκφΔ. Αξηζκφο παξηίδαο ηαλ νη
ζπζθεπαζίεο παξνπζηάδνληαη ζε παιέηα, νη ελδείμεηο πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ζε επδηάθξηην ζεκείν ζε δχν ηνπιάρηζηνλ πιεπξέο
ηεο παιέηαο.
Οη ζπζθεπαζίεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε
ράξηηλεο, θαζαξέο, απαιιαγκέλεο απφ νζκέο, μέλα ζψκαηα θαη
πγξαζία, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά θαη ε δηαθίλεζή ηνπο
ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. Σα πιηθά παξαζθεπήο ησλ
ραξηνληψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ
ραξηνθηβσηίνπ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, θαζαξά θαη απφ πιηθφ
ηέηνην, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ εζσηεξηθέο ή
εμσηεξηθέο αιινηψζεηο ζην πξντφλ θαη θαηάιιεια γηα λα έξζνπλ ζε
επαθή κε ηξφθηκα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ θαη ηδίσο ραξηηψλ ή
ζεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ εκπνξηθέο ελδείμεηο, επηηξέπεηαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε εθηχπσζε ή ε επίζεζε ηεο εηηθέηαο έρεη γίλεη κε
κειάλη ή θφιια πνπ λα κελ είλαη ηνμηθά.

Απαηηείηαη
απνδνρή

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) Αξηζκ.
2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2005 πεξί
κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα.1. E. Coli 10/ γξ. 2.
Salmonella spp. απνπζία ζηα 25 γξ.3. Singella απνπζία ζηα 25
γξ.4. E. Coli 0157:Ζ 7 απνπζία ζηα 25 γξ.

Απαηηείηαη
απνδνρή

ΑΓΓΟΤΡΗΑ
Σα αγγνχξηα πξέπεη, πιένλ ησλ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ
πνηφηεηαο, λα είλαη φςεσο λσπήο, ζθηρηά, ρσξίο πηθξή γεχζε. Σα
αγγνχξηα πξέπεη λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε, έρνληαο
ζπγρξφλσο ζπφξνπο ηξπθεξνχο, ζρεκαηηζκέλα θαη ζρεδφλ ίδηα. Σν
κέγεζνο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα έρεη κήθνο απφ 20-30 cm θαη
δηάκεηξν κεηαμχ 4 θαη 7 cm.
Ζ ζπζθεπαζία ησλ αγγνπξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε λάηινλ
ζαθνχιεο ή ραξηνθηβψηηα κε νπέο. Σα αγγνχξηα πξέπεη λα είλαη
αξθεηά ζθηθηά θαηά ηε ζπζθεπαζία πνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν
άλεην ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε δεκηά θαηά ηε κεηαθνξά.

ΝΑΗ

ΚΑΡΟΣΑ
Σα θαξφηα λα κε θέξνπλ γξακκψζεηο, λα κελ έρνπλ ζπνξνπνηεζεί,
λα ε δηαθιαδίδνληαη θαη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ δεπηεξεχνπζεο
ξίδεο, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ κε θαλνληθή εμσηεξηθή πγξαζία,
δειαδή λα είλαη επαξθψο ζηεγλά κεηά απφ ην πιχζηκν, λα είλαη
απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή ή/θαη γεχζε, λα είλαη αθέξαηα,
θξέζθα, λα παξνπζηάδνπλ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο.
Σν κέγεζνο λα είλαη 15-25 mm θαηά δηάκεηξν ή 80-120 γξ θαηά
βάξνο.
Σν πεξηερφκελν θάζε κέζνπ ζπζθεπαζίαο ή παξηίδαο πξέπεη λα
είλαη νκνηνγελέο θαη λα πεξηέρεη κφλν θαξφηα ηεο ίδηαο θαηαγσγήο,
πνηθηιίαο, πνηφηεηαο, παξνπζίαζεο θαη κεγέζνπο. Σα θχιια πξέπεη
λα είλαη βγαικέλα ή θνκκέλα θνληά ζην ιαηκφ ρσξίο λα βιάπηεηαη ε
ξίδα. Σα θαξφηα λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε λάηινλ ζαθνχιεο θαη ζε
κηθξέο ζπζθεπαζίεο ησλ 10 ή 20 Κηινχ ηνπνζεηεκέλα ζε πνιιαπιά
ζηξψκαηα, δηαηεηαγκέλα κέζα ζηε ζπζθεπαζία. Σα θαξφηα πξέπεη
λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε
πξνζηαζία ηνπο.
ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ
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Σα θνινθπζάθηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε κίζρν (πνπ είλαη
δπλαηφ λα έρεη ππνζηεί ειαθξά θζνξά) θαη άλζνο, λα είλαη λσπήο
εκθαλίζεσο, ζπλεθηηθά, πγηή (απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ
πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο ζε βαζκφ ψζηε
λα θαζίζηαληαη αθαηάιιεια πξνο βξψζε) θαη απαιιαγκέλα απφ
θνηιφηεηεο θαη ζρηζκέο. Σέινο, πξέπεη λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ρσξίο φκσο νη ζπφξνη λα έρνπλ θαηαζηεί
ζπλεθηηθνί.
Σν κήθνο γηα ηα θνινθπζάθηα λα είλαη απφ 50 -150 mm
(θνινθπζάθηα ρνλδξά γηα εηδηθέο παξαζθεπέο, κεηά απφ εηδηθή
παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ) θαη ην κήθνο κεηξηέηαη απφ ην
ζεκείν ζπκβνιήο κε ην κίζρν κέρξη ην άθξν ηεο ζηεθάλεο ηνπ
νπψξαο.

ΝΑΗ

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑ - ΜΠΡΟΚΟΛΑ
Σα θνπλνππίδηα θαη ηα κπξφθνια πξέπεη λα είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ
έσο κσβ απνθιεηζκέλεο θάζε άιιεο απφρξσζεο, νη αλζνθφξεο
θεθαιέο απηψλ πξέπεη λα είλαη φςεσο λσπήο, ζπλεθηηθέο κε ηα
άλζε ζθηθηά, απαιιαγκέλεο απφ ειαηηψκαηα φπσο θειίδεο,
εμνγθψκαηα θχιισλ ζην θέληξν θαη θάζε είδνπο πξνζβνιέο.
Δπηπιένλ, ηα πξντφληα πξέπεη είλαη θαιά ζθηγκέλα εληφο ηεο
ζπζθεπαζίαο, αιιά νη αλζνθφξεο θεθαιέο δελ πξέπεη λα
θαηαζηξέθνληαη απφ ππεξβνιηθέο πηέζεηο.

ΝΑΗ

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΔΡΑ
Οη βνιβνί πξέπεη λα είλαη ζθιεξνί θαη αξθεηά μεξνί γηα ηε
πξνβιεπφκελε ρξήζε, νη δχν δε πξψηνη εμσηεξηθνί ρηηψλεο, θαζψο
θαη ην ζηέιερνο, πξέπεη λα είλαη εληειψο απνμεξακέλνη. Οη βνιβνί
πξέπεη λα είλαη ζθηθηνί θαη αλζεθηηθνί, ρσξίο θχηξα, απαιιαγκέλνη
απφ εμνγθψκαηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ αλψκαιε βιαζηηθή
αλάπηπμε θαη πξαθηηθά απαιιαγκέλνη απφ ξηδηθφ ζχζαλν.

ΝΑΗ

ΛΑΥΑΝΑ
Σα ιάραλα πξέπεη λα είλαη λσπά, ζθηθηά, ρσξίο ζθαζίκαηα θαη
ρσξίο εθβιαζηήκαηα θαη θαλνληθήο εμσηεξηθήο πγξαζίαο.
Απνθιείνληαη ηα ιάραλα πνχ θέξνπλ ίρλε ζήςεο ή αιινηψζεηο πνπ
ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε. Ο βιαζηφο πξέπεη λα
θφβεηαη ειαθξά απφ ηα πξψηα θχιια, ηα νπνία παξακέλνπλ επί
ηνπ βιαζηνχ θαη ε ηνκή πξέπεη λα είλαη ιεία. Σα θχιια ησλ
ιάραλσλ πξέπεη λα είλαη θαιά πξνζθνιιεκέλα (εθηφο απφ
νξηζκέλα θχιια πξνζηαζίαο). Σν θαηά κνλάδα θαζαξφ βάξνο δελ
πξέπεη λα είλαη θαηψηεξν ησλ 1.000γξ.

ΝΑΗ

ΜΑΡΟΤΛΗΑ
Σα καξνχιηα πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλα, ζθηθηά, φρη
ζρηζκέλα θαη απαιιαγκέλα απφ ειαηηψκαηα πνχ βιάπηνπλ ηελ
βησζηκφηεηά ηνπο. Σν θαηά κνλάδα θαζαξφ βάξνο δελ πξέπεη λα
είλαη θαηψηεξν ησλ 200 γξ θαη αλψηεξν ησλ 350 γξ πεξίπνπ.
Σα θηβψηηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα θαηά ηε ζπζθεπαζία απφ
θάζε μέλν ζψκα, θπξίσο θχιια απνθνιιεκέλα απφ ην ζψκα ηνπ
θπηνχ θαη ηεκάρηα ζηειέρνπο.
ΚΑΣΑΡΑ ΑΝΣΗΓΗΑ
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ΝΑΗ

Lactuca sativa var. longifolia Lam
ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΑ ΑΝΣΗΓΗΑ

ΝΑΗ

Lactuca sativa var. crispa L
ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ
Οη κειηηδάλεο πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθέο, λα κελ έρνπλ πξνζβιεζεί
απφ ζήςε ή λα έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο ζε βαζκφ ψζηε λα
θαζίζηαληαη αθαηάιιειεο πξνο βξψζε, λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε
θάιπθα θαη κίζρν (πνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ππνζηεί ειαθξά
θζνξά), λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (ρσξίο ελ
ηνχηνηο ε ζάξθα ηνπο λα είλαη ηλψδεο ή μπιψδεο, ρσξίο νη ζπφξνη
λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ), λα είλαη λσπήο
εκθάληζεο αιιά απαιιαγκέλεο απφ θάζε εμσηεξηθή πγξαζία πέξαλ
ηεο θπζηνινγηθήο θαη γεληθά θάζε αιινίσζε. Πνηθηιίεο πνπ ζα
πξνζθέξνληαη λα είλαη:

ΝΑΗ

ΦΛΑΚΔ σνεηδείο θαη κε καθξηνχο θαξπνχο, βάξνπο 150
πεξίπνπ γξ, ρξψκαηνο ζθνχξνπ κνβ.

ΝΑΗ

ΣΑΚΧΝΗΚΖ ΛΔΧΝΗΓΗΟΤ (Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο), κε καθξχο θαξπνχο, βάξνπο 120-150 γξ, κσβ
ρξψκαηνο.

ΝΑΗ

ΠΑΣΑΣΔ
Οη παηάηεο ζα πξέπεη λα είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο (350-450γξ.),
ζθηθηέο θαη ζπλεθηηθέο ρσξίο αιινηψζεηο, απαιιαγκέλεο απφ θαθέ
εζσηεξηθέο θειίδεο πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ πξαζίληζκα
(κέρξη ην 1/8 ηεο επηθάλεηαο) πνπ λα αθαηξείηαη κε ην θαζάξηζκα
θαη ζε πνζνζηφ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ
βάξνπο ηεο ζπζθεπαζίαο. Ζ επηδεξκίδα λα παξνπζηάδεη ιεία θαη
ζπλερή πθή ελψ ην ρξψκα ηεο λα είλαη θίηξηλν. Οη παηάηεο ζα είλαη
εμσηεξηθά θαζαξηζκέλεο απφ ρψκαηα.
Σν πεξηερφκελν ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
παηάηεο ηεο ίδηαο πξνέιεπζεο, πνηθηιίαο, πνηφηεηαο θαη κεγέζνπο.
Οη παηάηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην βαζκφ σξηκφηεηαο
θαη λα έρνπλ ηνλ ίδην ρξσκαηηζκφ επηδεξκίδαο. Σα κέζα
ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ
αεξηζκφ ηνπ πξντφληνο, λα είλαη θαηλνχξγηα θαζαξά θαη απφ πιηθφ
πνπ δελ πξνθαιεί εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο αιινηψζεηο ζηνπο
θνλδχινπο.
Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε δηθηπσηνχο ζάθνπο ησλ 25-30 Κηιψλ. Σα
πξντφληα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε θαη θαηάζηαζε ηέηνηα
πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηε
κεηαρείξηζε ψζηε λα θηάλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε.

ΝΑΗ

ΖΜΑΝΖ ΠΑΣΑΣΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
χκθσλα κε ην Π.δ 365/2002 θαη ηνλ Καλ.(ΔΔ) 543/2011 είλαη
ππνρξεσηηθή ε ζήκαλζε ηνπ πξντφληνο, επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηεο
παξαγφκελεο ζηελ Διιάδα ή εηζαγφκελεο απφ Σξίηεο Υψξεο θαη
δηαθηλνχκελεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε παηάηαο,
απφ ηνλ παξαγσγφ έσο θαη ην ζηάδην ηεο ιηαληθήο πψιεζεο.
Καηά ηε δηαθίλεζε παηάηαο εκπνξίνπ απφ ηα ζπζθεπαζηήξηα ζηελ
εηηθέηα ζήκαλζεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα

ΝΑΗ

Σελίδα 93

20PROC006458962 2020-03-20
παξαθάησ:
ν αξηζκφο απφ ην κεηξψν εκπφξσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ
(Κσδηθφο αξηζκφο ΓΡ απφ ηε βάζε ΜΔΝΟ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ),
2. ν αξηζκφο Φπηνυγεηνλνκηθνχ Μεηξψνπ (Α.Μ.) ηνπ παξαγσγνχ
θαη ηνπ ζπζθεπαζηή,
3. ην είδνο,
4. ε ρψξα θαηαγσγήο θαη ε πεξηνρή,
5. ε πνηθηιία,
6. ε πνηνηηθή θαηεγνξία,
7. ν αξηζκφο παξηίδαο (LOT),
8. ην βάξνο, θαη
9. ε έλδεημε .
Κάζε παξαγσγφο, δηαθηλεηήο, ζπζθεπαζηήο παηάηαο, νθείιεη λα
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Φπηνυγεηνλνκηθφ Μεηξψν πνπ ηεξείηαη
ζηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκίαο.
Σα ζπζθεπαζηήξηα πνπ αλαζθεπάδνπλ παηάηα θαγεηνχ
πξνεξρφκελε απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ επί ηεο λέαο ζπζθεπαζίαο φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο εηηθέηαο.
ΠΗΠΔΡΗΔ
Οη πηπεξηέο πξέπεη λα είλαη νιφθιεξεο, θξέζθηεο, πγηείο,
απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή απφ
αιινηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηα θαηαζηήζνπλ αθαηάιιεια γηα
θαηαλάισζε, θαζαξέο, πξαθηηθά απαιιαγκέλεο απφ νξαηά μέλα
ζψκαηα, θαιά αλαπηπγκέλεο, ρσξίο ειαηηψκαηα πνπ νθείινληαη
ζηνλ παγεηφ, ρσξίο ηξαχκαηα πνπ δελ έρνπλ επνπισζεί, ρσξίο
εγθαχκαηα απφ ηνλ ήιην, κε πνδίζθν, απαιιαγκέλεο απφ &#181;ε
θαλνληθή εμσηεξηθή πγξαζία, απαιιαγκέλεο απφ μέλε νζκή ή/θαη
γεχζε. Οη γιπθέο πηπεξηέο πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Πξέπεη
λα είλαη ζθηθηέο, λα έρνπλ ην ζρήκα, ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ
ρξσκαηηζκφ πνπ είλαη θαλνληθνί γηα ηελ πνηθηιία, ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ηνπ ζηαδίνπ σξηκάλζεσο, λα είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλεο
απφ θειίδεο. Ο πνδίζθνο κπνξεί λα έρεη ππνζηεί ειαθξά βιάβε ή
λα έρεη θνπεί, εθφζνλ ν θάιπθαο είλαη άζηθηνο. Οη πηπεξηέο πξέπεη
λα ζπζθεπάδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα. Πηπεξηέο ζηξνγγπιέο,
πξάζηλεο, ηξαγαλέο, κεηξίνπ κεγέζνπο.

ΝΑΗ

ΔΛΗΝΑ
Σα ζέιηλα πξέπεη λα είλαη αθέξαηα, επηηξέπεηαη ε θνπή ηνπ άλσ
κέξνπο, λσπήο εκθαλίζεσο, πγηή, απνθιείνληαη ηα πξντφληα πνπ
έρνπλ πξνζηεζεί απφ ζήςε ή έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο, ζε βαζκφ
ψζηε λα θαζίζηαληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, ρσξίο δεκηέο
πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ παγεηφ, ρσξίο θνχθηα ηκήκαηα,
παξαθπάδεο θαη αλζνθφξνπο άμνλεο, θαζαξά ρσξίο δηαθξηλφκελεο
μέλεο χιεο, πξαθηηθά ρσξίο θζνξέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ
παξάζηηα, πξαθηηθά ρσξίο παξάζηηα, ρσξίο ππεξβνιηθή εμσηεξηθή
πγξαζία, δειαδή αξθεηά "ζηεγλά" κεηά απφ ην πιχζηκν, ρσξίο
μέλεο νζκέο ή/θαη γεχζεηο. Σα ζέιηλα κε ξαβδψζεηο πξέπεη λα είλαη
θαιήο πνηφηεηαο, θαλνληθνχ ζρήκαηνο θαη ρσξίο ίρλε αζζελεηψλ
ηφζν ζηα θχιια φζν θαη ζηηο θχξηεο λεπξψζεηο.

ΝΑΗ

ΚΟΡΓΑ
Σα ζθφξδα πξέπεη λα είλαη ρσξίο θχηξα νξαηά εμσηεξηθά.
Δπηπιένλ πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε πιεμίδεο ησλ 24 βνιβψλ
(μεξά ζθφξδα) θαη πξέπεη λα είλαη πιεγκέλα κε ηνλ ίδην ηνχο
βιαζηφ θαη δεκέλα κε ζπάγθν ή θαη ζε κηθξφηεξε ζπζθεπαζία. Ζ
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θνπή δε ησλ βιαζηψλ πξέπεη λα είλαη θαζαξή.
ΝΣΟΜΑΣΔ
Οη ηνκάηεο πξέπεη λα είλαη ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ «ζηξνγγπιέο»
λσπέο, λα κελ έρνπλ ζαπίζεη ή ππνζηεί άιιεο αιινηψζεηο ηέηνηεο
πνπ λα ηηο θαζηζηνχλ αθαηάιιειεο γηα θαηαλάισζε, λα είλαη
επαξθψο ζπλεθηηθέο, απαιιαγκέλεο απφ κε επνπισκέλα
ζπαζίκαηα θαη απφ εκθαλείο πξάζηλνπο ρξσκαηηζκνχο ζηε δψλε
πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ πνδίζθνπ. Ο θαξπφο, λα είλαη
ζθαηξηθφο ή καθξφζηελνο, εδψδηκνο, ψξηκνο δνπκεξφο θαη λα έρεη
έληνλν θφθθηλν ρξψκα απαιιαγκέλνο απφ ζθαζίκαηα. Σν κέγεζνο
ηεο δηακέηξνπ ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη 30 - 40 mm Κσδηθψλ
3 θαη 4, βάξνπο 150-250 γξ αλά ηεκάρην πεξίπνπ.

ΝΑΗ

ΜΤΡΧΓΗΚΑ (ΑΝΗΘΟ, ΜΑΨΝΣΑΝΟ, ΓΤΟΜΟ)
Ματληαλφο δέκα 100γξ, θξέζθνο αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκνο θαη
πξάζηλνο.
Γπφζκνο θξέζθνο, δέκα 100 γξ αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκνο θαη
πξάζηλνο.
Άλεζνο θξέζθνο, δέκα 100γξ, αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκνο θαη
πξάζηλνο.

ΝΑΗ

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ
ρισξά πξάζηλα, θξέζθα, θαζαξηζκέλα απφ πεξηηηά κέξε, ζε δέκα
ησλ 1000 γξ.

ΝΑΗ

ΠΡΑΑ
Πξάζν θξέζθν, αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκν θαη πξάζηλν.

ΝΑΗ

ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΟΡΣΑ
θξέζθα, θαζαξηζκέλα.

ΝΑΗ

ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ
Παληδάξηα θξέζθα, αξίζηεο πνηφηεηαο, κεηξίνπ κεγέζνπο.

ΝΑΗ

ΠΑΝΑΚΗ
παλάθη θξέζθν. αξίζηεο πνηφηεηαο, θαζαξηζκέλν ψξηκν θαη
πξάζηλν.

ΝΑΗ

ΑΥΛΑΓΗΑ
Πξνηεηλφκελεο πνηθηιίεο Κξπζηάιιη θαη Βνπηπξάηε, βάξνπο
πεξίπνπ 150γξ./ηεκάρην.

ΝΑΗ

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ
Α θαηεγνξίαο θαη λα έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο, λα
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είλαη θαιήο πνηφηεηαο ψξηκα κε έληνλν θφθθηλν εζσηεξηθφ
ρξσκαηηζκφ. Σα θαξπνχδηα αλά ηεκάρην λα είλαη βάξνπο 6-10
Κηινχ.
ΚΔΡΑΗΑ
Σα θεξάζηα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αλεπηπγκέλα λα έρνπλ
επαξθή σξηκφηεηα θαη λα θέξνπλ ηνλ πνδίζθν ηνπο.

ΝΑΗ

ΠΔΠΟΝΗΑ
Σα πεπφληα πξέπεη λα έρνπλ ζρήκα θαη ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
πνηθηιίαο (γίλεηαη δεθηφο έλαο σρξφο ρξσκαηηζκφο ηνλ θινηνχ ζηα
ζεκείν φπνπ ν θαξπφο βξηζθφηαλ ζε επαθή κε ην έδαθνο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο) θαη λα είλαη λσπήο εκθάληζεο. Πξέπεη λα
είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθαζίκαηα θαη κψισπεο (ειαθξηέο ξσγκέο
γχξσ απφ ην πνδίζθν, κήθνπο κηθξφηεξνπ ησλ 2 mm πνπ φκσο
δελ αγγίδνπλ ηε ζάξθα). Οη ηχπνη πεπνληψλ πνπ πξνηείλνληαη είλαη:
Διιεληθά ηχπνπ Αξγνχο, Ακεξηθάληθνπ ηχπνπ, ζηξνγγπιά.

ΝΑΗ

ΜΖΛΑ
Σα κήια ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αλάπηπμε θαη ε ζάξθα δελ
πξέπεη λα έρεη ππνζηεί θακία θζνξά. Σν βάξνο θάζε κήινπ ζα
πξέπεη λα είλαη 220 γξ πεξίπνπ αλά ηεκάρην.
Ο πνδίζθνο κπνξεί λα ιείπεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
απνρσξηζκφο είλαη θαζαξφο θαη δελ έρεη ππνζηεί θζνξά ν
πξνζθείκελνο θινηφο.
Δπηπιένλ, ηα θξνχηα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ηέζζεξα
ζηξψκαηα θαη' αλψηαην φξην αλ ηα θξνχηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε
ζθιεξά ζθαηξηθά ππνζηεξίγκαηα ηέηνηα ψζηε λα κελ αθνπκπάεη ην
πάλσ ζηξψκα θξνχησλ ζηα θξνχηα ηνπ θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο,
θαη έηζη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο.

ΝΑΗ

ΜΠΑΝΑΝΔ
Οη κπαλάλεο πξέπεη λα είλαη ζε ρισξή θαηάζηαζε, λα είλαη
νιφθιεξεο θαη ζθξηγειέο. Σν βάξνο θάζε κπαλάλαο ζα πξέπεη λα
είλαη 230-260 γξ./ηεκάρην.

ΝΑΗ

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ
Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο εθαξκφδνληαη ζηηο θαησηέξσ πνηθηιίεο
θαξπψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζην είδνο ησλ «εζπεξηδνεηδψλ» :
-ιεκφληα ηνπ είδνπο Citrus limon (L.),
-καληαξίληα (Citrus reticulata Blanco), θιεκεληηλψλ (Citrus
clementina, θνηλψλ καληαξηληψλ (Citrus deliciosa Ten.),
- πνξηνθάιηα ηνπ είδνπο Citrus sinensis (L.) Osbeck.

ΝΑΗ

Σα εζπεξηδνεηδή πξέπεη λα έρνπλ θζάζεη ζε θαηάιιειν ζηάδην
αλάπηπμεο θαη βαζκφ σξίκαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
θξηηεξίσλ φζνλ αθνξά ηελ πνηθηιία, ηελ πεξίνδν ζπιινγήο θαη ηε
δψλε παξαγσγήο. Σν ζηάδην σξίκαζεο ησλ εζπεξηδνεηδψλ
νξίδεηαη σο ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ (ιεκφληα 20%,
πνξηνθάιηα (30-35%) καληαξίληα (35-40%), ειάρηζηε αλαινγία
ζαθράξσλ πξνο νμέα θαη ρξσκαηηζκφ ηππηθφ γηα ηελ πνηθηιία.
Δπηηξέπνληαη θαξπνί κε πξάζηλν ρξψκα (εάλ δελ είλαη ζθνχξν),

ΝΑΗ
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ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ.
Σα εζπεξηδνεηδή πνπ πιεξνχλ απηέο ηηο απαηηήζεηο σξίκαζεο
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε «απνπξαζηληζκφ». Ζ επεμεξγαζία
απηή επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ δελ αιινηψλνληαη ηα άιια θπζηθά
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Οη θαξπνί κπνξνχλ, σζηφζν, λα παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα
ειαθξά ειαηηψκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ βιάπηνπλ ηε
γεληθή εκθάληζε, ηελ πνηφηεηα, ηε δηαηεξεζηκφηεηα θαη ηελ
παξνπζίαζε ζηε ζπζθεπαζία:
-ειαθξφ ειάηησκα ζρήκαηνο,
-ειαθξά ειαηηψκαηα ρξψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειαθξψλ
ειηαθψλ εγθαπκάησλ,
-ειαθξά εμειηζζφκελα ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ, ππφ ηνλ φξν φηη
δελ επεξεάδνπλ ηε ζάξθα,
-ειαθξά ειαηηψκαηα ηνπ θινηνχ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηνλ
ζρεκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ, φπσο αξγπξφρξνεο επηζηξψζεηο,
ζθσξηφρξσκεο θειίδεο ή θζνξέο απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο,
-ειαθξά ηξαχκαηα πνπ έρνπλ επνπισζεί θαη νθείινληαη ζε
κεραληθά αίηηα, φπσο πξνζβνιή απφ ραιάδη, ηξηβή ή θηππήκαηα
απφ ηνλ ελ γέλεη ρεηξηζκφ ηνπο,
-ειαθξά θαη κεξηθή απνθφιιεζε ηνπ θινηνχ (ή ηεο εμσηεξηθήο
επηδεξκίδαο) γηα φινπο ηνπο θαξπνχο ηεο νκάδαο ησλ
καληαξηληψλ.
Σν βάξνο θάζε πνξηνθαιηνχ ζα πξέπεη λα είλαη 250-270
γξ./ηεκάρην. Γηα ηα καληαξίληα, ην ειάρηζην κέγεζνο δηακέηξνπ ηεο
ηζεκεξηλήο ηνκήο λα είλαη 35 mm, ην δε κέγηζην 50 mm. Σν
ειάρηζην κέγεζνο δηακέηξνπ ηεο ηζεκεξηλήο ηνκήο γηα ηα ιεκφληα
λα είλαη ζε 45 mm θαη ην κέγηζην 67mm.

ΝΑΗ

ΡΟΓΑΚΗΝΑ - ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ
Σν βάξνο ζε θάζε ξνδάθηλν ζα πξέπεη λα είλαη 250γξ.
πεξίπνπ/ηεκάρην, ελψ ην βάξνο ζε θάζε λεθηαξίλη ζα πξέπεη λα
είλαη 150-180γξ/ηεκάρην.

ΝΑΗ

ΒΔΡΗΚΟΚΑ
Σν βάξνο ζε θάζε βεξίθνθν ζα πξέπεη λα είλαη 75-80γξ./ηεκάρην.

ΝΑΗ

ΣΑΦΤΛΗΑ
Σα ζηαθχιηα θαη νη ξψγεο πξέπεη λα είλαη πγηή, εμαηξνχληαη ηα
πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ζήςε ή έρνπλ ππνζηεί
ηέηνηεο αιινηψζεηο ψζηε λα είλαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε,
θαζαξά, ρσξίο δηαθξηλφκελεο μέλεο χιεο, πξαθηηθά απαιιαγκέλα
απφ πξνζβνιέο παξαζίησλ ή αζζέλεηεο, ρσξίο εκθαλή ίρλε
κνχριαο, ρσξίο αζπλήζηζηε εμσηεξηθή πγξαζία, ρσξίο μέλε νζκή
ή/θαη γεχζε. Δπηπιένλ, νη ξψγεο πξέπεη λα είλαη νιφθιεξεο,
θαινζρεκαηηζκέλεο, θαλνληθά αλαπηπγκέλεο θαη ψξηκεο,
ζπλεθηηθέο, θαιά πξνζθπφκελεο θαη ζην κεγαιχηεξν δπλαηά βαζκφ
θνιιεκέλεο ζηνλ κίζρνο ηνπο. Σν κέγεζνο ησλ ζηαθπιηψλ λα είλαη
ειάρηζην βάξνο θαηά ζηαθχιη κεγαιφξσγα 150 γξ πεξίπνπ.
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ: Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
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1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο
Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην
Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη.
Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο. χκθσλα κε ηελ
K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ
ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ.
852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ.

ΝΑΗ

2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα [ΚΤΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ
παξαγσγή - παξαζθεπή - επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη
εκπνξία ησλ πξντφλησλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηφ
δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ είλαη
παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ
θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ θνξείο
γηα ηελ παξαγσγή -παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ - παξαζθεπαζηή ή
ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα
πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3νλ Ζ κεηαθνξά (Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β) ζα γίλεηαη
κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά κεηαθνξηθά κέζα-ςπγεία
θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία
ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία φρη ρακειφηεξε απφ -2° C θαη φρη
πςειφηεξε απφ + 4° C [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007], θαη
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζα θέξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο. ΔΦΔΣ
ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν 9.

ΝΑΗ

Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε
Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία
εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε
νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. Καηά
ηελ ψξα παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη
παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ
ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο (φπνπ απαηηείηαη), γάληηα κηαο ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην
είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη

ΝΑΗ
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ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ εθηφο ησλ φζσλ
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο επηπιένλ ηα
αθφινπζα:
1. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ
εηαηξεηψλ - επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο,
απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη
ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη. (Τ
Αηβ/8577/8-9-1983 ΦΔΚ 526/Σ.Β./24.9.83 & Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967
ΦΔΚ 2718/Β/4-11-2012 ‗ Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο.)

ΝΑΗ

2. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα
πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν εκπφξσλ λσπψλ
νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο.

ΝΑΗ

3. Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην
Αξζξν 3 ηεο ππ΄αξηζκ. 257543 Κ.Τ.Α.(Φ.Δ.Κ. Β 1122) .Ζ δηαθίλεζε
ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα
απηνδχλακνπ ςχμεσο ή απηνθίλεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, λα είλαη
εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο
Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ (Οδεγφο Τγηεηλήο
ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9). Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λσπψλ
νπσξνιαραληθψλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν
εκπφξσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο
ηνπο. [ΚΤΑ 2533/63997/29-05-13 (ΦΔΚ 1380/Β/06-06-13),
Δγθχθιηνο 4453/116157/27-09-13 (ΑΓΑ: ΒΛ9ΑΒ-Ζ32)]

ΝΑΗ

Αξ Γ/μεο 04/20 ( Αξ πζηήκαηνο 85191)

ΣΜΖΜΑ Γ: ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ
ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ: Δμαηξεηηθά Παξζέλν Διαηόιαδν
Σν ειαηόιαδν ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά παξζέλν θαη λα έρεη παξαρζεί
απεπζείαο από ειηέο θαη κόλν κε κεραληθέο κεζόδνπο θαη λα πιεξνί ηνπο
όξνπο ηνπ Κ.Σ.Π (άξζξα 70, 71, 73, 75) θαη ηα παξαξηήκαηα Ι θαη ΙΙ,
θαζώο θαη ηηο ηζρύνπζεο Τγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο Γηαηάμεηο.
Σν πξνζθεξόκελν πξντόλ λα κελ εκθαλίδεη νζκή ή γεύζε ηάγγηζεο,
ζήςεο ή επξσηίαζεο θαη λα κελ παξέρεη από ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ
ηδηόηεηεο γεληθά ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ,
αθαηάιιεισλ πξώησλ πιώλ ή αηεινύο επεμεξγαζίαο ηνπ.

ΝΑΙ

ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ: Ωο "Παξζέλν Διαηόιαδν Δμαηξεηηθό" ζεσξείηαη
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 2568/91 ηεο ΔΟΚ θαη ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ)
αξηζ. 1234/2007, θαη ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1α ην ειαηόιαδν πνπ παξάγεηαη

ΝΑΙ
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από θαξπνύο ειηάο θαη πνπ είλαη:
1. Τγηείο, απαιιαγκέλνη από μέλεο ύιεο, εληνκνθηόλα, ζθνπιήθηα,
έληνκα θιπ. θαιά πιπκέλνη θαη θαζαξνί.
2. Η παξαγσγή ηνπ ειαηόιαδνπ από ηνπο θαξπνύο ηεο ειηάο λα γίλεηαη ζε
ειαηνηξηβεία πνπ ιεηηνπξγνύλ κε άδεηα ηεο αξκόδηαο θξαηηθήο αξρήο.
3. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν
κεραληθά κέζα ρσξίο νπνηαδήπνηε άιιε επεμεξγαζία εθηόο από ηελ
πιύζε κε λεξό, ηελ θαζίδεζε, ηε θπγνθέληξηζε θαη ηε δηήζεζε.
4. Να κελ εκθαλίδεη νζκή ή γεύζε ηάγγηζεο, ζήςεο, επξσηίαζεο θαη λα
κελ παξέρεη από ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο γεληθά, ελδείμεηο
ρξεζηκνπνίεζεο θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ αθαηάιιεισλ πξώησλ πιώλ ή
αηεινύο επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο. Δπίζεο λα κελ εκθαλίδεη γεύζε
όμηλε, πηθξή, κπαγηάηηθε, επξσηηώδε ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν
πξνθαινύζα απέρζεηα. Να είλαη ζηελ πξάμε απαιιαγκέλν από ζάπσλα,
λα κελ πεξηέρεη μέλεο πξνο απηό νπζίεο γεληθά, νύηε κνύξγα.
5. Να κελ πεξηέρεη βαξέα δειεηεξηώδε κέηαιια, σο θαη ππνιείκκαηα
δηαιπηηθώλ κέζσλ. Να κελ πεξηέρεη νπνηαδήπνηε ζπληεξεηηθά κέζα. Να
κελ πεξηέρεη ηνμηθέο νπζίεο (εληνκνθηόλα, θιπ) ησλ νπνίσλ ε
πεξηεθηηθόηεηα λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 0,001%.
6. Να είλαη απηνύζην θαη όρη από αλάκημή ηνπ, κε άιια ιάδηα πνπ
πξνέξρνληαη από άιινπο θαξπνύο ή κε ιάδηα δσηθήο πξνέιεπζεο,
ζπνξέιαηα θαη ειαηόιαδα αθαηάιιεια γηα βξώζε, ή ειαηόιαδα πνπ έρνπλ
παξαρζεί από ηελ αλαζύλζεζε ιηπαξώλ νμέσλ ππξελέιαηνπ κε
γιπθεξίλε.
7. Πξέπεη λα είλαη δηαπγέο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 20ν C θαη λα έρεη ηε
θπζηθή ραξαθηεξηζηηθή ηδηάδνπζα νζκή θαη γεύζε ηνπ παξζέλνπ
ειαηόιαδνπ.
Απαγνξεύεηαη ν ρξσκαηηζκόο ηνπ κε νπνηαδήπνηε ρξσζηηθή ή άιιε
νπζία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έκκεζα ηερλεηό ρξσκαηηζκό. Σν ρξώκα
ηνπ λα είλαη αξγπξόρξνπλ έσο αρπξνθίηξηλν, ελίνηε θαη πξαζηλνθίηξηλν.
Σν παξαδηδόκελν εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηόιαδν ζα πξέπεη λα έρεη ηα
παξαθάησ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ζύκθσλα κε ην
ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΙΙ ηνπ Άξζξνπ 71(1) ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηνπ Καλνληζκνύ
(ΔΟΚ) ππ'αξηζ. 2568/91
ΟΞΤΣΗΣΑ 0,2-0,8%
Κ270 0 θαη ελδηάκεζε ηηκή ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΟ=0
ΑΛΟΓΟΝΟΜΔΝΟΙ ΓΙΑΛΤΣΔ (ΜG/KG) < 0.2
ΚΗΡΟΙ <= 250
ΤΝΟΛΟ ΣΔΡΟΛΩΝ >=1000
ΓΔΙΚΣΗ ΓΙΑΘΛΑΗ no 20 14677 -14705
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΩΝΟΠΟΙΗΗ (mg KOH/g ειαηνιάδνπ 18 -196)
ΑΡΙΘΜΟ ΙΩΓΙΟΤ (Wijs) 75-94.
ΙΓΗΡΟ 5 mg/Kg
ΜΟΛΤΒΓΟ 0,1 mg/Kg
ΑΡΔΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg
ΣΡΙΓΛΤΚΔΡΙΓΙΑ %: 1,3 κέγηζην
ΓΙΟΞΙΝΔ 0,75 pg WHO - PCDD/F-TEQ/γξ ιίπνπο
Γηαθνξά ECN42-HPLC θαη ECN42 ζεσξεηηθόο ππνινγηζκόο: 0,2
κέγηζην.

ΝΑΙ

Πεξηεθηηθόηεηα ζε νμέα:
(α) Μπξηζηηθό %: 0,05 κέγηζην. (β) Ληλνιεληθό %: 0,9 κέγηζην.
(γ) Αξαρηδηθό %: 0,6 κέγηζην. (δ) Δηθνζαληθό %: 0,4 κέγηζην.
(ε) Βερεληθό %: 0,2 κέγηζην. (ζη) Ληγλνθεξηθό %: 0,2 κέγηζην.
(δ) ύλνιν ησλ trans ηζνκεξώλ ηνπ ειατθνύ νμένο %: 0,05 κέγηζην.
(ε) ύλνιν ησλ trans ηζνκεξώλ ηνπ ιηλειατθνύ νμένο + ησλ trans
ηζνκεξώλ ηνπ ιηλνιεληθνύ νμένο %: 0,05 Τγξαζία θαη πηεηηθέο νπζίεο
ζηνπο 105νC (κε ηε κέζνδν ηεο μπιόιεο): < 0,1%.
Αδηάιπηεο ζε πεηξειατθό αηζέξα νπζίεο: < 0,1%.
Σα παξαπάλσ θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ππόθεηληαη ζε απηόκαηε
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ηξνπνπνίεζε, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε λέεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζρεηηθνύ
Καλνληζκνύ (ΔΟΚ) ππ'αξηζ. 2568/91 θαη ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη
Πνηώλ.
ΤΚΔΤΑΙΑ
ύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Καλ. 29/2012 ην ειαηόιαδν ζα πξέπεη vα
παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ζε ζε ιεπθνζηδεξά ησλ 5 ιίηξσλ ησλ (4,460
πεξίπνπ Κηινύ), απόιπηα θαηλνύξγηα θαη εληειώο ακεηαρείξηζηα,
αεξνζηεγώο θιεηζκέλα θαη ηνπ απηνύ θαζαξνύ βάξνπο. Η ζπζθεπαζία ζα
πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην ακεηάβιεην ηεο ζύζηαζεο από ηελ επίδξαζε
ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε γλεζηόηεηα ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη ην
ακεηάβιεην ησλ επηγξαθώλ ηνπ όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Κώδηθα
Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη νη ζπζθεπαζίεο απηέο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε
ζύζηεκα αλνίγκαηνο πνπ ζα θαηαζηξέθεηαη κεηά ηελ πξώηε ρξήζε ηνπ.
Σα δνρεία ησλ 5 ιίηξσλ ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα αλά ηέζζεξα (4)
κέζα ζε αλζεθηηθά ραξηνθηβώηηα θαηάιιεια θιεηζκέλα θαη
αζθαιηζκέλα.
ηελ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα κε
ραξαθηήξεο επαλάγλσζηνπο, αλεμίηεινπο ηεο απηήο γξακκαηνζεηξάο
ηδίνπ κεγέζνπο θαη ρξώκαηνο κεηαμύ ηνπο θαη επδηάθξηηνπο ζε ζρέζε κε
ην κέγεζνο ηεο εηηθέηαο, ώζηε λα μερσξίδνπλ από ην ππόβαζξν ζην νπνίν
είλαη ηππσκέλεο θαη λα δηαθξίλνληαη ζαθώο από ην ζύλνιν ησλ άιισλ
γξαπηώλ ελδείμεσλ θαη ζρεδίσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηε ζήκαλζε,
νη εμήο πιεξνθνξίεο ΔΦΔΣ (ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ)
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΚΔΤΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΗ
ΔΛΑΙΟΛΑΓΩΝ:
ε νλνκαζία πώιεζεο- εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηόιαδν,
ε πνηνηηθή θαηεγνξία «Διαηόιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη
απεπζείαο από ειηέο θαη κόλν κε κεραληθέο κεζόδνπο»,
ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηαγσγήο,
ε θαζαξή πνζόηεηα ηνπ όγθνπ (5 lit),
ην Όλνκα ή ε Δκπνξηθή Δπσλπκία θαη Γηεύζπλζε ηνπ παξαγσγνύ ή
ζπζθεπαζηή,
ε εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκόηεηάο ηνπ,
ν αξηζκόο παξηίδαο ηππνπνίεζεο,
νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο,
ν αιθαξηζκεηηθόο θώδηθαο έγθξηζεο.
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ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΛΔΤΚΟΙΓΗΡΩΝ ΓΟΥΔΙΩΝ
ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ πέληε (5) ιίηξσλ
1. Σν πιηθό θαη ε θαηαζθεπή ησλ δνρείσλ λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο
ώζηε:
α. Να εμαζθαιίδεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ ειαηόιαδνπ γηα ηνλ ρξόλν
δηαηεξεζηκόηεηαο ηνπιάρηζηνλ.
β. Σν πεξηερόκελν ειαηόιαδν λα κε πξνζβάιιεη ην δνρείν νύηε λα
πξνζβάιιεηαη απ’ απηό.
2. Πιεπξηθέο ζπγθνιιήζεηο - πξνζαξκνγή πσκάησλ ζύκθσλα κε ηνλ
Κώδηθα Σξνθίκσλ (γηα ηα ιεπθνζηδεξά).
3. Σα πώκαηα λα είλαη αλάινγσλ δηαζηάζεσλ, ώζηε λα κελ
δπζρεξαίλεηαη ε ζηνίβαμε.

ΝΑΙ

Η εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πξντόλησλ ζα είλαη ζην πξώην ηέηαξην ηνπ
ζπλνιηθνύ ρξόλνπ δηαηεξεζηκόηεηάο ηνπο.

ΝΑΙ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία θαη ζε
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πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηόο Ννκνύ Αηηηθήο θαη
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκό Αηηηθήο, εθόζνλ
ππάξρεη.
Η επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ θαηαρώξεζε ή
ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο. ύκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Αξηζκ. 15523
/2006 όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαρώξεζεο
ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΚ) ππ’ αξηζκό. 852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά
κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκώλ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ελαξκόληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.
2. Ιζρύνλ Πηζηνπνηεηηθό πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζύκθσλα [ΚΤΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί από θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο
θνξείο Πηζηνπνίεζεο από ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγή - παξαζθεπή επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ πξντόλησλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
κηθξνβηνινγηθώλ θαη ρεκηθώλ αλαιύζεσλ ησλ πξντόλησλ, πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηό
δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκό δελ είλαη παξαγσγόο ή
παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη:
1νλ Ιζρύνλ Πηζηνπνηεηηθό πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ
ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί από θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο Πηζηνπνίεζεο από ηνλ ΔΤΓ θνξείο γηα ηελ παξαγσγή
- παξαζθεπή ησλ πξντόλησλ.
2νλ Τπεύζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνύ - παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή
όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεύεη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντόληα ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο
ζε απηόλ ηνπ δηαγσληζκνύ.
3νλ Η κεηαθνξά (Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β) ζα γίλεηαη κε
θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά κεηαθνξηθά κέζα-ςπγεία θαη
κέρξη ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα
εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία όρη ρακειόηεξε από -2° C θαη όρη πςειόηεξε
από + 4° C [ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007], θαη ζύκθσλα κε
ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα Ννκνζεζία θαη ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθό
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο. ΔΦΔΣ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ Νν
9.
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Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε
Καηαιιειόηεηαο Ορήκαηνο από Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία
εθδίδεηαη από ηηο θαηά ηόπνπο Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο Τγείαο ησλ
Πεξηθεξεηώλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε νπνία
εθδίδεηαη από ηηο θαηά ηόπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. Καηά ηελ ώξα
παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη παξαδίδεη ζηελ
επηηξνπή παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνύ ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ
νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην
πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκώλ παξάδνζεο (όπνπ
απαηηείηαη), γάληηα κηαο ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηα ηξόθηκα σο πξνο ην είδνο
θαη ηελ πνζόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, όπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο
θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηνπ είδνπο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε δεηγκάησλ από ηνλ πξνκεζεπηή.
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Αξ Γ/μεο 04/20 ( Αξ πζηήκαηνο 85192)

ΣΜΖΜΑ Δ: ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ
ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ: ΑΤΓΑ
Σα ρνξεγνχκελα απγά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ θαη ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ
ΥΡΖΖ (Άξζξν 87) ηνπ 2011, ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο θαη
Κνηλνηηθέο Γηαηάμεηο
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2295/2003):
1. Σα παξαδηδφκελα απγά ζα πξέπεη λα Α θαηεγνξίαο, βάξνπο
53γξ-63 γξ (MEDIUM), κε ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο βάζεη ησλ
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
2. Σα απγά δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε θακία
επεμεξγαζία ζπληήξεζεο, νχηε λα έρνπλ ςπρζεί θάησ ησλ 5νC.
3. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πιπζεί νχηε θαζαξηζζεί κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν θαη δελ ζα πεξηέρνπλ πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο.
4. Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία ζηα απγά ξσγκψλ ή αλσκαιηψλ
φπσο είλαη ηα δίθξνθα, ρσξίο ιέθηζν θ.ι.π.
5. Σα απγά ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά, άζηθηα, ζπζθεπαζκέλα απφ
σνζθνπηθφ θέληξν ή θέληξν ζπζθεπαζίαο, πνπ ζα πξέπεη λα
εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.
6. ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ: 28 εκέξεο απφ ηελ σνηνθία. Ζ ειάρηζηε
δηαηεξεζηκφηεηα ινγίδεηαη βάζεη ηεο εκεξνκελίαο κέρξη ηελ νπνία
ηα απγά ηεο θαηεγνξίαο Α ή ηα πιπκέλα απγά δηαηεξνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2295/2003 φηαλ είλαη ζσζηά
απνζεθεπκέλα. Ζ ειάρηζηε δηαηεξεζηκφηεηα θαζνξίδεηαη ζε 28
κέξεο θαη' αλψηαην φξην κεηά ηελ εκέξα σνηνθίαο. ηαλ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν γ), αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ σνηνθίαο, ε ειάρηζηε δηαηεξεζηκφηεηα θαζνξίδεηαη
αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο σνηνθίαο.
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Σα απγά λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε Α θαη Β ζπζθεπαζία (Α
θαξηέιεο ησλ 30 ηεκαρίσλ θαη Β Υαξηνθηβψηην) ή άιιε αλάινγε,
ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ
Ννζνθνκείνπ .
Ζ κεγάιε ζπζθεπαζία (ραξηνθηβψηην) δελ πξέπεη λα θέξεη
ρηππήκαηα, ζθηζίκαηα ή δηάθνξνπ είδνπο παξακφξθσζε θαη
θαλέλα ίρλνο πγξαζίαο, ε κηθξή ζπζθεπαζία (ράξηηλε ζήθε) πξέπεη
λα είλαη θαζαξή, ρσξίο θζνξέο ή πγξαζία κε ηηο παξαθάησ
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ελδείμεηο ζεκάλζεηο:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΧΟΚΟΠΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Ζ ΣΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤ ΜΔΡΗΜΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΚΔΤΑΗΑ / ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ
ΑΡΗΘΜΟ ΧΟΚΟΠΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ EL......... / ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΑΤΓΟΤ Α. /
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΑΡΟΤ Μ. / ΑΡΗΘΜΟ ΑΤΓΧΝ ΣΖΝ
ΤΚΔΤΑΗΑ.
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΛΑΥΗΣΖ ΓΗΑΣΖΡΗΗΜΟΣΖΣΑ (Ζ παξάδνζε
ζα είλαη max έσο ηελ δεχηεξε εξγάζηκε εκέξα σνζθνπήζεσο) .
Ζ κεηαθνξά ησλ απγψλ λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θαη ζε
ζπλζήθεο Θεξκνθξαζία: απφ:8 έσο: 18ν C, Τγξαζία: 60-75%

ΝΑΗ
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2. ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
ΣΟΜΑΣΟΔΗΓΖ Σνκαηνπνιηφο, Νηνκαηάθηα απνθινησκέλα
ΚΟΜΠΟΣΑ Ρνδάθηλν
ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ηεκαρηζκέλα
Σα ρνξεγνχκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.&Π άξζξα 122,124,133, ηηο
ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.

ΝΑΗ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο απφ ηα νπνία
ζα παξαζθεπάδνληαη, πξέπεη λα είλαη θξέζθα λσπά πξψηεο
θαηεγνξίαο θαη θαηά πξνηίκεζε Διιεληθήο παξαγσγήο.
Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα (ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ, Άξζξα 9, 22 θαη 28) ζε
θπιηλδξηθά ιεπθνζηδεξά θνπηηά ρσξεηηθφηεηαο αλάινγα κε ην
δεηνχκελν πξντφλ. Σα ιεπθνζηδεξά θνπηηά πξέπεη λα έρνπλ ηελ
απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα κελ παξνπζηάδνπλ
δηαξξνέο, δηαηξήζεηο, δηαβξψζεηο, νμεηδψζεηο θαη γεληθά αλσκαιίεο
νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε θαη
ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, λα κελ παξνπζηάδνπλ αλαδηπιψζεηο
άθξσλ, κπηίαζκα ζηηο ξαθέο, ζθνχξηαζκα, δηφγθσζε ηα δε θνπηηά
λα ζπζθεπάδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα. Γεληθά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα
θνπηηά λα εμαζθαιίδνπλ, απφιπηε ζηεγαλφηεηα, δπλαηφηεηα
καθξνρξφληαο ζπληήξεζεο θαη νπδέηεξε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Οη ζπζθεπαζίεο ηνπ ελφο (1) Κηινχ λα έρνπλ
πψκαηα ηνπ ηχπνπ easy open γηα εχθνιν θαη ιεηηνπξγηθφ άλνηγκα.

ΝΑΗ

ε θάζε θνπηί πξέπεη λα γξάθνληαη ζηα Διιεληθά, έθηππα ή κε
αλεμίηειε κειάλε ζε ράξηηλε ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ
θνπηηνχ, νη παξαθάησ ελδείμεηο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο
ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο ηα εμήο:
(1) Ζ εκεξνκελία θαη ην έηνο παξαζθεπήο.
(2) Ζ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ Σξνθίκνπ.
(3) Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε Κηινχ.
(4) Σν πνζνζηφ ησλ πεξηερνκέλσλ ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πγξνχ
πιεξψζεσο.
(5) Σν φλνκα θαη ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα
ηεο επηρεηξήζεσο.
(6) "Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ ην ηέινο ........................",
ε νπνία λα αλαγξάθεηαη κε αλεμίηεινπο ραξαθηήξεο, πάλσ ζην
κέηαιιν θαη λα ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο
Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο.
(7) Κσδηθφο παξηίδαο (Οδεγία 89/396).
(8) Ζ ρψξα παξαζθεπήο.

ΝΑΗ

Οη ράξηηλεο ηαηλίεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ αλζεθηηθφ θαη
θαιήο πνηφηεηαο ραξηί. Ζ θφιια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
επηθφιιεζε ησλ ηαηληψλ, πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ε
εξγαζία επηθνιιήζεσο επηκειεκέλε, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε
καθξνρξφληα δηαηήξεζε ησλ ηαηληψλ ζηα θνπηηά. ηα ραξηνθηβψηηα
πξέπεη λα γξάθνληαη έθηππα θαη ζηηο δχν θαηαθφξπθεο
κεγαιχηεξεο πιεπξέο, ζηελ Διιεληθή, νη παξαθάησ ελδείμεηο:
Ζ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο, θαζαξφ βάξνο, ην φλνκα θαη ε
εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρεηξήζεσο, ε
ρψξα πξνέιεπζεο, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο παξαγσγήο, ε
εκεξνκελία ιήμεο, ν θσδηθφο παξηίδαο θαη ν αξηζκφο ησλ θνπηηψλ

ΝΑΗ
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θαη ην βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θνπηηνχ.
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ: ΣΟΜΑΣΟΔΗΓΖ 1. Σνκαηνπνιηφο,
5 Κηινχ (θαζαξφ βάξνο 4,500 Κηινχ)
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ηνκαηνπνιηνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί λσπνί θαξπνί ηνκάηαο, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη
απνιχησο πγηείο, ψξηκνη, κε θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη
νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο
ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Κ.Σ.Π δειαδή:
Να είλαη πξφζθαηεο ζπιινγήο (θξέζθνη).
Να επξίζθνληαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο.
Να είλαη απαιιαγκέλνη πξαθηηθψο απφ ρψκαηα, ιάζπε, ξχπαλζε
θαη γεληθά απφ θάζε μέλε αλφξγαλε ή νξγαληθή χιε.
Να κελ είλαη ρξσκαηηζκέλνη ηερλεηά κε νπνηαδήπνηε αλφξγαλε ή
νξγαληθή νπζία ή κε ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ.
Να κελ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ παξάζηηα ή λα εκθαλίδνπλ
αιινηψζεηο ζηε ζχζηαζε θαη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπο
ραξαθηήξεο.
Να κελ πξνέξρνληαη απφ θπηά πνπ έρνπλ ξαληηζζεί κε
θπηνθάξκαθα φπσο παξαζείν, καιαζείν, αξζεληθνχρα ή
κνιπβδνχρα ζθεπάζκαηα θιπ, θαη πνπ λα έρνπλ ζπιιεγεί πξηλ απφ
ηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο
ή λα παξνπζηάδνπλ θαηάινηπα ηέηνησλ νπζηψλ, πνπ είλαη
επηθίλδπλεο γηα ηε δεκφζηα πγεία.

ΝΑΗ

Ο ηνκαηνπνιηφο (Άξζξν 124 ηνπ Κ.Σ.Π.), καθξνζθνπηθά
εμεηαδφκελνο, πξέπεη:
- Nα έρεη πνιηψδε θαη νκνηνγελή ζχζηαζε, ρξψκα αλνηθηφ εξπζξφ
κέρξη εξπζξφθαην ρσξίο θειίδεο βαζχηεξνπ ρξψκαηνο, κε πθή
αηζζεηά ζπλεθηηθή, νζκή θαη γεχζε επράξηζηε, ραξαθηεξηζηηθή ηνπ
είδνπο.
- Nα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζπφξνπο, ηεκάρηα ηνκάηαο θαη
γεληθφηεξα μέλεο πξνο ην πξντφλ χιεο.
- Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ηνκαηνπνιηνχ πξέπεη λα είλαη
άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή
ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ. Γελ ζα πξέπεη λα
έρεη γίλεη ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδήπνηε κέζνδν ή
νπζία.
- Nα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο απφ ηνκάηεο ηειεπηαίαο
εζνδείαο.
- Nα είλαη δηπιήο ή ηξηπιήο ζπκπχθλσζεο κε ζηεξεά ζπζηαηηθά
πξνεξρφκελα απνθιεηζηηθά απφ ην ρπκφ ηνκάηαο, ηνπιάρηζηνλ
28% ή 36% αληίζηνηρα. Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε καγεηξηθνχ
άιαηνο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα, εθθξαζκέλα ζε
ρισξηνχρν λάηξην, κπνξεί λα αλέξρεηαη ζε αλψηαην πνζνζηφ 3%.

ΝΑΗ

2) Νηνκαηάθηα απνθινησκέλα νιφθιεξα ή ηεκαρίσλ, ζπζθεπαζία 3
θηιψλ (θαζαξφ βάξνο 2,500 θηιψλ)
Tα παξαπάλσ πξντφληα (Άξζξν 124 ηνπ Κ.Σ.Π) λα πξνέξρνληαη
απφ θαξπνχο ηνκάηαο κε νκνηφκνξθν εξπζξσπφ ρξψκα ηεο
ψξηκεο ληνκάηαο κε πγξή θάζε, απαιιαγκέλε απφ μέλεο χιεο,
ρσξίο θαξπθεχκαηα.
- Να είλαη πξφζθαηεο εζνδείαο, θαζαξά θαη ηξπθεξά, θπζηνινγηθνχ
ρψκαηνο, θαλνληθά αλεπηπγκέλα.
- Να κελ έρνπλ αλψκαιε νζκή, λα κελ πεξηέρνπλ μέλεο χιεο θαη λα
κελ παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα ζήςεσο ή επξσηίαζεο.
- Να είλαη απαιιαγκέλα απφ παξάζηηα θαη έληνκα.
- Να κελ πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ.
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- Γελ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ηνπ κε
νπνηαδήπνηε κέζνδν ή νπζία.
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ην επί ηνίο %
πεξηερφκελν ζε ληνκαηάθηα (60%) πεξίπνπ, ην πγξφ πιεξψζεσο
(ρπκφο ληνκάηαο 40%) πεξίπνπ θαζψο θαη ν ξπζκηζηήο νμχηεηαο..
ΚΟΜΠΟΣΑ ξνδάθηλν κηζφ (ζπκπχξελν ξνδάθηλν, Prunus
persika) ζε ειαθξχ ζηξφπη, ζε ζπζθεπαζία 1 θηινχ (θαζαξφ βάξνο
0,820 θηιά πεξίπνπ - ηεκάρηα ήκηζπ αλά ζπζθεπαζία 20-24).
Σα θξνχηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ
θνκπνζηψλ πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο γηα ηα λσπά
ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην
«Γηάθνξα ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο» ηνπ Κ.Σ.Π άξζξα 118,119
122, 133.
Σα θξνχηα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο
πγηή, ψξηκα, &#181;ε θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη
νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο
ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.
543/2011.
Να είλαη πξφζθαηεο ζπιινγήο (θξέζθνη).
Να επξίζθνληαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο.
Να είλαη απαιιαγκέλνη πξαθηηθψο απφ ρψκαηα, ιάζπε, ξχπαλζε
θαη γεληθά απφ θάζε μέλε αλφξγαλε ή νξγαληθή χιε.
Σα ζπζηαηηθά λα είλαη θξνχην, λεξφ, δάραξε, κέζν φμπλζεο
(ξπζκηζηήο νμχηεηαο). Ζ ζηεξεή θάζε πξέπεη λα έρεη ζπλεθηηθή θαη
ηξπθεξή πθή, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη θειίδεο. Σν πγξφ πιεξψζεσο
λα είλαη δηαπγέο θαη απαιιαγκέλν απφ αησξνχκελεο μέλεο χιεο.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ
33 ηνπ Κ.Σ.: Αζθνξβηθά Δ300, Δ301, Δ302, Κηηξηθά Δ330, Δ331,
Δ332, Δ333, πεθηίλε Δ440 (εθηφο απφ θνκπφζηεο κήινπ) θαη
ρισξηνχρν αζβέζηην Δ509. H εκεξνκελία δηαηεξεζηκφηεηαο λα
αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη φρη ζηελ επηθνιιεκέλε εηηθέηα.

ΝΑΗ

ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΜΔΝΑ ζε ζπζθεπαζία 1 θηινχ (θαζαξφ
βάξνο 800 γξ πεξίπνπ, ζηξαγγηζκέλν 460 γξ πεξίπνπ).
Σν πξντφλ παξαζθεπάδεηαη (ζχκθσλα κε ην Άξζξν123 ηνπ Κ.Σ.Π.)
απφ λσπά καληηάξηα, νιφθιεξα ή ηεκαρηζκέλα θαιιηεξγνπκέλσλ
πνηθηιηψλ ηνπ γέλνπο AGARICUS ε PSALLIOTA κέζα ζε λεξφ ή
ρπκφ ησλ καληηαξηψλ, ππνβάιιεηαη ζε θαηάιιειε ζεξκηθή
επεμεξγαζία ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ απφ
αιινηψζεηο θαη είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θιεηζηνχο πεξηέθηεο.
Πξναηξεηηθά κπνξεί λα πξνζηεζεί αιάηη, μχδη, κπαραξηθά,
αξηχκαηα θαη αζθνξβηθφ νμχ σο αληηνμεηδσηηθφ.
Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ.

ΝΑΗ

3. ΜΖ ΜΑΓΔΗΡΔΜΔΝΑ ΕΤΜΑΡΗΚΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νν3, 500 γξ
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νν6, 500 γξ
ΥΤΛΟΠΗΣΔ, 500 γξ
ΣΡΗΒΔΛΑΚΗ, 500 γξ
ΠΔΝΝΔ, 500 γξ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ ΚΟΦΣΟ, 500 γξ
ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ ΜΔΣΡΗΟ, 500 γξ
ΦΗΓΔ ΦΧΛΗΑ, 500 γξ
ΠΔΠΟΝΑΚΗ, 500 γξ

ΝΑΗ
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Σα παξαδηδφκελα δπκαξηθά λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο φπσο απηά
νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 115 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ,
Πνηψλ θαη Λνηπψλ Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο θαη λα
παξαζθεπάδνληαη απφ ζηκηγδάιη πινχζην ζε γινπηέλε θαη λεξφ,
ρσξίο δχκε, μεξαηλφκελα εληφο εηδηθψλ μεξαληήξσλ ζαιάκσλ κε
ειαθξά ζέξκαλζε (ρσξίο ςήζηκν) θαη θάησ απφ πγηεηλέο ζπλζήθεο.
Σν ζηκηγδάιη απφ ην νπνίν ζα παξαρζνχλ ηα δπκαξηθά πξέπεη λα
παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά (Άξζξν
105 θαη 108 ηνπ Κ.Σ.Π):
(1) Τγξαζία: Καη' αλψηαην φξην 13,5%.
(2) Γινπηέλε πγξή: Σνπιάρηζηνλ 26%.
(3) Σέθξα: Αλψηαην φξην 0,8%.
(4) Πίηνπξα: Αλψηαην φξην 0,8%.
(5) Ομχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ: Αλψηαην φξην 0,07%.
(6) Τπφιεηκκα ζε ηεηξαρισξάλζξαθα: Αλψηαην φξην 0,015%.
(7) Κνζθηληδφκκελν κε θφζθηλν απφ χθαζκα κεηαμσηφ, Γεξκαληθνχ
αξηζκνχ 72 ή Διβεηηθνχ αξηζκνχ 8, δει. απφ βξνγρίδεο 1156/cm2,
πξέπεη λα κε δηέξρεηαη απφ απηφ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 8%.
(8) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ πξέπεη λα είλαη πφζηκν.
H Δπεμεξγαζία Πξψησλ Τιψλ θαη ηα ζηάδηα ηα νπνία πξέπεη λα
αθνινπζνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ηα αθφινπζα:
Tερλνινγία Επκαξηθψλ.

ΝΑΗ

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ησλ βξαζκέλσλ δπκαξηθψλ πξέπεη
λα είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ παξέρνπλ ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο
κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο.
πγθεθξηκέλα ηα παξαγφκελα δπκαξηθά λα έρνπλ ηα παξαθάησ
Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ην Άξζξν 115 ηνπ
Κ.Σ.Π. :
1. Καηά ην βξαζκφ κε λεξφ πξέπεη Χα δηνγθψλνληαη ηνπιάρηζηνλ
θαηά ην δηπιάζην ηνπ φγθνπ ηνπο, λα κε δηαζπψληαη ζε πνζνζηφ
αλψηεξν ηνπ 5%, σα κελ εκθαλίδνπλ πνιηψδε κνξθή (ρπιψλνπλ).
2. Σν πγξφ κεηά ην βξαζκφ (δσκφο), πξέπεη λα είλαη δηαπγέο, ρσξίο
δπζάξεζηε νζκή ή δπλαηή φμηλε γεχζε. Ο ζνιφο δσκφο είλαη
έλδεημε θαηψηεξεο πνηφηεηαο δπκαξηθψλ ή πεπαιαησκέλσλ.
3. Σν ρξψκα θαη γεληθά ε εκθάληζε ησλ δπκαξηθψλ λα είλαη θπζηθή
ρσξίο ηερληθή ρξψζε ε πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ.
4. Ζ Ομχηεηα φρη πάλσ ησλ 10 βαζκψλ, ή 0,9% ζε γαιαθηηθφ νμχ.
5. Ζ Σέθξα: Αλψηαην φξην 0,9%.
6. Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ησλ δπκαξηθψλ, ε πξνζζήθε
ζπληεξεηηθψλ κέζσλ θαη ε παξνπζία γεληθά θάζε αλφξγαλεο ή
νξγαληθήο νπζίαο
7. Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε θάζε άιιεο ακπιψδνπο νπζίαο,
εθηφο απφ ζηκηγδάιη πξνεξρφκελν απφ ζθιεξφ ζηηάξη.
8. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζξπκκάησλ δπκαξηθψλ.
9. Πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ δψληα ή λεθξά παξάζηηα
(πξνλχκθεο, λπκθηθέο κνξθέο ή ηέιεηα έληνκα) θαη γεληθά λα κε
θέξνπλ ίρλε πξνζβνιήο απφ απηά.

ΝΑΗ

ΤΚΔΤΑΗΑ - ΖΜΑΝΖ
Σα παξαδηδφκελα είδε, ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε πξψηε
ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ ζε θηικ θαη ζε δεχηεξε ζπζθεπαζία ζε
ραξηνθηβψηηα ησλ 6 ή 12 Κηινχ.
Δπί ησλ ζπζθεπαζηψλ λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο
(εξγνζηάζην παξαγσγήο, πεξηγξαθή είδνπο, εκεξνκελία
παξαγσγήο - ιήμεο θ.ι.π.)
πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη:
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Ολνκαζία (πεξηγξαθή) ηνπ πξντφληνο.
Καζαξή πνζφηεηα.
Υξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο.
λνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή ή
ηνπ ζπζθεπαζηή.
Υψξα πξνέιεπζεο.
Αξηζκφο παξηίδαο. (Οδεγία 89/396).
4.ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ: ΡΤΕΗ, Μπνλέη θαη Καξνιίλα
Ρχδη ηχπνπ ΜΠΟΝΔΣ θαη ΚΑΡΟΛΗΝΑ ζε ζπζθεπαζία 500 γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 101 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο .
Με ηνλ φξν "ξχδη" ελλννχκε ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ
επεμεξγαζία ησλ σξίκσλ θαξπψλ ηνπ θπηνχ "φξπδα" (ΟRYZA
SATIVA). Καλνληζκφο 1234/2007 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
Σν ξχδη ζα πξέπεη λα είλαη επεμεξγαζκέλν θαη επηκειεκέλν
ζηίιβσζεο αλάινγα ηεο πνηθηιίαο θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ
Γιαζζέ, Καξνιίλα, Ρχδη Parboiled ή bonnet.
Σν πξνκεζεπφκελν ξχδη λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη λα επεμεξγάδεηαη ζε βηνκεραλίεο πνπ
βεβαηψλνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. Σα ξχδηα δελ ζα πξνέξρνληαη απφ
κεηαιιαγκέλα θπηά.
- Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη απνθινησκέλν πιήξσο κε θαηάιιεια
κέζα.
- Ζ ζηίιβσζε ηνπ ξπδηνχ πξέπεη λα γίλεηαη κεραληθά ή κε αβιαβείο
αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο, θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε κεηά
ηελ επεμεξγαζία, ην ξχδη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ θάζε
ππφιεηκκα ηνπ ζηηιβσηηθνχ κέζνπ.
- Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη πιήξσο επεμεξγαζκέλν (ιεπθαζκέλν) θαη
επηκειεκέλεο ζηίιβσζεο, γηα ηνλ αληηζηνηρνχληα ζε θάζε πνηθηιία
εκπνξηθφ ηχπν.
Γιαζζέ γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο ή κηθξφθαξπεο θαη
Καξνιίλα γηα καθξφθαξπεο ή κεζφθαξπεο.
- Κάζε πνηθηιία ξπδηνχ πξέπεη λα δηαηίζεηαη απηνχζηα.
-Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε πνηθηιηψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο κε
αλψηεξε, κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηεο ζαλ αλψηεξε πνηφηεηα.
- Σν ξχδη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη
αιινίσζε θαη λα είλαη απφιπηα πγηέο θαη απαιιαγκέλν πξνζβνιήο
εληφκσλ, αθάξεσλ θ.ι.π..
- Να είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν απφ θάζε μέλε χιε.
αλ μέλε χιε ζεσξείηαη θάζε μέλν ζψκα, πνπ πεξηέρεηαη ζην ξχδη,
π.ρ. ρψκα, ραιίθηα, ζθφλε, ζπφξνη, δηδάληα, ζξαχζκαηα άρπξσλ,
θινηνί, θφθθνη ηειείσο ιηζβνί σο θαη θάζε αδξαλήο χιε.
- Να κελ πεξηέρεη ζξαχζκαηα θφθθσλ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5%
απφ ηα νπνία ηα ζξαχζκαηα κεγέζνπο θαησηέξνπ ηνπ κηζνχ
αθεξαίνπ θφθθνπ κέρξη 3% θαηά βάξνο.
- Να είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, θπζηθνχ ηεο πνηθηιίαο θαη λα κελ
πεξηέρεη θφθθνπο θίηξηλνπο ή θηηξηλσπνχο ή άιισλ απνρξψζεσλ
ζε αλαινγία αλψηεξε ηνπ 0,5% εθηφο ηνπ θαηεξγαζκέλνπ κε
πγξνζεξκηθή θαηεξγαζία (PARBOILING), ην νπνίν επηηξέπεηαη λα
έρεη ρξψκα ειαθξά ππνθίηξηλν.
- Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο εξπζξνχο ή κε εξπζξέο ξαβδψζεηο ζε
πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 3%. αλ θφθθνη κε εξπζξέο ξαβδψζεηο
ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ θέξνπλ ξαβδψζεηο ή ζηίγκαηα εξπζξά,
πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηεο φιεο επηθάλεηαο
ηνπ θφθθνπ.
- Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο αψξνπο, πξαζηλσπνχο ή
θξεηηδφκνξθνπο ζε αλαινγία αλψηεξε ηνπ 3%, γηα ηηο
ζηξνγγπιφζπεξκεο θαη ηνπ 2% γηα ηηο ινηπέο πνηθηιίεο θαηά βάξνο.
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- Να κελ πεξηέρεη πγξαζία ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 15% θαη κε
αλνρή 16%.
ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη θαη ε
πνηφηεηα ηνπ ξπδηνχ.
ζπξηα: Φαζφιηα μεξά κέηξηα, Φαζφιηα μεξά γίγαληεο, Φαθέο,
Ρεβίζηα
ια ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ.
Σα φζπξηα λα είλαη Α πνηφηεηαο, πξφζθαηεο εζνδείαο, λα πιεξνχλ
ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 121 Κεθαιαίνπ ΥΗΗΗ ηνπ
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη
λα είλαη ηειεπηαίαο εζνδείαο θαηά ην ρξφλν ηεο παξάδνζεο, ην
νπνίν λα βεβαηψλεηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε.
Να είλαη νκνηνγελή θαη ιεπηφθινηα, θνζθηληζκέλα θαη
΄θαζαξηζκέλα΄΄, δειαδή λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε
πξφζκημε θαη λα κελ πεξηέρνπλ μέλεο χιεο, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 1 ηεο 37227/87 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, λα
κελ έρνπλ γεχζε πηθξή ή ηαγγή θαη λα κελ αλαδχνπλ δπζάξεζηε
νζκή (επξσηίαζε) .
Να βξάδνπλ ζε 1,5 έσο 2 ψξεο, θαηά αλψηαην φξην. Μεηά ην
βξαζκφ ηνπο κε λεξφ πξέπεη λα έρνπλ επράξηζηε νζκή θαη γεχζε.
Να κελ είλαη αηξνθηθά θαη απνρξσκαηηζκέλα, λα κε θέξνπλ
ζηίγκαηα θαη ε ρξνηά ηνπο λα κελ είλαη ππνθίηξηλε, θίηξηλε, θαηά ή
καχξε.
Να κελ είλαη θπηξσκέλα θαη αλακεκεηγκέλα κε άιινπο θφθθνπο ζε
πνζνζηφ πάλσ απφ 0,5%.
Να είλαη αθέξαηα θαη λα κελ απνηεινχληαη απφ ζπαζκέλνπο
θφθθνπο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 2%(ηνηο εθαηφ).

ΝΑΗ

ΑΛΔΤΡΗ
ΑΛΔΤΡΗ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ζε ζπζθεπαζία 1 Κηινχ.
ΑΛΔΤΡΗ πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ, ζπζθεπαζία 500 γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 104,105, 106, 107 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Α. Σν αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ηχπνπ (70%) ζα πξέπεη λα είλαη
πξντφλ αιέζεσο πγηνχο ζίηνπ βηνκεραληθψο θαζαξηζζέληνο απφ
πάζα αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Σν αιεχξη λα κελ είλαη
πγξνπνηεκέλν ή ζβνιηαζκέλν θαη λα κελ έρεη θακηά κπξσδηά.
Β. Να παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ζε αεξνζηεγείο ράξηηλεο
ζπζθεπαζίεο θαζαξνχ βάξνπο 1.000 γξ, απφ αγλέο πξψηεο χιεο,
κε έλδεημε ζηε ζπζθεπαζία ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη ιήμεο
θαηαλάισζεο, θαη ν Κσδηθφο Παξαγσγήο.
Γ. Πξέπεη λα έρεη ηε ραξαθηεξηζηηθή αιεπξψδε επράξηζηε νζκή θαη
ε γεχζε ηνπο πξέπεη λα &#181;ελ είλαη φμηλε, πηθξή ή ηαγγή.
Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, πγηέο, θαζαξφ, απαιιαγκέλν
απφ μέλεο δσηθέο ή θπηηθέο ή αλφξγαλεο πξνζκίμεηο.

ΝΑΗ

ΗΜΗΓΓΑΛΗ ρνλδξφ θαη ςηιφ
Σν πξντφλ πξέπεη λα Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 105 ( παξάγξαθνο 1), 108 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη
ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Σν ζηκηγδάιη πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ άιεζε ζθιεξνχ ζίηνπ, λα
είλαη απαιιαγκέλν απφ ζπζηαηηθά ηνπ επηθαξπίνπ θαη λα δηαηίζεηαη
ζε κνξθή αδξνκεξνχο ζθφλεο.
Σν ζηκηγδάιη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο:
α) Τγξαζία αλψηαην φξην 13,5%.
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β) Γινπηέλε ηνπιάρηζηνλ 26,0%.
γ) Σέθξα αλψηαην φξην 0,80%.
δ) Ομχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ αλψηαην φξην 0,07%.
ε) Πίηπξα αλψηαην φξην 0,80%.
ζη) Τπφιεηκκα ζε ηεηξαρισξάλζξαθα αλψηαην φξην 0,015%.
Σν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ράξηηλε ησλ 500 γξ ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ
πξντφληνο.
ΠΟΤΡΔ Πνπξέο ζε ζπζθεπαζία 1 θηινχ.
Σν αλσηέξσ πξντφλ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία «Ξεξά ιαραληθά»
Άξζξν 121 παξ. 8 ηνπ Κ.Π.Σ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί
ηνπο φξνπο ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο
θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ο πνπξέο λα είλαη ζε κνξθή ληθάδσλ παηάηαο ζε αεξνζηεγείο
ζπζθεπαζίεο πιαζηηθνπνηεκέλνη ζάθνη ή ραξηφλη δηπινχ
ηνηρψκαηνο, ηελ ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο
ηνπ πξντφληνο

ΝΑΗ

ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ΓΑΛΑ, πιήξεο
Πιήξεο γάια ζπκππθλσκέλν ην νπνίν πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ
Κ.Σ.Π. Άξζξν 80 θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ Π.Γ 56/95, δειαδή:
1. Να έρεη παξαζθεπαζζεί ζε εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ
Κεθαιαίσλ Η, ΗΗ V θαη VI ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, ΠΓ. 56/95.
2. Να έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξαζθεπήο ή λα παξαζθεπάδεηαη απφ πξντφληα πνπ έρνπλ
ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία.
3. Γελ ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο
αθηηλνβνιίεο.
4. Να κελ πεξηέρεη πξφζζεηα πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ην άξζξν 80, παξ. 14 ηνπ ΚΣΠ θαη ην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 518/83,
φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 145/96.
5. Να κελ πεξηέρεη ίρλε θαηαινίπσλ νπζηψλ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ
ηα επηηξεπφκελα φξηα αλνρήο, ζχκθσλα κε ην Κεθ ΗΗΗ, άξζξν 20
ηνπ ΠΓ 259/98 (Α 191) ΄΄Πεξί Απαγφξεπζεο ρξήζεο νπζηψλ κε
νξκνληθή ή ζξενζηαηηθή δξάζε‖.
6. Δάλ ην πξντφλ πξνέξρεηαη απφ ηξίηε ρψξα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ
λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΚΔΦ. ΗΗ ηνπ
ΠΓ 56/95, θαη ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηνπ ΠΓ 56/95.
Σν πξντφλ πξέπεη λα έρεη ηα εμήο θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Να έρεη επράξηζηε ππφγιπθε γεχζε, ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ
αθπδαησκέλνπ γάιαθηνο θαη ην ρξψκα ηνπ λα είλαη ιεπθφ ή
ππφιεπθν.
- Να έρεη ειαθξψο θξεκψδε ζχζηαζε, λα είλαη νκνηνγελέο (ρσξίο
θνθθψδεηο ή άιιεο απνζέζεηο) θαη ην ιίπνο ηνπ λα κελ δηαρσξίδεηαη
ζε ηδηαίηεξν ζηξψκα κέζα ζηα θνπηηά. Να είλαη απαιιαγκέλν απφ
μέλεο χιεο.
- Να κελ παξνπζηάδεη πήμε ηνπ πεξηερνκέλνπ (νιηθή ή κεξηθή),
ηδήκαηα ζηνλ ππζκέλα ησλ ζπζθεπαζηψλ, απνρσξηζκφ ηνπ ιίπνπο
ή ελδείμεηο ζήςεο.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 7,5% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο
ηνπιάρηζηνλ.
- Οιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 25% (ηνηο εθαηφ) ηνπ
βάξνπο ηνπιάρηζηνλ.
- Μεηά ηελ αξαίσζε λα πξνθχπηεη γάια ελφο lit θαη εηδηθνχ βάξνπο
1,028 g/lit ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. άξζξν 80 παξ.3 θαη νιηθφ
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ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 25% ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ.
- Να είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ
εθηφο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ρσξίο λα παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε
αηζζεηή ή νξγαλνιεπηηθή αιινίσζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ πνπ αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Σν ζπκππθλσκέλν γάια λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θπιηλδξηθά
ιεπθνζηδεξά θνπηηά 410 γξ θαη ζε ραξηνθηβψηηα (Β), δεχηεξε
ζπζθεπαζία θαη ζε αηνκηθέο κεξίδεο ησλ 15 ml.
ηελ ζπζθεπαζία ζηε ράξηηλε ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ
θνπηηνχ ή ζε εηηθέηα ή κε αλεμίηειν κειάλη πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
νη εμήο ελδείμεηο:
(1) Ζ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο.
(2) Σν πνζνζηφ ησλ ιηπαξψλ θαη ην ηεξεφ Τπφιεηκκα Άλεπ
Λίπνπο (ΤΑΛ) ηνπ γάιαθηνο.
(3) Έλδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο.
(4) Σν θαζαξφ βάξνο ζε γξακκάξηα.
(5) Σν φλνκα, ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο
επηρείξεζεο.
(6) Καηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ.
(7) Ζκεξνκελία θαη έηνο παξαζθεπήο θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία
ιήμεο.
(8) Κσδηθφο παξηίδαο.
ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ
γάιαθηνο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηηο Δ.Δ. θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο απηψλ θαζψο λα θέξεη ηε ζήκαλζε C.E. ζχκθσλα
κε ηηο Οδεγίεο 2007/68, 2001/89, 2000/13 Δ.Κ., ε δε ζήκαλζε λα
είλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 1169/2011.

ΝΑΗ

ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΤΡΑΚΗΑ
Αηνκηθά ηπξάθηα (παξαζθεχαζκα αλαθαηεξγαζκέλνπ ηπξηνχ κε
αινηθψδε πθή), Α΄πνηφηεηαο, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ησλ 16-17γξ.
θαη λα έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.

ΝΑΗ

ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ, 5 L
Σν αξαβνζηηέιαην (Άξζξν73 Β (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) είλαη ην έιαην
πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα θχηξα ηνπ αξαβνζίηνπ (Zea mays L) κε
κεραληθή δηαδηθαζία. Να είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο
φξνπο ηνπ Άξζξνπ 73(1) ηνπ Κ.Σ.&Π., παξζέλν, δηαπγέο, κε
μαλζσπφ ρξψκα θαη ειαθξά γιπθηά γεχζε, πινχζην ζε
πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα θαη ειεχζεξν απφ ηνμηθέο νπζίεο ηνπ
νπνίνπ ε νμχηεηα, εθθξαζκέλε ζε ειατθφ νμχ λα είλαη ζην κέγηζην
2%.
Να έρεη νζκή θαη γεχζε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ πξντφληνο
απαιιαγκέλν απφ μέλεο νζκέο θαη ηάγγηζε.

ΝΑΗ

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 73(1)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η & ΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π.
εκείν θαπλίζκαηνο 230νC
ΟΞΤΣΖΣΑ: max 2
ΑΡ.ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΧΝ meq O2/kg max 10
ΤΓΡΑΗΑ-ΠΣΖΣΗΚΑ % max 0,1
ΞΔΝΔ ΤΛΔ % max 0,05
ΜΔΣΑΛΛΑ mg/kg
ΗΓΖΡΟ (Fe) max 1,5
ΥΑΛΚΟ (Cu) max 0,1
ΜΟΛΤΒΓΟ (Pb) max 0,1
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ΑΡΔΝΗΚΟ (As) max 0,1 ΓΔΗΚΣΖ ΓΗΑΘΛΑΖ 1,465-1,468
ΑΡ.ΗΧΓΗΟΤ 103-128
ΑΡ.ΑΠΧΝΟΠΟΗΖΖ mg KOH/γξ 187-195
ΑΑΠΧΝΟΠΟΗΖΣΑ % 28
ΥΡΧΜΑ ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΗΣΡΗΝΟ
ΟΜΖ ΚΑΗ ΓΔΤΖ ΟΤΓΔΣΔΡΖ
ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ %
C 14:0 Μπξηζηηθφ < 0,3
C 16:0 Παικηηηθφ 9-14
C 16:1 Παικηηειαηθφ < 0,5
C 18:0 ηεαηηθφ 0,5-4,0
C 18:1 Διαηθφ 24-42
C 18:2 Ληλειαηθφ 34-62
C 18:3 Ληλνιεληθφ < 2,0
C 20:0 Αξαρηδηθφ < 1,0
C 20:1 Δηθνζαεληθφ < 0,5
C 22:0 Βερεληθφ < 0,5 C
Ζ ζπζθεπαζία ησλ καγεηξηθψλ ειαίσλ λα είλαη ζα είλαη πιαζηηθά
δνρεία HDP ή HDPE ησλ 5 lit, ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβψηηα
δηαζηάζεσλ ηέηνησλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπζθεπαζία ηεζζάξσλ
(4) δνρείσλ πέληε ιίηξσλ, ρσξίο λα παξακέλεη θελφο ρψξνο κεηαμχ
ησλ δνρείσλ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ραξηνθηβσηίσλ.

ΝΑΗ

ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ
Μαξγαξίλε ζε ζπζθεπαζία παθέην ησλ 250 γξ θαη αηνκηθή
ζπζθεπαζία ησλ 10 γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 78 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο
θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη ηνλ Καλνληζκφ1234/2007
Παξάξηεκα XV.
Χο καξγαξίλε ραξαθηεξίδεηαη ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ
θπηηθέο ε δσηθέο ιηπαξέο χιεο θαη ην νπνίν έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε
ιηπαξέο χιεο, ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 80% θαη κηθξφηεξε ηνπ 90%.
Ζ καξγαξίλε πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο:
α) Σν ζεκείν ηήμεο, πξνζδηνξηδφκελν επί ηεο ιηπαξήο νπζίαο δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 400C.
β) Ζ νμχηεηα εθηεινχκελε επί νπζίαο σο έρεη δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη αλψηεξε απφ 5 βαζκνχο νμχηεηαο, επί δε ηεο ιηπαξήο νπζίαο
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 2 βαζκνχο νμχηεηαο.
γ) Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα, εθθξαζκέλε ζε ρισξηνχρν
λάηξην δελ πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηνπ 0,2%.
δ) Δπηηξέπεηαη ν αξσκαηηζκφο κε αβιαβείο αξσκαηηθέο χιεο
θαζψο θαη ε πξνζζήθε πξντφλησλ γαιαθηηθήο δχκσζεο.
ε) Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε γηα ηερλνινγηθνχο ιφγνπο γαιαθηηθνχ
νμένο θαη αιάησλ ηνπ, θηηξηθνχ νμένο θαη αιάησλ ηνπ ηξπγηθνχ
νμένο θαη αιάησλ ηνπ, κε κφλε πξνυπφζεζε ε νμχηεηα επί ηνπ
πξντφληνο σο έρεη, λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 5 βαζκνχο νμχηεηαο.
ζη) Δπηηξέπεηαη ε ρξψζε ηεο καξγαξίλεο κε ηηο ρξσζηηθέο
Καξνηέλην (Δ160α), Κνπξθνπκίλε (Δ100), Αλλάην (Δ160β),
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κ.Σ ησλ
παξαξηεκάησλ ΗΗΗ θαη ΗV.
Ζ πξνζθεξφκελε καξγαξίλε λα είλαη 100% θπηηθφ πξντφλ απφ
εθιεθηά θπηηθά έιαηα, θαηάιιειε γηα επάιεηςε θαη παξαζθεπή
θαγεηψλ θαη γιπθψλ θαη λα ζπληεξείηαη ζην ςπγείν.
ηελ ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ
πξντφληνο.
ΔΛΗΔ ΜΑΤΡΔ ΚΑΛΑΜΧΝ
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Διηέο καχξεο Καιακψλ, κεγέζνπο Ν4 (160 - 180ηεκ/θηιφ).
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 123 θαη εηδηθά παξ. 9 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Οη δηαηηζέκελνη ζηελ θαηαλάισζε θαξπνί λα πξέπεη λα είλαη
εκηψξηκνη ή ψξηκνη θαξπνί Διηάο Καιακψλ, θαηφπηλ εηδηθήο
επεμεξγαζίαο ην ηειηθφ δε πξντφλ λα έρεη γεχζε θξνπηψδε, ζάξθα
ηξαγαλή, εχθνια απνζπψκελε απφ ηνλ ππξήλα θαη ρξψκα καχξν
κέρξη κειαλψδεο θαη πνπ έγηλαλ δηαηεξήζηκνη κε αιάηηζκα ή ζε
άικε ή ζε μχδη ή κε ειαηφιαδν, θαη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ
φξνπο:
Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ειηψλ, θαξπνί
πξέπεη λα είλαη άξηηνη θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε
αιινίσζε ή πξνζβνιή απφ ζθψιεθεο ή έληνκα θ.ι.π.. Σα αλεθηά
επηηξεπφκελα πνζνζηά ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ειηψλ θαζνξίδνληαη
απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ.
Γηα ηελ εθπίθξαλζε ησλ δηαηηζέκελσλ ζαλ καχξσλ ειηψλ
ΚΑΛΑΜΧΝ δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αιθαιηθψλ
δηαιπκάησλ.
Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ειηψλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο.
Οη ειηέο ζα δηαηίζεληαη κε νλνκαζία πνπ ζα δειψλεη ην είδνο απηψλ
Διηέο Καιακψλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηήκαηνο III
πληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Σ.Π..
Ζ ζπζθεπαζία λα πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ Άξζξσλ 9 θαη 23 ηνπ
Κ.Σ.Π θαη λα είλαη ζπζθεπαζκέλνη θαηά πξνηίκεζε ζε κεηαιιηθά
δνρεία ησλ 13 Κηινχ θαζαξνχ βάξνπο πεξηερνκέλνπ είδνπο.

ΝΑΗ

ΕΑΥΑΡΖ ζε ζπζθεπαζία 1 θηινχ θαη αηνκηθή ησλ 10 γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 63, 64 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ζ δάραξε λα είλαη ιεπθή, θαζαξηζκέλε θαη θξπζηαιιηθή ζαθραξφδε,
θαιήο, γλήζηαο θαη εκπνξεχζηκεο πνηφηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην
Άξζξν 63 ηνπ Κ.Σ.Π.
ε θάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα γξάθνληαη επδηάθξηηα θαη
επαλάγλσζηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, &#181;ε αλεμίηειν κειάλη ή
έθηππα:
Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή έδξα ηνπ
παξαζθεπαζηή.
Σν έηνο θαη ν κήλαο παξαγσγήο.
Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ( π.ρ 1 Κηινχ).
Ο Κσδηθφο Παξαγσγήο. (Οδεγία 89/396).

ΝΑΗ

ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ αηνκηθή ζπζθεπαζία
Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα
πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 131, 132(1) θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
Να είλαη δηαθφξσλ γεχζεσλ (βεξίθνθν, ξνδάθηλν, θξάνπια,
θεξάζη) θαη λα πξνέξρεηαη απφ θξνχηα Α πνηφηεηαο ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία ησλ 20 γξ, ρσξίο ζπληεξεηηθά θαη ζηελ ζπζθεπαζία λα
αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα.
ΕΔΛΔ
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θφλε παξαζθεπήο δειέ, γεχζε θξάνπια ή θεξάζη ζε ζπζθεπαζία
1 Κηινχ.
Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα
πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 131, 132(1) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η,
136 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
Οη ζθφλεο παξαζθεπήο δειέ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ
θαηαλάισζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ζπζθεπαζία, ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθεηαη ζαθψο θαη επθξηλψο ην είδνο ηεο πεθηήο πνπ ζα
παξαζθεπαζηεί, ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρξήζεο θαη ε ζχλζεζε ηνπο.
ε θαλέλα ζηάδην ηεο παξαζθεπήο ησλ γιπθψλ δελ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γιπθαληηθή νπζία πιελ ηεο ζνπθξφδεο,
θξνπθηφδεο θαη γιπθφδε.

ΝΑΗ

ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΚΟΚΣΔΗΛ ΦΡΟΤΣΧΝ
Φπζηθφο ρπκφο θνθηέηι θξνχησλ ζε ή ζπζθεπαζία ηνπ 1 Λίηξνπ θαη
ησλ 250 ml, Α πνηφηεηαο πνπ λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 126 θαη 127 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ζηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Χο ρπκφο θξνχησλ νξίδεηαη ην δπκψζηκν αιιά κε δπκσζέλ πξντφλ
πνπ ιακβάλεηαη απφ πγηή θαη ψξηκα θξνχηα, ελφο ή πνιιψλ εηδψλ,
κε κεραληθέο κεζφδνπο ιήςεο θαη έρεη ην ρξψκα, ην άξσκα θαη ηε
ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ησλ ρπκψλ ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνία
πξνέξρεηαη. Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη
λα είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ παξέρνπλ ελδείμεηο ρξεζηκνπνηήζεσο
κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο.
Ο θπζηθφο ρπκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπζθεπαζία Tetra Pak θαη
Tetra Brik, κε πψκα εχθνιν ζην άλνηγκα, ρσξίο πξνζζήθε
ζπληεξεηηθψλ, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιιεο θπζηθήο ή
ηερλεηήο γιπθαληηθήο χιεο, κε έλδεημε εκεξνκελίαο ζπζθεπαζίαο
θαη ιήμεο θαηαλάισζεο.

ΝΑΗ

ΦΡΤΓΑΝΗΔ ζίηνπ, ζηθάιεσο θαη ηξηκκέλε
ΦΡΤΓΑΝΗΔ ΑΣΟΜΗΚΔ ΗΣΟΤ ησλ δχν ηεκαρίσλ 16 γξ.
Σν πξντφλ πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
άξζξα 112, 113 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο Οη θξπγαληέο λα παξαζθεπάδνληαη απφ
αιεχξη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή θαηεγνξίαο απφ ηα επηηξεπφκελα κε
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Άξζξνπ 113 ηνπ Κ.Σ.Π.
Οη πξνζθεξφκελεο θξπγαληέο λα είλαη ζε ζπζθεπαζία flow pack
ησλ 2 ηεκαρίσλ. πλνιηθφ βάξνο ζπζθεπαζίαο πεξίπνπ 16 γξ. +/-3
γξ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά θαη
ε εκεξνκελία ιήμεο.
ΦΡΤΓΑΝΗΔ ΗΚΑΛΔΧ ζε ζπζθεπαζία ησλ 180 γξ.
Οη θξπγαληέο ζηθάιεσο ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο,
ηππνπνηεκέλεο ζε θαηάιιειε πιαζηηθή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία,
θαζαξνχ βάξνπο θαη ζπζθεπαζία ησλ 180 γξ (πεξίπνπ). Δμσηεξηθά
ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά θαη ε εκεξνκελία
ιήμεο.
Οη θξπγαληέο λα είλαη νιφθιεξεο ρσξίο λα είλαη ζπαζκέλεο θαη κε
ηξίκκαηα.
ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ζε ζπζθεπαζία ησλ 180 γξ.
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε
θαηάιιειε πιαζηηθή ζπζθεπαζία φπνπ λα αλαγξάθνληαη ηα
ζπζηαηηθά θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.
ΦΧΜΗ ΣΟΤ ΣΟΣ
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Φσκί ηνπ ηνζη ζε ζπζθεπαζία ησλ 680-750 γξ, παξαζθεπαζκέλν
απφ αιεχξη ηχπνπ 55% λεξφ, δχκε θαη κηθξή πνζφηεηα αιαηηνχ (ην
πνζνζηφ ηνπ πξνζηηζεκέλνπ άιαηνο δελ πξέπεη λα είλαη αλψηεξν
απφ 1% επί ηνπ αιεχξνπ θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ καγεηξηθνχ
άιαηνο), ρσξίο πξνζζεηηθέο χιεο, ζπζθεπαζκέλν αεξνζηεγψο ζε
θέηεο ζε δηπιή ζπζθεπαζία απφ δηαθαλέο ζεινθάλ.

ΝΑΗ

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤΡ - ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ
Κνξλ θιάνπξ, ζπζθεπαζία 200 γξ
Άλζνο αξαβνζίηνπ, ζπζθεπαζία 160 γξ
Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 110 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ
ακχινπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ Κ.Σ.Π. πνπ
αθνξνχλ θάζε κία απ‘ απηέο.
Σν άκπιν πξέπεη λα έρεη ηελ θπζηθή ηνπ ρξνηά ρσξίο άιιε
απφρξσζε. Απαγνξεχεηαη ε ηερληθή ρξψζε θαη αξσκαηηζκφο ηνπ
ακχινπ κε νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νπζία έζησ θαη αβιαβή. Οη
νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ακχινπ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη
θαη λα κελ παξέρνπλ ελδείμεηο αηεινχο επεμεξγαζίαο
Κάζε είδνο ακχινπ δηαηίζεηαη ακηγέο ζηελ θαηαλάισζε. Ζ αλάκημή
ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ, κε άκπιν άιινπ είδνπο
απαγνξεχεηαη. ηα παξαδηδφκελα είδε ε πγξαζία λα είλαη <15% θαη
ε ηέθξα <0,35%.
ηελ δε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθνληαη φιεο νη ελδείμεηο φπσο απηέο
νξίδνληαη απφ ην Κψδηθα Σξνθίκσλ θαζψο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο
ηνπ πξντφληνο.

ΝΑΗ

ΑΛΑΣΗ επηηξαπέδην θαη αηνκηθή ζπζθεπαζία
ΑΛΑΣΗ καγεηξηθφ επηηξαπέδην ζπζθεπαζία 400 γξ θαη αηνκηθήο
ζπζθεπαζίαο 1γξ.
Σν αιάηη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 38 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο
θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, λα είλαη καγεηξηθφ, ςηιφ, θπζηθφ,
ζαιαζζηλφ, ησδηνχρν, θαζαξφ, ιεπθφ, γπαιηζηεξφ, αλαιινίσην κε
πεξηεθηηθφηεηα ζε NaCL ηνπιάρηζηνλ 95%. Να κελ πεξηέρεη μέλεο
χιεο, πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο λα κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε
νζκή. Οη αιθαιηθέο γαίεο εθπεθξαζκέλεο ζε ρισξηνχρν καγλήζην
λα κελ είλαη < ηνπ 1% ε δε πγξαζία λα κελ ππεξβαίλεη ην 1%.
Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθφ ζαθνπιάθη ησλ 400 γξ, ζε
επηηξαπέδην θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ηνπ 1 γξ φπνπ ζα
αλαθέξνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο.

ΝΑΗ

ΞΤΓΗ - ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗΟΤ - ΞΤΓΗ ΒΑΛΑΜΗΚΟ
ΞΤΓΗ, 400 ml
To μχδη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο
θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Να πξνέξρεηαη κφλν απφ νμηθή δχκσζε ηνπ θξαζηνχ απφ ρισξά
ζηαθχιηα ή απφ μεξή ζηαθίδα θαη λα κελ είλαη αλαπιήξσκα μπδηνχ
(λα κελ πεξηέρεη αιθνφιε).
Ζ ζπζθεπαζία λα θέξεη ζηα ειιεληθά ελδείμεηο φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 θαη 11 Κ.Σ.Π.
Ζ νμχηεηα ηνπ μπδηνχ, πνπ πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία
(ηππνπνηεκέλν) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6% ζε νμηθφ νμχ
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Άξζξν 39 παξαγξ.3 ηνπ Κ.Σ.Π..
ηε ζπζθεπαζία ηνπ εκθηαισκέλνπ μπδηνχ (πιαζηηθή θηάιε 400 γξ)
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο.
ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ, 330 ml
Ο ρπκφο ιεκνληνχ λα είλαη Α πνηφηεηαο λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Κ.Σ.Π., φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΑΥ 885/72, 2647/76 θαη ην Π.Γ.526/83.
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, (πιαζηηθή θηάιε 380 γξ) εθηφο ησλ
άιισλ πξνβιεπφκελσλ ελδείμεσλ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κε
επθξηλή θεθαιαία γξάκκαηα ε θξάζε ΑΡΣΤΜΑ ΛΔΜΟΝΗ θαη ε
εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο .
ΒΑΛΑΜΗΚΟ ΞΤΓΗ, 250 ml
Σν Βαιζάκηθν μχδη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39 παξάγξαθνο 12 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ
ε ζπζθεπαζία αεξνζηεγή - πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ησλ 500 γξ ή
ηνπ 1 θηινχ (πιελ ηεο Βαληιίλεο (θηαιίδηα ησλ 0,2 γξ), έηνηκα πξνο
ρξήζε.
ια ηα κπαραξηθά λα έρνπλ ηα ηππηθά νξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά (νζκή, γεχζε, ρξψκα) ηνπ είδνπο, λα είλαη Α
πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
42, 43, 44 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο.
Δίδε:
Γαξχθαιιν ηξηκκέλν
Γιπθάληζνο αζηεξνεηδήο
Γαξχθαιιν μπιάθη
Γάθλε θχιια
Γπφζκνο
Καλέιια ζθφλε
Καλέιια μχιν
Κάξπ Κίκηλν ηξηκκέλν
Κφιηαλδξν ηξηκκέλν
Κνπξθνπκάο ηξηκκέλνο
Μνζρνθάξπδν νιφθιεξν
Μνζρνθάξπδν ηξηκκέλν
Μπαράξη νιφθιεξν
Μπαράξη ηξηκκέλν
Μπνχθνβν γιπθφ Μπνχθνβν θαθηεξφ
Πάπξηθα γιπθηά
Πηπέξη καχξν ηξηκκέλν
Πηπέξη θφθθηλν θφθθνπο
Πηπέξη ιεπθφ ηξηκκέλν
Ρίγαλε
Βαληιίλε

ΝΑΗ

ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ- BAKING POWDER
Σν κπέηθηλ πάνπληεξ λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε
πιαζηηθφ ζαθνπιάθη, θαζαξνχ βάξνπο 20 γξ. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο
εμσηεξηθά λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη ε εκεξνκελία
δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ.

ΝΑΗ

ΟΓΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ
Ζ ζφδα καγεηξηθήο λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε
ζπζθεπαζίεο ηνπ 1 θηινχ. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο εμσηεξηθά λα
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αλαγξάθνληαη θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη ε εκεξνκελία
δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ.
ΜΟΤΣΑΡΓΑ
Μνπζηάξδα είλαη ην πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ αλάκημε
επηηξαπέδηαο ζθφλεο κνπζηάξδαο κε μχδη ε ιεκνλνρπκφ θαη ηελ
πξνζζήθε ε φρη κηθξήο πνζφηεηαο ειαηφιαδνπ. (Άξζξν 42 ηνπ
Κ.Σ.Π.)
1. Δπηηξέπεηαη ε ρξψζε, κε ηηο ρξσζηηθέο θαη ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V, κέξε 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 35 ηνπ
Κ.Σ.Π..
2. Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πξνζζέησλ ζπληεξεηηθά θαη
αληηνμεηδσηηθά ηνπ Άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Σ.Π. ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ
ΗΗΗ.
Σν πξντφλ λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ

ΝΑΗ

ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 81 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο.
χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη ηνπο νξηζκνχο ηεο
ηερλνινγίαο γάιαθηνο ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ. Οη πξνζθεξφκελνη
ηχπνη θξέκαο λα έρνπλ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα απφ 15 % - 35%.
ηελ ζπζθεπαζία πξέπεη κεηαμχ ησλ άιισλ ππνρξεσηηθψλ
ζεκάλζεσλ λα δειψλεηαη ζαθψο θαη επθξηλψο ν ηχπνο κε ηε
παξαθάησ θξάζεηο «Αθξφγαια πνπ πεξηέρεη ιίπνο ηνπιάρηζηνλ
...10 ή 20 ή 40%». Σν πξντφλ λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε ράξηηλε
αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ηνπ 1 L, κε έλδεημε εκεξνκελίαο
παξαγσγήο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο ηνπ πξντφληνο.

ΝΑΗ

ΦΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ
Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
ηηο δχκεο πνπ παξάγνληαη απφ βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θαη
θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε ζε ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο,
επηηξέπεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ Κ.Σ.Π. ζχκθσλα κε ηνπο
θαζνξηδφκελνπο φξνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ.
Οη ζπζθεπαζίεο λα είλαη αθέξαηεο, θαη ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη
ππνρξεσηηθά νη ελδείμεηο γηα θάζε είδνο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ
ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
Σν θχιιν θξνχζηαο λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία 1000 γξ .

ΝΑΗ

ΚΑΦΔ, ειιεληθφο, ζηηγκηαίνο, γαιιηθφο
Διιεληθφο αιεζκέλνο θαθέο ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 100γξ.
Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί φηη αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 50 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο.
Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αιεζκέλνπ θαθέ ζε αλφξγαλεο χιεο (ηέθξα)
δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 5,5% θαη ε πγξαζία θαη νη πηεηηθέο
ζε 105νC νπζίεο ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη πάλσ απφ 5%.
Ζ πεξηεθηηθφηεηα δε ζε πδαηνδηαιπηέο χιεο δελ πξέπεη λα είλαη
κηθξφηεξε απφ 23%.
Ο αιεζκέλνο θαθέο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθέο
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νπζίεο θαη δελ ζα έρνπλ αθαηξεζεί νιηθά ή κεξηθά νη πδαηνδηαιπηέο
χιεο.
Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε
εκεξνκελία ιήμεο.
ηηγκηαίνο θαθέο ζθφλε ζε ζπζθεπαζία θαθειίζθσλ ησλ 2 γξ.
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π.
θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο ηηγκηαίνο
θαθέο είλαη ην ζπκππθλσκέλν πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ
εθρχιηζε θαβνπξδηζκέλσλ θφθθσλ θαθέ, κε ηε ρξήζε κφλν λεξνχ
σο κέζνπ εθρχιηζεο θαη απνθιεηφκελεο θάζε κεζφδνπ πδξφιπζεο
κε πξνζζήθε νμένο ή βάζεο. Πέξαλ ησλ ηερλνινγηθψο
αλαπφθεπθησλ αδηάιπησλ νπζηψλ θαη ησλ αδηάιπησλ ειαίσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαθέ, ην εθρχιηζκα θαθέ πξέπεη λα πεξηέρεη
κφλν ηα δηαιπηά θαη αξσκαηηθά ζπζηαηηθά ηνπ θαθέ.
Ζ θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε μεξά χιε πξνεξρφκελε απφ θαθέ
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 95% ζηελ πεξίπησζε ηνπ
εθρπιίζκαηνο θαθέ.
Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε
εκεξνκελία ιήμεο
Καθέο θίιηξνπ αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλνο ζε θαηάιιειε
αεξνζηεγή ζπζθεπαζία, βάξνπο 500 γξ. Δμσηεξηθά ηεο
ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο
ηνπιάρηζηνλ.
ΝΔΡΟ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ
Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 149
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
Σν «λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» πξέπεη λα πιεξνί θαη φινπο
ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή γηα
απηφ Ννκνζεζία. Απφθ ΑΥ 89/2015, ΦΔΚ 2239/Β/17.10.2015,
«Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
(απφθαζε ΑΥ 1100/1987, ΦΔΚ 788/Β΄/31.12.1987) φπσο ηζρχεη,
θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ΑΥ 437/2004 (ΦΔΚ
1834/Β/09.12.2004)».
Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη κε αεξηνχρν κεηαιιηθφ λεξφ ζε
θηάιε ησλ 500 ml (PET) θαηάιιειε γηα ηξφθηκα.
Σν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ έρεη απνθιεηζηηθά ππφγεηα πξνέιεπζε
θαη εκθηαιψλεηαη επί ηφπνπ ζηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπ (ζπλήζσο
γεψηξεζε).

ΝΑΗ

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΚΟΤΣΑΚΗ 330ml
πζθεπαζία αινπκηλίνπ πεξηεθηηθφηεηαο 330 ml/ηεκάρην.

ΝΑΗ

ΣΑΗ ΒΟΤΝΟΤ
Σν ηζάη ηνπ βνπλνχ αλαθέξεηαη ζε θχιια θαη νθζαικνχο θχιισλ
ηνπ ηετφδεληξνπ THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA. Σν
πξνζθεξφκελν λα έρεη άξσκα επράξηζην, ρσξίο μέλεο νζκέο θαη λα
παξάγεη ξφθεκα επράξηζηεο γεχζεο, δηαπγέο, ρξψκαηνο ζθνηεηλνχ
θίηξηλνπ, λα κελ πεξηέρεη μέλεο αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο.
Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε
πιαζηηθή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 1 θηινχ, ε νπνία ζα είλαη
θιεηζκέλε ζεξκνθνιιεηηθά. Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη
ππνρξεσηηθά ηηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπεη ν Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη
Πνηψλ.
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ΥΑΜΟΜΖΛΗ
Υακνκήιη πξνεξρφκελν απφ ηα θπηά Matricaria Chamomille θαη
Anthemous Nobilis L.) λα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
Σν πξντφλ λα πξνζθέξεηαη ζε αηνκηθά θαθειάθηα ηνπ απφ
πνξψδεο ραξηί, εκβαπηηδφκελνπο, πεξηερνκέλνπ 1,5 γξ, νη νπνίνη
λα θιείλνπλ ζεξκνθνιιεηηθά. ην θάθειν λα είλαη ζπλδεδεκέλν έλα
ιεπηφ, λήκα γηα εκβάπηηζε. Ζ ζπζθεπαζία απηή (θάθεινο, λήκα)
λα είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε ράξηηλν θάθειν πνπ λα θιείλεη
ζεξκνθνιιεηηθά γηα επηπιένλ πξνζηαζία ηνπ πεξηερφκελνπ. Οη
εμσηεξηθνί απηνί θάθεινη λα ηνπνζεηνχληαη αλά 100 ζε ράξηηλα
θνπηηά, κε δηαθαλέο πιαζηηθφ πεξίβιεκα.

ΝΑΗ

ΣΑΡΑΜΟΠΟΛΣΟ - ΚΔΤΑΜΑ ΑΤΓΧΝ ΒΑΚΑΛΑΟΤ
ΣΑΡΑΜΟΠΟΛΣΟ - ΚΔΤΑΜΑ ΑΤΓΧΝ ΒΑΚΑΛΑΟΤ

ΝΑΗ

ΜΠΗΚΟΣΑ ΑΛΜΤΡΑ
Μπηζθφηα αικπξά αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλα ζε θαηάιιειε
πιαζηηθή ζαθνχια, βάξνπο 40 γξ, Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα
αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.

ΝΑΗ

ΚΔΗΚ
Κέηθ (κπαζηνχλη), βαλίιηα ή αλάκηθην (βαλίιηα/ζνθνιάηα), βάξνπο
πεξίπνπ 400 γξ, ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία κε ηηο απαξαίηεηεο
ζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΝΑΗ

ΚΑΚΑΟ
θφλε θαθάν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ, ε νπνία ζα
θέξεη ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.

ΝΑΗ

ΥΑΛΒΑ
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 50 ηνπ
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο Ο
ραιβάο λα έρεη παξαζθεπαζζεί απφ πνιηφ ζεζακηνχ (ηαρίλη), κε
θπζηθέο δαραξνχρεο γιπθαληηθέο χιεο κε ηελ πξνζζήθε θαη
ειάρηζηεο πνζφηεηαο εθρπιίζκαηνο ξίδαο ζηξνπζίνπ. Γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε μεξψλ θαξπψλ, θαθάν,
ζνθνιάηαο ή βαλίιηαο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ
ζπζθεπαζία.
Σν είδνο λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία κπαζηνχλη ησλ 2,5 θηιψλ
θαη λα παξαδίδεηαη ζηηο γεχζεηο βαλίιηα ή αλάκηθηε.

ΝΑΗ

ΕΑΜΠΟΝ ρνηξηλή σκνπιάηε ζε θέηεο
Σν πξντφλ (ρνηξηλή σκνπιάηε βξαζηή) λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα
πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 91(1) ηνπ Κ.Σ.Π. (91-10 ΔΚΓΟΖ
1/ Μάξηηνο 2014) θαη νη ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο.
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Ζ ζπζθεπαζία ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ λα γίλεηαη ζε πεξηέθηεο ή
θαη πεξηβιήκαηα απφ πιηθά θαηάιιεια γηα ηξφθηκα πνπ λα
θιείλνπλ θαηά ηξφπν ψζηε λα παξεκπνδίδνπλ νπνηαδήπνηε επαθή
ηνπ πξντφληνο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη έηζη ψζηε ην
πεξηερφκελν λα κε κπνξεί λα ζηγεί ρσξίο λα ππνζηεί θαη ε
ζπζθεπαζία άλνηγκα ε κεηαηξνπή (Άξζξν 89(1) ηνπ Κ.Σ.Π. 91-10
ΔΚΓΟΖ 1/ Μάξηηνο 2014).
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαη πιεζίνλ ηνπ θαηαιφγνπ
ησλ ζπζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζρεηηθή έλδεημε ε
νπνία λα πξνζδηνξίδεη ηελ ππνθαηεγνξία πξντφλησλ ζηελ νπνία
αλήθεη.
Δπηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο.
ην πεξίβιεκα ή ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαηά ηξφπν ζαθή, επθξηλή, αλεμίηειν θαη
αλακθηζβήηεην, εθηφο απφ ηηο άιιεο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη
θαη νη εμήο:
α) Ζ νλνκαζία ηεο βαζηθήο θαηεγνξίαο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα είλαη
κία απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ, φπσο
παξαθάησ:
(1) πξντφλ σκφ (ελδερνκέλσο θαπληζκέλν),
(2) πξντφλ σξίκαλζεο μεξφ (αέξνο),
(3) πξντφλ σξίκαλζεο εκίμεξν,
(4) πξντφλ βξαζηφ,
(5) ηεκάρην θξέαηνο σξίκαλζεο αιαηηζκέλν,
(6) ηεκάρην θξέαηνο αιαηηζκέλν μεξάο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ή θαη
θαπληζηήο (μεξφ),
(7) ηεκάρην θξέαηνο αιαηηζκέλν πγξήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο
(βξαζηφ),
(8) πεθηή.
Ζ αλαγξαθή απηψλ ζα γίλεηαη κφλν εθεί φπνπ ππάξρεη ζπζθεπαζία
ηνπ πξντφληνο (δεχηεξνο πεξηέθηεο) θαη φρη ζηα πξντφληα πνπ
δηαηίζεληαη κφλν κε ην θπζηθφ ή ηερλεηφ ηνπο πεξίβιεκα (έληεξν).
ηα εηζαγφκελα πξντφληα αιιαληνπνηίαο νη ελδείμεηο ζα
αλαγξάθνληαη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα πάλσ ζηε ζπζθεπαζία
ηνπο.

ΝΑΗ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ: Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο
Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην
Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη.
Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο. χκθσλα κε ηελ
K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ
ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ.
852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ.

ΝΑΗ

2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα [ΚΤΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ

ΝΑΗ
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παξαγσγή - παξαζθεπή - επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη
εκπνξία ησλ πξντφλησλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηφ
δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ είλαη
παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ
θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ θνξείο
γηα ηελ παξαγσγή - παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ - παξαζθεπαζηή ή
ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα
πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3νλ Ζ κεηαθνξά (Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β) ζα γίλεηαη
κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά κεηαθνξηθά κέζα-ςπγεία
θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία
ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία φρη ρακειφηεξε απφ -2° C θαη φρη
πςειφηεξε απφ + 4° C [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007], θαη
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζα θέξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο. ΔΦΔΣ
ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν 9.
Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε
Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία
εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε
νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. Καηά
ηελ ψξα παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη
παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ
ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο (φπνπ απαηηείηαη), γάληηα κηαο ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην
είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη
ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.

ΝΑΗ

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ:
Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ζην πξψην
ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπο.

ΝΑΗ

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχεηαη ηα είδε απφ
αμηφπηζηεο θαη πνηνηηθά ειεγκέλεο εηαηξείεο. Θα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεη θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απφ ηηο νπνίεο ζα
πξνκεζεχεηαη ην θάζε είδνο.

Απαηηείηαη
απνδνρή

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αιιαγή ηνπ
πξντφληνο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθνκηζζέλ δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ
πξννξίδεηαη.

Απαηηείηαη
απνδνρή
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Αξ Γ/μεο 04/20 ( Αξ πζηήκαηνο 85193)

ΣΜΖΜΑ Σ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΛΚΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ

ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ-ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ: ΟΜΑΓΑ 1 ΓΑΛΑ ΝΧΠΟ
Σν ρνξεγνχκελν γάια ζα πξέπεη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ
Κ.Σ.Π άξζξα 79 θαη 80, φπσο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο
απνθάζεηο Α.Υ.. 1050/1996 ΦΔΚ.263/Β/7.4.97, Α.Υ.. 187/1998
Φ.Δ.Κ. 765/Β/24.7.98, ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ..
Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ηζρχνληεο πγεηνλνκηθνχο
θαλφλεο θαη ηηο θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 56/21-2-1995,
θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο 852/2004, 853/2004 & 854/2004
«πκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο Οδεγίεο
92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ
θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία γάιαθηνο θαη
πξντφλησλ κε βάζε ην γάια» (ΦΔΚ 45/27-2-95 η. Α‘), θαη ηνλ
Ν4254/7.4.14 (Τπνπαξάγξαθνο Σ ηεο παξαγξάθνπ 8) ζηα
πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Ν4046/2012 «ΑΡΖ ΔΜΠΟΓΗΧΝ ΣΟΝ
ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
- ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» θαη ην Νφκν
4336/15 Τπνπ/γξαθνο Α.3

Απαηηείηαη
απνδνρή

Α: Χο «παζηεξησκέλν γάια» λνείηαη ην γάια ην νπνίν έρεη
ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ζε πςειή
ζεξκνθξαζία γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (+71,7ν C ηνπιάρηζηνλ
γηα 15΄΄) ή ζε ρακειή ζεξκνθξαζία γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
(+63ν C ηνπιάρηζηνλ γηα 30΄) ή ζε δηαδηθαζία παζηεξίσζεο πνπ
ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ρξφλνπ θαη
ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ ζπλζεθψλ γηα ηελ
επίηεπμε ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο.
Β: Να παξνπζηάδεη αξλεηηθή αληίδξαζε ζηελ δνθηκαζία
θσζθαηάζεο θαη ζεηηθή αληίδξαζε ζηελ δνθηκαζία ππεξνμεηδάζεο.
Γ: Μεηά ηελ παζηεξίσζε λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε
ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 6νC, ζηελ ζεξκνθξαζία
ζηελ νπνία θαη ζπληεξείηαη, ε δε δηάξθεηα ζπληήξεζεο ηνπ
θαζνξίδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή.
Γ. Να είλαη νκνγελνπνηεκέλν, πνπ ζεκαίλεη φηη, εάλ κείλεη ζε
αθηλεζία 48 ψξεο δελ πξέπεη λα ζρεκαηίδεηαη θαλεξφο
δηαρσξηζκφο ηεο θξέκαο, ε δε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ηεο
ππεξθείκελεο πνζφηεηαο 100 cm3 γάιαθηνο θηάιεο ηνπ ελφο Lit λα
κε δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιίπνο
ηνπ ελαπνκείλαληνο γάιαθηνο.
Δ. Σν ρνξεγνχκελν παζηεξησκέλν αγειαδηλφ γάια ζα πξέπεη λα
έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 3,5%, 2 % θαη 0 %. Δπηπιένλ, λα έρεη
εηδηθφ βάξνο ζηνπο 15νC 1,028g/l (γηα ην πιήξεο) θαη ζηεξεφ
ππφιεηκκα ρσξίο ιίπνο (.Τ.Α.Λ. %) 8,5 (γηα ην 0%).

ΝΑΗ

Σν παζηεξησκέλν γάια ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα κηθξνβηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά νξίδνληαη ζην Κεθ ΗΗ ηνπ Π.Γ. 56/95,
Καλνληζκνχο (ΔΚ) 2073/2005 θαη 1441/2007, κε δηαδηθαζίεο
παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΔΚ178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004.
Entero-Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml.
Παζνγφλα n=5, c=0, Απνπζία ζε 25 g.

ΝΑΗ
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ηελ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο κε
εκθαλή θαη επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο ζηα Διιεληθά:
Ζ έλδεημε ¨παζηεξησκέλν¨,¨γάια¨
Σν ζήκα θαηαιιειφιεηαο ηνπ πξντφληνο,
Σν Δξγνζηάζην παξαγσγήο,
Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζήο ηνπ, θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο
παζηεξίσζεο θαη αλάισζεο απηνχ
Ο θσδηθφο παξηίδαο.
ε εκθαλέο ζεκείν ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ην ζήκα ηνπ πξντφληνο
ε δηάξθεηα δσήο ηνπ γάιαθηνο ζε εκέξεο.
Ζ δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ζήκαλζεο
ηξνθίκσλ:
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ
ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξίνπ
2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο
θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ)
αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο
Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο
1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο
Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο.

ΝΑΗ

ΤΚΔΤΑΗΑ
Σν γάια ζα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο Σetra Pak ή άιιεο
αλάινγεο ησλ 10 Lit, θαη ηνπ 1 lit θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλφλεο
πγηεηλήο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Άξζξνπ 85 ηνπ Κ.Σ.& Π θαη ησλ
Σξνπνπνηήζεσλ απηνχ.
Ζ δεχηεξε ζπζθεπαζία λα είλαη ζε θηβψηηα ράξηηλν αληνρήο,
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην
εξγνζηάζην ην νπνίν παξαζθεπάδεη ην πξνζθεξφκελν είδνο θαη ην
νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005.
Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη θάζε εξγάζηκε κεηά απφ
έγγξαθε παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη ηελ πξνεγνχκελε ή δχν
εκέξεο πξηλ φηαλ κεζνιαβεί αξγία. Ζ παξάδνζε ηνπ γάιαηνο ζα
είλαη ε επφκελε εκέξα ηεο παξαγσγήο.

ΝΑΗ

Ζ ψξα παξάδνζεο απζηεξψο νξηδφκελε ζα είλαη ε 07.00 π.κ. θαη
δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε ηηο εθάζηνηε έθηαηεο αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
ΟΜΑΓΑ 2: ΣΤΡΗΑ - 2.1 ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π.)
Σν ηπξί ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π), λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή
νξίδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & Αληηθεηκέλσλ θνηλήο
ρξήζεο (Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α) θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
H νλνκαζία «ΦΔΣΑ» (FETA) αλαγλσξίδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε
νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ΦΔΣΑ (FETA) Απφθαζε
313025/11.1.94 ηνπ Τθππνπξγνχ Γεσξγίαο (ΦΔΚ 8/Β/11.1.94,
101/Β/16.2.94, γηα ην ιεπθφ ηπξί άικεο πνπ παξάγεηαη
παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο πνπ
αλαθέξνληαη παξά θάησ, απφ γάια πξφβεην ή κίγκα απηνχ κε
γίδηλν. Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηεο
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«ΦΔΣΑ» (FETA) πξέπεη λα πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο
πεξηνρέο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, ηεξεάο
Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Ννκνχ Λέζβνπ, φπσο απηφ
νξίδεηαη ζηελ ππ.΄ αξηζκφ Τπνπξγηθή Απφθαζε 313025, ΦΔΚ 8,
Σεχρνο Β΄.
Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή «ΦΔΣΑ»
(FETA) ζχκθσλα κε ην Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α) πξέπεη λα
πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γίδηλν γάια δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
30% θαηά βάξνο.
β) Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
6% θαηά βάξνο.
γ) Σν pΖ ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6,5.
δ) Ζ πήμε ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ
άκειμε. Σν γάια κέρξη ηελ πήμε δηαηεξείηαη ζε ειεγρφκελεο
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο.
ε) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θπιέο πξνβάησλ θαη αηγψλ
παξαδνζηαθά εθηξεθφκελεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πεξηνρή
παξαζθεπήο ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) θαη ε δηαηξνθή ηνπο πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζηε ρισξίδα ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο.
ζη) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ακέιμεηο, πνπ γίλνληαη 10
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ ηνθεηφ.
δ) Σν γάια πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, αγλφ, πγηεηλφ, πιήξεο.
ε) Σν γάια πξέπεη λα είλαη λσπφ ή παζηεξησκέλν.
ζ) Σν γάια λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία αληηβηνηηθψλ θαη
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ.
Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) απφ άιιν είδνο
γάιαθηνο, πιελ ησλ αλσηέξσ θαζνξηδνκέλσλ.

ΝΑΗ

ην πξνο ηπξνθφκηζε γηα παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) γάια
απαγνξεχεηαη ε ζπκπχθλσζε, ε πξνζζήθε ζθφλεο ή
ζπκππθλψκαηνο γάιαθηνο, πξσηετλψλ γάιαθηνο, θαδετληθψλ
αιάησλ θαζψο θαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ
νπζηψλ.
Ζ σξίκαλζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) γίλεηαη ζε μχιηλα βαξέιηα ή
κεηαιιηθά δνρεία ζε εγθαηαζηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ
πεξηνρψλ πνπ αλαθέξζεθαλ.
Ζ «ΦΔΣΑ» (FETA) λα δηαηίζεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε θαηάιιεια
κεηαιιηθά δνρεία ησλ 15 Κηινχ θαη εληφο άικεο φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 θαη 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 313025
ΦΔΚ 8 Σεχρνο Β.
Ζ παξαδηδφκελε ΦΔΣΑ λα έρεη :

ΝΑΗ

Α. ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ (Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α
Άξζξν 4 )
Λίπνο επί μεξνχ 43% θαη΄ειάρηζηνλ / Τγξαζία 56% κέγηζηνλ. /
Υισξηνχρν Νάηξην 3% κέγηζηνλ. / Δλεξγφ νμχηεηα 4.25-4.5% ph. /
Υξψκα θαζαξφ ιεπθφ. / Τθή ζπκπαγήο κε ιίγεο κεραληθέο
ζρηζκέο. / Γεχζε επράξηζηε, ιηπφιπζεο ειαθξά φμηλε θαη πινχζην
άξσκα. / ρήκα νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα. / πλεθηηθφηεηα
καιαθφ ηπξί πνπ λα θφβεηαη ζε ιείεο θέηεο.

ΝΑΗ

Β. ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Δ.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη Καλνληζκνί
2073/2005 θαη 1441/2007
Κνινβαθηεξνεηδή < 100
Escherichia coli < 10
Salmonella spp 0
Listeria monocytogenes 0
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Staphylococcus aureus <100
Γ. ΔΝΓΔΗΞΔΗ
(Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α Άξζξν 5 )
ην κέζν ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά
ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα, απφ ρξψκα ή
κειάλη, πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη
αθφινπζεο ελδείμεηο:
α) «ΦΔΣΑ» (FETA).
β) Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ).
γ) Σπξί.
δ) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ - ζπζθεπαζηή.
ε) Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ.
ζη) Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο.
δ) ηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 1.
Σα δπν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο: ΦΔ
2. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο.
3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. Παξάδεηγκα (ΦΔ-1650-20/12/94). Σα
ζηνηρεία ειέγρνπ αλαγξάθνληαη κε επζχλε ηνπ ζπζθεπαζηή θαηφπηλ
έγγξαθεο άδεηαο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο, ε νπνία
ηεξεί εηδηθφ βηβιίν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ αλά παξαγσγφ
«ΦΔΣΑ» (FETA). Οη ελδείμεηο α, β, γ, δ, ε θαη ζη' αλαγξάθνληαη
ππνρξεσηηθά ζε θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν θαηά ηε δηαθίλεζε ηεο
«ΦΔΣΑ» (FETA).
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2.2 ΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ
θιεξφ ηπξί Α΄ πνηφηεηαο (Μέγηζηε πγξαζία 38%, Λίπoο
ππoιoγηζκέλo ζε μεξή oπζία ηoπιάxηζηoλ 40%) ζχκθσλα κε φζν
νξίδνληαη ζην Άξζξν 83 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
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2.3 ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ ΜΠΑΣΟΤΝΗ
Ζκίζθιεξν ηπξί ηχπνπ ΚΑΔΡΗ ΜΠΑΣΟΤΝΗ ησλ 3 Κηινχ πεξίπνπ,
λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην Άξζξν 83
ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
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2.4 ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ Δ ΦΔΣΔ
Ζκίζθιεξν ηπξί ζε θέηεο, λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο
απηή νξίδεηαη ζην Άξζξν 83 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα έρεη παξαρζεί
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.

ΝΑΗ

ΟΜΑΓΑ 3: ΓΗΑΟΤΡΣΗ
Σν ρνξεγνχκελν είδνο λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή
νξίδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & Αληηθεηκέλσλ θνηλήο
ρξήζεο Άξζξν 82 θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 56/21-2-1995
«πκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο Οδεγίεο
92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ
θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία γάιαθηνο θαη
πξντφλησλ κε βάζε ην γάια» (ΦΔΚ 45/27-2-95 η. Α‘).
1. Να έρεη παξαζθεπαζζεί απφ γάια αγειάδαο θαη καγηά απνπζία
αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ.
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2. Να έρεη δνκή ιεία, καιαθή θαη θξεκψδε, γεχζε επράξηζηε, νζκή
ππφγιπθε, Ph 3,3-3,8.
3. Να κελ παξνπζηάδεη επξσηίαζε, ζήςε, εκθαλείο
καθξνζθνπηθέο, κεηαβνιέο ρξψκαηνο θαη ζρήκαηνο, αλψκαιε
νζκή θαη γεχζε (πηθξή, ηαγθή, μηληζκέλν ή δχζνζκν), αιινίσζε
απφ κηθξνβηαθή δξάζε, κπθεηηαθέο απνηθίεο ζηελ επηθάλεηά ηνπ,
ππνιείκκαηα νξκνλψλ, απμεηηθψλ παξαγφλησλ, αληηβηνηηθψλ,
κπθνηνμηλψλ ηχπνπ Α & Β, βαξέσλ κεηάιισλ ζχκθσλα κε ηνπο ΔΚ
1881/2006, ΔΚ 396/2005, ΔΚ 10/2011, ΔΚ 2377/1990 θαη
ηξνπνπνηήζεηο, Φπηνθάξκαθα 149/2008, Αιιεξγηνγφλα
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011
ξην δηνμηλψλ 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/γξ fat (ΔΚ) 1881/2006 θαη
ηξνπνπνηήζεηο απηψλ.
4. Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα κηθξνβηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά νξίδνληαη, ΔΚ 2073/2005 θαη 1441/2007
κε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
ΔΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη ΠΓ 9/89.
Απνπζία salmonella spp ζε 25 γξ ζε 5 δείγκαηα.
Απνπζία E.coli ζε 1 γξ ζε 5 δείγκαηα.
ηαθπιφθνθθνη πεθηάζε ζεηηθνί Απνπζία ζε 1γξ ζε 5 δείγκαηα.
Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή Απνπζία ζε 1 γξ ζε 5 δείγκαηα.
Εχκεο - κχθεηεο < 10 cfu/γξ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο
δσήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Ζ ζπζθεπαζία ηεο γηανχξηεο (Α) πξψηε ζπζθεπαζία- θεζεδάθη, ζα
είλαη απφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα (ΡΡ) πνιππξνππιέλην,
Άξζξν 26 Κεθάιαην ΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ζα θιείλεη αεξνζηεγψο κε
αινπκηλφθπιιν κε θξάκα απηνχ πνπ ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 99%
αξγίιην >0.05Μn, max 0.1%Zn, 0.05-2%Cu, max 0.05% άιια
ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 601/602, ην δε
βάξνο ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο λα είλαη πεξίπνπ 200 γξ θαη ζε (Β)
δεχηεξε ζπζθεπαζία ραξηνθηβψηηα αλνηθηά, ζηνηβαδφκελα,
αληνρήο, ησλ 12 ηεκαρίσλ.
ην κέζν ζπζθεπαζίαο (θεζεδάθη) ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
ππνρξεσηηθά ζηα Διιεληθά κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα, απφ
ρξψκα ή κειάλη ή άιιν κεραληθφ ηξφπν πνπ δελ κεηαθέξνπλ
ηνμηθέο ή θαξθηλνγφλεο νπζίεο (ΔΚ 89/109), νη απαξαίηεηεο
ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηηο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο:
1. Δπσλπκία παξαζθεπαζηή. 2. Αξηζκφο έγθξηζεο. 3. Ζ
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.
4.Ο θσδηθφο παξηίδαο, (Οδεγία 89/396)

ΝΑΗ

Οη ζπκκεηέρνληεο (ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΟΜΑΓΔ) πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο
Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην
Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη.
Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο. χκθσλα κε ηελ
K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ
ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκφ.
852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‘ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ
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ηξνθίκσλ.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα [ΚΤΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO
22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ
παξαγσγή - παξαζθεπή - επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη
εκπνξία ησλ πξντφλησλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηφ
δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ είλαη
παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ
θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ θνξείο
γηα ηελ παξαγσγή - παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ - παξαζθεπαζηή ή
ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα
πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3νλ Ζ κεηαθνξά (Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β) ζα γίλεηαη
κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά κεηαθνξηθά κέζα-ςπγεία
θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία
ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία φρη ρακειφηεξε απφ -2° C θαη φρη
πςειφηεξε απφ + 4° C [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007], θαη
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζα θέξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο. ΔΦΔΣ
ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν 9.

ΝΑΗ

Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε
Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία
εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε
νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. Καηά
ηελ ψξα παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη
παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ
ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο (φπνπ απαηηείηαη), γάληηα κηαο ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην
είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη
ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.

ΝΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα:
α/α

Ρεριγραφι

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Τιμι
Μονάδασ

Μερικό
Σφνολο (χωρίσ
ΦΡΑ )
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Ροςοςτό
ΦΡΑ

Σφνολο
δαπάνθσ

με

Κωδικόσ
Ραρατθρθτθρίου
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ΦΡΑ

1
2
α/α

Ρεριγραφι

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Τιμι Ρροςφοράσ

Ροςοςτό
ζκπτωςθσ (%)

Μερικό
Σφνολο
(χωρίσ
ΦΡΑ)

Ροςοςτό
ΦΡΑ

Σφνολο
δαπάνθσ με
ΦΡΑ

Κωδικόσ
Ραρατθρθτθρίου

Τιμι
Μονάδασ

1
2

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK

fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………

ΕΥΩ. …………………………………
Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Λωνίασ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΛΟ –ΡΑΤΘΣΛΩΝ
ΤΜΘΜΑ :OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των …..
ΕΥΩ και ολογράφωσ) υπζρ τθσ εταιρείασ ………………… Δ/νςθ ………………… δια τθ ςυμμετοχι τθσ εισ τον
Διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ……… /……… για τθν προμικεια ……………… ςφμφωνα με τθ με αρ. …. /….
Δ/ξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………
(ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ : Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ).
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί
από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.-

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK

fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………
ΕΥΩ. …………………………………

Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Λωνίασ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΛΟ – ΡΑΤΘΣΛΩΝ
ΤΜΘΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και υπζρ τθσ εταιρείασ
………………Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των …….. ΕΥΩ (και ολογράφωσ) το οποίο καλφπτει το 10% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ εκ …………. ΕΥΩ για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό ……
ςφμβαςθσ που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια … ……. για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ με αρ. ……
Δ/ξθσ ςτο …..
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.-

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΥΔΓΗΟΤ ΤΜΒΑΖ

Σελίδα 129

20PROC006458962 2020-03-20
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ε
1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ν. ΗΧΝΗΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ – ΠΑΣΖΗΧΝ

ΑΡ. ΤΜΒΑΖ

ΤΜΒΑΖ (πνζoχ :

€ κε ΦΠΑ )

Για τθν προμικεια …………………………………………………………………………………………………………..
Αϋ ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΑ
Χρονολογία κατάρτιςθσ : ……………………….
Τόποσ κατάρτιςθσ :
Στα γραφεία του Κωνςταντοποφλειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ν Ιωνίασ
Θμερομθνία λιξθσ : …………………………….. με δικαίωμα μονομεροφσ δίμθνθσ παράταςθσ
Συμβαλλόμενοι :
1. Ο ………………………………………….
Διοικθτισ του Νοςοκομείου νόμιμοσ εκπρόςωποσ
Κωνςταντοποφλειου Νοςοκομείου Ν. Ιωνίασ καλοφμενοσ ςτο εξισ “Νοςοκομείο” και

του

2. Θ εταιρεία ……………………………………………... νόμιμα εκπροςωποφμενθ από ………………………………………
καλοφμενθ ςτο εξισ “Ανάδοχοσ”
Βϋ ΟΟΙ
Το “Νοςοκομείο” ζχοντασ υπόψθ :
1. Tθν αρικμ 04/20 διακιρυξθ του ανοικτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια
……………………………………….. για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου
2. Τθν ………………………. (
Συν Θεμ
) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία
κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ
3. Τθν από …………… ( Συν Θζμα ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκαν τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ μειοδότριασ εταιρείασ
ανακζτει
ςτον “Ρρομθκευτι” τθν προμικεια των προϊόντων που αναφζρονται και περιγράφονται αναλυτικά ςτο
άρκρο 6 τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ:

Α  Κ  Ο 1ο
ΡΟΚΕΣΜΛΕΣ / ΡΑΑΔΟΣΘ / ΚΥΩΣΕΛΣ

Ο “Ρρομθκευτισ” οφείλει να παραδίδει τα ςυμβατικά είδθ με μζριμνα και δαπάνεσ του, μζχρι και μζςα
τθν αποκικθ Τροφίμων του Νοςοκομείου και να κατακζτει τα παραςτατικά ςτο Ρρωτόκολλο του
Νοςοκομείου.
Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα παραγγελίασ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
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Σε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ (π.χ ανωτζρασ βίασ κ.τ.λ ) εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του
αυτισ, οφείλει να ενθμερϊνει αμζςωσ το Νοςοκομείο και να δικαιολογεί τθν αδυναμία του
Αν ο Ρρομθκευτισ αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραγγελία μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία για
οποιοδιποτε λόγο και το Νοςοκομείο λόγω ανάγκθσ δεν ανεχκεί τθν κακυςτζρθςθ, τότε το τελευταίο
δικαιοφται να αγοράςει το είδοσ από άλλθ πθγι και ο “Ρρομθκευτισ” υποχρεοφται να καταβάλλει τθν
τυχόν διαφορά τιμισ και οποιαδιποτε άλλθ πρόςκετθ επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου. Το ίδιο ιςχφει και
ςτθν περίπτωςθ ρθτι ι ςιωπθρισ άρνθςθσ του προμθκευτι να εκτελζςει τθν παραγγελία.
Θ παραγγελία των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου
το οποίο δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ .
ΑΚΟ 2ο
ΡΛΘΩΜΘ / ΚΑΤΘΣΕΛΣ
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται μετά από τθν από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι
των υλικϊν.
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από το νοςοκομείο εξιντα (60) θμζρεσ
από τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν το νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο και οφείλει
τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο .
Για τα νοςοκομεία εφαρμόηεται το άρκρο 5 του Ν 2955/01
Για τθν εξόφλθςθ ο “Ρρομθκευτισ” κα προςκομίηει
1.Τιμολόγιο
2.Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ αν το ποςό υπερβαίνει τα 300 ευρϊ.
Τον “Ρρομθκευτι” κα βαρφνουν
α) Ροςοςτό 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ πλζον χαρτ 3% (πλζον20% ειςφορά υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ)
β) Ροςοςτό 0,07 % υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ πλζον χαρτ 0,07% (πλζον 0,07% ειςφορά υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ)
γ) Ροςοςτό 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ
δ) Φόροσ 4% για προμικειεσ και 8% για παροχι υπθρεςιϊν

ΑΚΟ 3ο
ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ
Ο “Ρρομθκευτισ” για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν αρ………………………….
εγγυθτικι επιςτολι / γραμμάτιο ……………………..
Ροςοφ ευρϊ ……………… θ οποία κα επιςτραφεί ςτον δικαιοφχο μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
ΑΚΟ 4ο
Για ότι δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ιςχφουν οι όροι τθσ αρικμ. 04/20
Διακιρυξθσ του “Νοςοκομείου” και θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία.
ΑΚΟ 5ο
ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ
1.Εκτόσ των νομίμων και ςυμβατικϊν απαγορεφςεων , απαγορεφεται ςτον προμθκευτι να εκχωριςει τθν
χορθγία ςε οποιονδιποτε τρίτο, να ενεχυριάςει ι να μεταβιβάςει οποιαδιποτε απαίτθςθ απορρζει από
τθν παροφςα ςφμβαςθ χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του νοςοκομείου.
Από τθν απαγόρευςθ αυτι εξαιροφνται οι τράπεηεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα και οι Α.Ε
διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.
Στισ περιπτϊςεισ που εκδοκεί ζνταλμα και επιταγι ςτο όνομα του προμθκευτι, υποχρεοφται ο
προμθκευτισ να αποδϊςει τα ποςά των τιμολογίων που ζχει ειςπράξει κα είναι εκχωρθμζνα, ςτισ
τράπεηεσ και ςτισ Α.Ε διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του παραπάνω νόμου, με
τουσ οποίουσ ζχει ςυναφκεί θ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ. Στθν περίπτωςθ που τα τιμολόγια είναι
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ενεχυριαςμζνα να αναγράφεται θ τράπεηα ι το πιςτωτικό ίδρυμα που ζχουν ενεχυριαςκεί ςε εμφανζσ
ςθμείο του τιμολογίου.
2. Ο “Ρρομθκευτισ” δθλϊνει και ςυνομολογεί ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων και περιοριςμϊν τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ και ότι με βάςθ αυτοφσ και μόνο κα λφνεται κάκε διαφορά ι αμφιςβιτθςθ και κάκε
διζνεξθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία.
Επίςθσ ςυμφωνείται ότι για κάκε τροποποίθςθ όρου τθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία, παροχι
διευκόλυνςθσ , παράταςθ χρόνου εκτζλεςθσ κ.λ.π. δεν μποροφν να αποδειχκοφν παρά μόνο ζγγραφα και
αποκλείεται κάκε άλλο μζςο απόδειξθσ.
3.Θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί χορθγθτισ από τθ 1 θ ΥΡΕ Αττικισ ι άλλθ
Κεντρικι Υπθρεςία.
ΑΚΟ 6ο
ΣΥΜΒΑΤΛΚΑ ΕΛΔΘ
Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

XAΑΛΑΜΡΟΣ Ν. ΡΛΦΤΘΣ
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