
 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΑΧΦΑΟΛΧΕΩΡ 

6θ Ω.ΥΕ ΥΕΟ/ΡΘΧΣΩ-ΛΣΡ.ΡΘΧΩΡ-ΘΥΕΛΦΣΩ  

& ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΑΧΑΛΑΧ 

 

 

 
 
 
 

 

 

ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ  

με αρ. 1392/2019  για τθν προμικεια Ειδϊν Διατροφισ  

α/α ΕΧΘΔΘΧ:70650 

ΑΔΑΠ: 19PROC004460208 



 

Χελίδα 2 

Ρεριεχόμενα 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑΧ ΑΦΧΘΧ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ-ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ ................................................................................................................... 4 
1.3 ΧΩΡΣΥΨΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ............................................................ 4 
1.4 ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ .................................................................................................................................................. 5 
1.5 ΥΦΣΚΕΧΠΛΑ ΥΑΦΑΟΑΒΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ ............................................................................... 7 
1.6 ΔΘΠΣΧΛΣΨΘΨΑ ...................................................................................................................................................... 7 
1.7 ΑΦΧΕΧ ΕΦΑΦΠΣΗΣΠΕΡΕΧ ΧΨΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΧΩΡΑΨΘΧ ...................................................................................................... 7 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ........................................................................................................... 9 

2.1 ΓΕΡΛΞΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ........................................................................................................................................... 9 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ................................................................................................................................ 9 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ................................................................................. 9 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων ................................................................................................................................. 9 
2.1.4 Γλϊςςα.......................................................................................................................................................... 9 
2.1.5 Εγγυιςεισ .................................................................................................................................................... 10 

2.2 ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ - ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΥΣΛΣΨΛΞΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ .......................................................................................... 10 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ................................................................................................................................ 10 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ .................................................................................................................................. 11 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ..................................................................................................................................... 11 
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ...................................................................... 14 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ........................................................................................... 14 
2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα........................................................................................................ 15 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ......................................... 15 
2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων ................................................................................................................... 15 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ...................................................................................................... 15 

2.2.9.1 Υροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν ................................................................................ 15 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα .............................................................................................................................. 16 
2.3 ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΑΡΑΚΕΧΘΧ ............................................................................................................................................. 18 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ ..................................................................................................................................... 18 
2.4 ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ - ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ ................................................................................................................ 19 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν ........................................................................................................... 19 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ................................................................................................ 19 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» ............................................. 20 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν ................................................................................................................................................ 21 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................. 21 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν .................................................................................................................... 22 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ .....................................................................................23 

3.1 ΑΥΣΧΦΦΑΓΛΧΘ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ ............................................................................................................ 23 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν .................................................................................................... 23 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν ............................................................................................................................. 23 

3.2 ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΩΡ ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘΧ - ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘΧ ................................................ 24 
3.3 ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘ - ΧΩΡΑΨΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ .......................................................................................................................... 25 
3.4 ΥΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΕΧ ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ *ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ ΑΡΩ ΨΩΡ ΣΦΛΩΡ] ........................................................................................... 25 
3.5 ΠΑΨΑΛΩΧΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ ........................................................................................................................................ 26 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ......................................................................................................................27 

4.1 ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ  (ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ, ΥΦΣΞΑΨΑΒΣΟΘΧ) ........................................................................................................ 27 
4.2  ΧΩΠΒΑΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - ΕΦΑΦΠΣΧΨΕΑ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ ..................................................................................................... 27 
4.3 ΤΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ.............................................................................................................................. 27 
4.4 ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ΞΑΨΑ ΨΘ ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΨΘΧ ....................................................................................................... 27 
4.5 ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΠΣΡΣΠΕΦΣΩΧ ΟΩΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ........................................................................................................ 27 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .........................................................................................................29 



 

Χελίδα 3 

5.1 ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ ............................................................................................................................................. 29 
5.2 ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ - ΞΩΦΩΧΕΛΧ ................................................................................................. 29 
5.3 ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ ΞΑΨΑ ΨΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ ...................................................................... 30 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ..................................................................................................................................31 

6.1  ΧΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΩΟΛΞΩΡ .................................................................................................................................. 31 
6.2  ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΩΟΛΞΩΡ - ΧΦΣΡΣΧ ΞΑΛ ΨΦΣΥΣΧ ΥΑΦΑΟΑΒΘΧ ΩΟΛΞΩΡ ..................................................................................... 31 
6.3  ΑΥΣΦΦΛΨΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΩΡ ΩΟΛΞΩΡ – ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ .................................................................................................... 32 
6.4 ΔΕΛΓΠΑΨΑ – ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑ – ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑΞΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ .......................................................................................... 32 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................33 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ – ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ (ΥΦΣΧΑΦΠΣΧΠΕΡΣ ΑΥΣ ΨΘΡ 

ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦΧΘ) .......................................................................................................................................................... 33 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ –  ΕΡΨΩΥΣ ΨΕΩΔ ................................................................................................................................... 75 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛI – ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ....................................................................................... 89 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV – ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ....................................................................................... 89 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V – ΧΧΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ............................................................................................................................ 90 
 
 

 
 



 

Χελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΑΧΑΝΑΧ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΡΩ ΒΣΩΟΩΠΕΡΣ 

Υόλθ ΑΛΓΛΣ 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 25100 

Χϊρα ΕΟΟΑΔΑ 

Ξωδικόσ ΡUTS GR232 

Ψθλζφωνο 2691059437-59338 

Φαξ 2691021705 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  prom2@gnaigio.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γραφείο Υρομθκειϊν 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gnaigio.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Ροςοκομείο  και ανικει ςτθν 6Θ Ωγειονομικι Υεριφζρεια 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Ωπθρεςιϊν Ωγείασ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 

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

γ) Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.gnaigio.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Ροςοκομείο Ανατολικισ Αχαΐασ . 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια Ειδϊν Διατροφισ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν τεχνικι 
περιγραφι τθσ Διακιρυξθσ, με βάςθ πάντα τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ όπωσ αναλφεται παρακάτω.               

Ψα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 15800000-6 και ςυμπλθρωματικοφ CPV 15811000-6 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΨΠΘΠΑ 1  : «είδθ αρτοποιίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 7.079,65€ πλζον ΦΥΑ 13%, ιτοι 8.000,00€ 

ΨΠΘΠΑ 2  : «είδθ παντοπωλείου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 49.557,52€ πλζον ΦΥΑ 13%, ιτοι 56.000,00€ 

ΨΠΘΠΑ 3  : «είδθ κατεψυγμζνα», εκτιμϊμενθσ αξίασ 4.424,78€ πλζον ΦΥΑ 13%, ιτοι 5.000,00€ 

prom2@gnaigio.gr
www.gnaigio.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
www.gnaigio.gr
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ΨΠΘΠΑ 4  : «είδθ κρεοπωλείου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 41.592,92€ πλζον ΦΥΑ 13%, ιτοι 47.000,00€ 

ΨΠΘΠΑ 5  : «είδθ μαναβικισ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 15.929,20€ πλζον ΦΥΑ 13%, ιτοι 18.000,00€ 

Υροςφορζσ υποβάλλονται για είτε για το ςφνολο των προκθρυχκζντων ειδϊν και το ςφνολο τθσ 
ηθτοφμενθσ ποςότθτασ αυτϊν, είτε για κάκε κατθγορία τροφίμων χωριςτά αλλά για το ςφνολο τθσ 
ηθτοφμενθσ ποςότθτασ. Δεν υπάρχει μζγιςτοσ αρικμόσ ΨΠΘΠΑΨΩΡ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν 
προςφζροντα . 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 134.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 13 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ: 118.584,07€ ΦΥΑ : 15.415,93€). 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ 
ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ζωσ 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςθσ αξίασ µζχρι 
100.000,00 Ευρϊ περιλαμβανομζνου ΦΥΑ κι ζωσ 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςθσ αξίασ από 
100.001 Ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου ΦΥΑ ςτθν περίπτωςθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν 
περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ µζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηομζνου από 
τθν διακιρυξθ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζνα ζτοσ (12 μινεσ) με δικαίωμα μονομεροφσ τρίμθνθσ παράταςθσ.  

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

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ τιμισ ςε ςυνδυαςμό με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (επί τοισ %), επί τθσ εκάςτοτε 
ιςχφουςασ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του Δελτίου Ψιμϊν του αρμόδιου τμιματοσ Εμπορίου, τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ ΥΕ Αχαΐασ, τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, για τα είδθ τροφίμων των 
οποίων οι τιμζσ τελοφν ςε κακεςτϊσ διατίμθςθσ.  Για τα λοιπά είδθ κα λθφκεί υπόψθ θ χαμθλότερθ τιμι 
πϊλθςθσ του υποψθφίου. 

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 υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” 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, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
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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 "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

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

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

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 
τα ςτοιχεία του Ε.Χ.Φ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Ωφυπουργοφ 
Σικονομίασ και Σικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΣΧ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

τθσ με αρ. Υ1 2380/2012 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »1 

τθσ με αρ. Υ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

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

τθν αρ. 2/22-01-2019 κζμα 30ο Απόφαςθ Δ.Χ, περί ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ είναι θ 03/03/2019 και 
ϊρα 14:00 και θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ 
είναι θ 10/03/2019 και ϊρα 14:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ, τθν 13Θ Παρτίου, θμζρα Ψετάρτθ και ϊρα 10:00π.μ 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α) Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

                                                           
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό Πθτρϊο 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).  

Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Χυςτθμικό Αρικμό : 63582 

Υροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ρ. 4412/2016 τθν 18θ Φεβρουαρίου 2019 :  

ΘΠΕΦΘΧΛΑ ΡΣΠΑΦΧΛΑΞΘ  

 1. ΥΦΩΨΘ ΨΘΧ ΑΛΓΛΑΟΕΛΑΧ 

 Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   www.gnaigio.gr  ςτθν διαδρομι : Ροςθλευτικι Πονάδα Αιγίου ► Υρομικειεσ-Διαγωνιςμοί ► 
Διακιρυξθ Διαγωνιςμϊν. 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Σι 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 Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ 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.                                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gnaigio.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με αρικμό 1392/2019 (ΑΔΑΠ: 19PROC004460208) με τα Υαραρτιματα που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

  το  Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΨΕΩΔ] 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Τλεσ 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 Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 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 ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 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 όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

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

Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ψυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ                                                   
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΩΥ.Ε., είτε 

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


 

Χελίδα 9 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υολ.Δ. και 53 του 
Ξϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Σι 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 Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ του θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Σι 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.Π. 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 θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 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 Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, 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. 



 

Χελίδα 10 

2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ 

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

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, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των 2.371,68€ ευρϊ, εφόςον ο ςυμμετζχων προςφζρει ςτο ςφνολο των 
προκθρυχκζντων ειδϊν. Εφόςον θ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα, αφορά μζροσ των προκθρυχκζντων 
ειδϊν θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ είναι: 

 ΨΠΘΠΑ 1  : «είδθ αρτοποιίασ», εγγφθςθ ςυμμετοχισ 141,59€ 

ΨΠΘΠΑ 2  : «είδθ παντοπωλείου», εγγφθςθ ςυμμετοχισ 991,15€ 

ΨΠΘΠΑ 3  : «είδθ κατεψυγμζνα», εγγφθςθ ςυμμετοχισ 88,50€ 

ΨΠΘΠΑ 4  : «είδθ κρεοπωλείου», εγγφθςθ ςυμμετοχισ 831,86€ 

ΨΠΘΠΑ 5  : «είδθ μαναβικισ», εγγφθςθ ςυμμετοχισ 318,58€ 

Χτθν 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, άλλωσ 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 μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ζνςταςθσ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

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 
2.2.8, 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.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 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 Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 



 

Χελίδα 11 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του 
Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται 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 Ξοινοτιτων (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/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
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 Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 
τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), 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 Σδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 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/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Τταν 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 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.  

2.2.3.3. Ξατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
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ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 
2.2.3.4. 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 
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 23 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.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα 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  

2.2.3.5. Σ 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. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
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αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα 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. Σικονομικόσ 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. 

2.2.3.8. Σικονομικόσ 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. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Σι 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.  
Σι 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 Υαράρτθμα XI του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, 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. Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται (ςυμπλθρϊνοντασ τα παρακάτω) να καλφπτουν με το μζςο 
όρο του γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ του διαγωνιςμοφ ι του 
τμιματοσ του διαγωνιςμοφ που ςυμμετζχουν.   

α) γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ: 

1. ζτοσ (2015) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

2. ζτοσ (2016) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

3. ζτοσ (2017) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............)  

και 

β) μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν  

αρικμόσ ετϊν (3) μζςοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

/και  

γ) ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ: 

1. ζτοσ (2015) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

2. ζτοσ (2016) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

3. ζτοσ (2017) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............)  

και 
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δ) μζςο ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν  

αρικμόσ ετϊν (3) μζςοσ ειδικόσ κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

Σθμείωςθ: όταν μία επιχείρθςθ λειτουργεί λιγότερο από τρία ζτθ, δεν αποκλείεται αλλά ςυμπλθρϊνει 
τα ανωτζρω αναλόγωσ των χριςεων λειτουργίασ τθσ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ να δθλϊνουν τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθ 
διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν . 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ εφόςον προβλζπεται) τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι 
ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Σι ανακζτουςεσ 
αρχζσ αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  
Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Ψυποποιθμζνο 
Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Υαράρτθμα ΛΛ,  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Ψο ΨΕΩΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ξατευκυντιριασ Σδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΣΨΒ-ΑΞΘ). Ψο ΨΕΩΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.gnaigio.gr ) κακϊσ επίςθσ και ςτθν πλατφόρμα του ΕΧΘΔΘΧ (www.promitheus.gov.gr) 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.gnaigio.gr/
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα ζην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο 

Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, 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. 

Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, 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 (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Σ 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 2.2.3.4. 

Σι 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 Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Σι 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. 

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, 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 του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Σι 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 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
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γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 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 καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν 
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. 

Σι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ ιςολόγιςμοφσ ι τα Ε3 των τριϊν τελευταίων ετϊν. Εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο με τισ κυριότερεσ παραδόςεισ των 3 τελευταίων ετϊν. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  τα ανάλογα 
πιςτοποιθτικά ISO-CE κ.α. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 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.7. Σι 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 Υαραρτιματοσ VII του 
Υροςαρτιματοσ 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.  

Χτα 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.  
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Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Σι 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.9. Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Χχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 
των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Χθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Ξϊδικα Δικθγόρων (Ρ4194/2013). Χθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Χφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα 
Δικθγόρων (Ρ 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  
4. Υρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ ςε ςυνδυαςμό με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (επί τοισ %), επί τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ μζςθσ 
τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του Δελτίου Ψιμϊν του αρμόδιου τμιματοσ Εμπορίου, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ ΥΕ Αχαΐασ, τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, για τα είδθ τροφίμων των οποίων οι τιμζσ τελοφν 
ςε κακεςτϊσ διατίμθςθσ.  Για τα λοιπά είδθ κα λθφκεί υπόψθ θ χαμθλότερθ τιμι πϊλθςθσ του 
υποψθφίου. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 



 

Χελίδα 18 

εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν 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  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Υροςφορϊν  

2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Υ1/2390/2013 (ΦΕΞ 2677/Β – 
21.10.13) «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Ωπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Υ1/2390/2013 (ΦΕΞ 2677/Β – 21.10.13) «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» 

2.4.2.2. Σ 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 6 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ. 

Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» 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  «Σικονομικι Υροςφορά» 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 
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. 

Δεν δφναται να υποβλθκεί αρχείο ςε μορφι zip που να περιζχει ςτοιχεία εμπιςτευτικοφ και μθ 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. Χτθν περίπτωςθ αυτι το αρχείο αποχαρακτθρίηεται από εμπιςτευτικό. 

2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν και επιςυνάπτουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία.  

2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Ψα 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 ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
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Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

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 τον ν. 4250/2014. Ψζτοια 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 Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΞ, 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 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Σι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΨΕΩΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Υαράρτθμα ΛΛ), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΨΕΩΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Διευκρινίηεται ότι ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο ΨΕΩΔ, το μζροσ ΛΛΛ, ΟΣΓΣΛ ΑΥΣΞΟΕΛΧΠΣΩ ΥΣΩ ΧΧΕΨΛΗΣΡΨΑΛ 
ΠΕ ΥΣΛΡΛΞΕΧ ΞΑΨΑΔΛΞΕΧ, αφορά ιδίωσ: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε. - ΛΞΕ) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και 
Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,  
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 
Ωσ εκ τοφτου το Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ 
(ΕΕΕΧ) υπογράφεται από το φυςικό/- ά πρόςωπο/ α, τα οποία είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό 
φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 
(Υρβλ. Ξανονιςμό (ΕΕ) 2017/6 & Ξατευκυντιρια Σδθγία 15 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ.) 
Χε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ςφμφωνα με τα παραπάνω ζχουν υποχρζωςθ υπογραφισ του 
ΕΕΕΧ/ΨΕΩΔ, υπογράφουν ςτο Πζροσ VI Ψελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε 
υπογράφοντα) ΕΕΕΧ/ΨΕΩΔ. 
Σ/ΣΛ υπογράφοντεσ του ΨΕΩΔ, κα φαίνονται ξεκάκαρα ςτο ςθμείο τθσ υπογραφισ αναγράφοντασ 
ευκρινϊσ το όνομά τουσ. 
γ) Φφλλο ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ τθσ παροφςθσ. Ψο εν λόγω ζντυπο ζχει αναρτθκεί 
ςτθν πλατφόρμα του ΕΧΘΔΘΧ και ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

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-Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Υαραρτιματοσ  
Λ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
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καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα 

Απαραίτθτθ και θ ςυμπλιρωςθ του φφλλου ςυμμόρφωςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο Υαράρτθμα ΛV, 
δθλϊνοντασ τθν ςυμμόρφωςθ ι μθ με τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ του Υαραρτιματοσ Λ.  

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

Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι των υπό προμικεια ειδϊν δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Υ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΩΦΩ 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 ςτο ΠΕΦΣΧ Β του Υαραρτιματοσ  Λ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα γίνεται ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο υπόδειγμα ςτο 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛΛ και κα υπεριςχφει ζναντι τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα οκτϊ 
(8)μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Υροςφορά 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. 

Πετά 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. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

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. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
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2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,2  

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, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Σ 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

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. 

                                                           
 



 

Χελίδα 22 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, 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 Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά» 
τθν 13θ Παρτίου και ϊρα 10:00π.μ  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», 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  

Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο 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 

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

Ειδικότερα : 

α) Ψο  αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό με τθν 
απόρριψθ και τθν αποδοχι των προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.  

β) Σι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά το προθγοφμενο ςτάδιο  αϋ, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά 
τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από 
τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Χτθν 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.  
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Ψα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με αποφάςεισ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΧΘΔΘΧ.  

Ξατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Πετά 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, είκοςι  (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 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 
2.2.9.2. 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 -2.2.8  αυτισ. 

Ψα 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 τουσ. Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

Πε 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 μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Χυςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Τςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Σ προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 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 
Ψ.Ε.Ω.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, 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,  

Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ψ.Ε.Ω.Δ., 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 κατακφρωςθσ (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 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 



 

Χελίδα 24 

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:  
Υοςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 30%  ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, 
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Ψα 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 ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Χτθν 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 θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 [3.4] Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο-Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 

Ξάκε 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 ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 
τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν 
αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι 
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ. Χε 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 
ΕΧΘΔΘΧ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι 
Υροςφυγι» 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, το οποίο 
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
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περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ 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, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Ξατά 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. 

Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ: 

• 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. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΥΥ 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. 

Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΥΥ. 

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. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ 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. 

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. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

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 ΦΥΑ, 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. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Χε 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 ΦΥΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

4.4 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 του αρμοδίου οργάνου  

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.5.1. 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, 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου 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.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και 
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/20163 

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

Πε 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. Σ 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 ςτα άρκρα 203 και 206 του ν. 4412/2016. 

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 

Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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 Ρ.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΥΑ. 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. 
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Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 



 

Χελίδα 30 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά το αργότερο μζςα ςε επτά θμζρεσ (7) από τθν 
παραλαβι τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ και τον απαιτοφμενο ςυνοδό εξοπλιςμό το αργότερο ςε 30 θμζρεσ 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Χτθν 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. 

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. Σ 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. 

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

6.2  Παξαιαβή 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 Ρ.4412/16  και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Ξατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ψο κόςτοσ 
τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Ωλικά 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. Ψα 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 Ρ.4412/16. 

Ψο αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Σ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 
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6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα μίασ (1) εβδομάδασ. 

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

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

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

6.4 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Ψο αρμόδιο όργανο δφναται να ηθτιςει κατάκεςθ δειγμάτων τα οποία κα πρζπει να επζλκουν ςτθν 
υπθρεςία το αργότερο μζςα ςε τρείσ (3) θμζρεσ. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Σ ΑΡΑΥΟΘΦΩΨΘΧ ΔΛΣΛΞΘΨΘΧ 

                                                                                                                              

                                                                                                                                    

                                                                                                                         ΟΕΨΧΑΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  ΑΤΟΣ 
 

Ψα  χορθγοφμενα είδθ, να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ, να ζχουν παραχκεί με 
τα οριηόμενα ςτα άρκρα 111, 112, 113 και 114 του  ΞΩΔΛΞΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΥΣΨΩΡ & αντικειμζνων κοινισ χριςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ και να πλθροφν τα αναφερόμενα και 
οριηόμενα ςτο Ν 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 «Υαραγωγι και διάκεςθ 
προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ» και Α. οικ. 
4730/209/Φ.17.1/2008 «Ξακοριςμόσ δυναμικότθτασ παραγωγισ κλιβάνων 
παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ και διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ» ςε 
εφαρμογι τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 11 του άρκρου 20 του 
Ρ3526/2007 «Υαραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ 
διατάξεισ». 

O άρτοσ και τα αρτοπαραςκευάςματα πρζπει υποχρεωτικά να 
παραςκευάηονται και να διατίκενται ςτθν κατανάλωςθ από τφπουσ και 
κατθγορίεσ αλεφρου που αναφζρονται ςτο Άρκρο 104 του Ξ.Ψ.Υ. και ςφμφωνα 
με τισ εκάςτοτε Aγoρανoμικζσ Διατάξεισ.  Σι μακροςκοπικοί και 
οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του άρτου και των αρτοςκευαςμάτων να είναι 
καλοί και να μθν υπάρχουν ενδείξεισ χρθςιμοποίθςθσ μειονεκτικϊν πρϊτων 
υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ αυτϊν, να είναι απαλλαγμζνα από οποιαδιποτε 
ξζνα ςωματίδια και να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε αλλοίωςθ. 

Ρα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, από αγνά υλικά και ςφμφωνα με τον 
Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν. 

Ρα είναι καλά ηυμωμζνοι και κανονικά (ομοιόμορφα) ψθμζνοι, ομοιογενζσ 
ςτθν κόρα και ςτθν ψίχα, με φλόγωμα (κόρα) κανονικά ςε όλθ τθν επιφάνεια 
τουσ (όχι ςκλθρι κόρα). 

Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ να είναι ευχάριςτοι και χαρακτθριςτικοί των 
προϊόντων, να ζχουν παραςκευαςτεί το περιςςότερο πριν από τζςςερεσ (4) 
ϊρεσ και λιγότερο πριν από (2) ϊρεσ για να μεταφερκοφν ςτο Νοςοκομείο. 

Ψα μεταφορικά οχιματα και οι περιζκτεσ που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να 
είναι κακαρά και απολυμαςμζνα, ϊςτε τα προϊόντα που μεταφζρονται να 
προφυλάςςονται με αυτόν τον τρόπο από πικανζσ μολφνςεισ. Για τθν 
μεταφορά του άρτου και των προϊόντων αρτοποιίασ, οι επιχειριςεισ φζρουν 
τθν ευκφνθ ςχετικά με τθν τιρθςθ των ςυνκθκϊν μεταφοράσ. 

ΡΑΛ   

2. ΔΙΑΦΟΑ ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ  

1.ΞΣΩΦΑΠΥΛΕΔΕΧ: Σι κουραμπιζδεσ πρζπει να ζχουν παραςκευαςκεί με τον 
παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψθμζνοι και να ζχουν τθν 
κανονικι και νόμιμθ υγραςία τουσ. Ψα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι 
άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Υρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι 
τουσ. 

2.ΠΕΟΣΠΑΞΑΦΣΡΑ: Ψα μελομακάρονα πρζπει να ζχουν παραςκευαςκεί με 

ΡΑΛ   
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τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψθμζνα και να ζχουν 
τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία τουσ. Ψα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι 
άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Υρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι 
τουσ. 

3.ΞΣΩΟΣΩΦΑΞΛΑ: Ψα παςχαλινά κουλουράκια πρζπει να ζχουν παραςκευαςκεί 
με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψθμζνα και να 
ζχουν τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία τουσ. Ψα υλικά παραςκευισ πρζπει να 
είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Υρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι 
τουσ. 

4.ΒΑΧΛΟΣΥΛΨΑ: Θ Βαςιλόπιτα πρζπει να ζχει παραςκευαςκεί με τον 
παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψθμζνθ και να ζχει τθν 
κανονικι και νόμιμθ υγραςία τθσ. Ψα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι 
άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Υρζπει να παραςκευάηεται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι 
τθσ. 

Σ προμθκευτισ  υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και 
τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα παραγγελία του  Ροςοκομείου, όπωσ 
επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και 
ςτοιχείο που κα του ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 

Ψα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται μετά από ζγγραφθ παραγγελία, θ 
οποία κα δίδεται 24 ι 48 ϊρεσ, ανάλογα με τθν διατθρθςιμότθτα του 
τροφίμου, πριν τθν παράδοςθ. 

Θ ϊρα παράδοςθσ αυςτθρϊσ οριηόμενθ κα είναι θ  07.00 π.μ. 

3. ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ ΝΩΡΑ ΜΡΟΥΤΙ-ΣΤΘΘΟΣ 
 

Πλα τα νωπά πουλερικά μποφτι και ςτικοσ κα πρζπει να Α ποιότθτασ και να 
τθροφνται οι όροι των άρκρων 88, 88

(1)
 και 89 του Ξϊδικα Ψροφίμων, Υοτϊν 

και Οοιπϊν Αντικειμζνων Ξοινισ Χριςεωσ και να  πλθροφν τισ εκάςτοτε 
Ωγειονομικζσ, Ξτθνιατρικζσ και Ξοινοτικζσ  διατάξεισ. 

Α Χφμφωνα με τον Ξανονιςμό 1234/2007 (Υαράρτθμα XIV) νοοφνται ωσ: 

«κρζασ πουλερικϊν»: το κρζασ των πουλερικϊν που είναι  κατάλλθλο για 
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ και το οποίο δεν ζχει υποςτεί άλλθ επεξεργαςία πλθν 
τθσ επεξεργαςίασ με ψφχοσ, 

«νωπό κρζασ πουλερικϊν»: το κρζασ των  πουλερικϊν το οποίο δεν ζχει 
ουδζποτε ςκλθρυνκεί με τθ διαδικαςία ψφχουσ πριν διατθρθκεί ςυνεχϊσ ςε 
κερμοκραςία όχι χαμθλότερθ από – 2° C και όχι υψθλότερθ από + 4° C. 

Ψο μποφτι και το ςτικοσ των πουλερικϊν να είναι κατθγορίασ Α ςφμφωνα με 
τον Ξανονιςμό  ΕΣΞ 1538/91 Άρκρο 6 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον  
543/2008, και να προζρχονται από πουλερικά απόλυτα υγιι, φυλϊν 
κρεατοπαραγωγισ και των δφο γενϊν, καλά ανεπτυγμζνα θλικίασ μζχρι τριϊν 
(3) μθνϊν, ολόκλθρα. 

α. Ρα είναι μόνο μποφτι και ςτικοσ. Ψο δζρμα να μθν φζρει υπολείμματα 
φτερϊν, αμυχζσ, ςκαςίματα ι αιματϊματα. Οίγα μικρά ποφπουλα, τμιματα 
ςτελεχϊν και τρίχεσ (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω ςτο ςτικοσ 
και τα πόδια(Ξανονιςμόσ ΕΣΞ 1538/91 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον  
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543/2008). 

β. Ρα προζρχονται από κοτόπουλα που ζχουν εκτραφεί με 100% φυτικι 
διατροφι, θ οποία να πιςτοποιείται από Ξρατικό φορζα (AGROCERT). 

γ. Ρα είναι ανζπαφα και αρτιμελι (Ξανονιςμόσ 1538/91) χωρίσ κανζνα ορατό 
ξζνο ςϊμα, ακακαρςία ι αίμα χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι, χωρίσ ορατζσ 
κθλίδεσ αίματοσ, χωρίσ εξζχοντα ςπαςμζνα κόκαλα, χωρίσ ςοβαροφσ μϊλωπεσ 
και χωρίσ ίχνθ προθγοφμενθσ κατάψυξθσ. Κα πρζπει να υπάρχει ζνα κανονικό 
και λεπτό ςτρϊμα λίπουσ ςτο ςτικοσ, ςτθν πλάτθ και ςτουσ μθροφσ 
(Ξανονιςμόσ ΕΣΞ 1538/91 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον  543/2008. 

δ.  Ρα ζχουν καλι όψθ. Ψο κρζασ πρζπει να είναι παχφ, το ςτικοσ 
ανεπτυγμζνο, φαρδφ, μακρφ και ςαρκϊδεσ, όπωσ ςαρκϊδθ πρζπει να είναι 
και τα πόδια. 

ε Ρα μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε επεξεργαςία, ακτινοβολία ι 
επεξεργαςία με ιονίηουςεσ ι υπεριϊδεισ ακτίνεσ ι επίδραςθ λευκαντικϊν 
ουςιϊν που δίνουν τεχνθτό χρωματιςμό ι γεφςθ. Ρα μθν ζχουν υποςτεί 
επεξεργαςία χρωςτικζσ φυςικζσ ι τεχνθτζσ, με αντιβιοτικά, με ςυντθρθτικζσ ι 
άλλεσ ουςίεσ που να αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυντιρθςθσ. 

ςτ. Ρα ζχουν υποβλθκεί ςε υγειονομικι επικεϊρθςθ πριν τθν ςφαγι και τα 
οποία κρίκθκαν κατάλλθλα προσ ςφαγι για τθν εμπορία κρζατοσ πουλερικϊν. 

η.  Ρα ζχουν υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο μετά τθν ςφαγι και ζχουν κρικεί  
κατάλλθλα για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 

θ Πετά τθν ςφαγι δεν κα πρζπει να ζχουν μυκθτιάςεισ και αλλοιϊςεισ μθ 
φυςιολογικι οςμι ι χρϊμα, κακοικεισ ι πολλαπλοφσ όγκουσ. 

κ Ρα πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και καταλλθλότθτασ και τισ ςυςτάςεισ με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ(ΕΣΞ) αρικ. 1906/90 ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ 
τθσ 26θσ Λουνίου 1990 ςχετικά με οριςμζνουσ κανόνεσ εμπορίασ για το κρζασ 
πουλερικϊν    ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ (ΕΞ) αρικ. 1177/2006 ΨΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ τθσ 1θσ 
Αυγοφςτου 2006 για τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 2160/2003 του 
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου όςον αφορά τισ απαιτιςεισ για 
τθ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν μεκόδων ελζγχου ςτο πλαίςιο των εκνικϊν 
προγραμμάτων για τον ζλεγχο τθσ ςαλμονζλασ ςτα πουλερικά. 

ι. Ρα μθν περιζχουν επιβλαβείσ ουςίεσ προερχόμενεσ από     τθν διατροφι των 
ηϊων ι άλλεσ ουςίεσ εξωγενοφσ προελεφςεωσ    όπωσ οιςτρογόνα, αντιβιοτικά 
και κυρεοςτατικά και γενικά απουςία κτθνιατρικϊν και αυξθτικϊν 
παραγόντων. 

ια Χε κάκε κοτόπουλο κα υπάρχει ςιμανςθ, όπου κα αναγράφεται ο αρικμόσ 
ζγκριςθσ ΕΣΞ του ςφαγείου, θ κερμοκραςία ςυντιρθςθσ και θ θμερομθνία 
ανάλωςθσ, θ χϊρα προζλευςθσ ι ο τόποσ καταγωγισ (Ξανονιςμόσ 1337/2013 
1

θ
 Απριλίου 2015). 

ιβ. Θ θμερομθνία παράδοςθσ των πουλερικϊν κα είναι  θ επόμενθ τθσ 
θμερομθνίασ ςφαγισ αυτϊν. 

ιγ.  Χε περίπτωςθ ειςαγωγισ νωπϊν πουλερικϊν από τρίτθ χϊρα πρζπει να 
ςυνοδεφεται με Ωγειονομικό πιςτοποιθτικό (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) όπωσ 
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ορίηεται από το Υ.Δ.420/1993, Υ.Δ.291/1996  και  Υ.Δ.119/1997(Α108). 

Ψα παραπάνω νωπά προϊόντα πουλερικϊν να προζρχονται από νωπά 
ολόκλθρα κοτόπουλα βάρουσ των 1200 gr – 1300 gr τφπου Α 65% και να 
αφοροφν τεμαχιςμζνα οπίςκια τεταρτθμόρια (μποφτια) και ςτικθ, βάρουσ 
250 – 300 gr για τα μποφτια και 600-700 gr για τα ςτικθ. 
 

3. ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΡΟΥΛΕΙΚΩΝ, ΜΡΟΥΤΙ-ΣΤΘΘΟΣ 

Ψο μποφτι και το ςτικοσ των πουλερικϊν κα πρζπει να Αϋ ποιότθτασ και να 
τθροφνται οι όροι όπωσ ορίηονται και περιγράφονται ςτα άρκρα 88, 88(1) και 
89 του Ξϊδικα Ψροφίμων, Υοτϊν και Οοιπϊν Αντικειμζνων Ξοινισ Χριςεωσ και 
να πλθροφν τισ εκάςτοτε Ωγειονομικζσ, Ξτθνιατρικζσ και Ξοινοτικζσ διατάξεισ: 
1. Ρα είναι κατθγορίασ Α ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό ΕΣΞ 1538/91 Άρκρο 6 ο 
οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον 543/2008, να προζρχονται από πουλερικά 
απόλυτα υγιι, φυλϊν κρεατοπαραγωγισ και των δφο γενϊν καλά 
ανεπτυγμζνα θλικίασ μζχρι τριϊν (3) μθνϊν ολόκλθρα. 
Χφμφωνα με τον Ξανονιςμό 1234/2007 παράρτθμα ΧΛV ωσ «Ξατεψυγμζνο 
κρζασ πουλερικϊν» χαρακτθρίηεται το κρζασ πουλερικϊν το οποίο ζχει 
καταψυχκεί το ςυντομότερο δυνατόν ςτο πλαίςιο των κανονικϊν διαδικαςιϊν 
ςφαγισ και το οποίο πρζπει να διατθρείται ςυνεχϊσ ςε κερμοκραςία που δεν 
υπερβαίνει τουσ – 12°C. 
Ωσ «Ξρζασ πουλερικϊν βακειάσ κατάψυξθσ» χαρακτθρίηεται το κρζασ 
πουλερικϊν το οποίο πρζπει να διατθρείται ςυνεχϊσ ςε κερμοκραςία που δεν 
υπερβαίνει τουσ – 18oC, εντόσ των ορίων ανοχισ που προβλζπει θ οδθγία 
89/108/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1988 για τθν προςζγγιςθ 
των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα τρόφιμα βακειάσ 
κατάψυξθσ που προορίηονται για τθν διατροφι του ανκρϊπου. 
Ψα προςφερόμενα προϊόντα κα είναι μποφτι και ςτικοσ  πουλερικϊν  βακειάσ 

κατάψυξθσ: ΠποφτιΧτικοσ 

2. Ψα παραπάνω κατεψυγμζνα προϊόντα πουλερικϊν να προζρχονται από 
νωπά ολόκλθρα κοτόπουλα βάρουσ των 1200 gr – 1300 gr τφπου Α 65% και 
αφοροφν τεμαχιςμζνα οπίςκια τεταρτθμόρια (μποφτια) και ςτικθ, βάρουσ 
300 – 350 gr για τα μποφτια και 600-700 gr για τα ςτικθ. 
ΧΘΠ: Ψα ανωτζρω προςδιοριηόμενα βάρθ ζχουν υπολογιςκεί ςφμφωνα με τα 
μεριδολόγια-ποςοτολόγια που εφαρμόηονται ςτα Ροςοκομεία. 

α. Ψο δζρμα δεν κα φζρει υπολείμματα φτερϊν, αμυχζσ, ςκαςίματα ι 
αιματϊματα (Ξανονιςμόσ ΕΣΞ 1538/91 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον 
543/2008). 
β. Ρα ζχουν εκτραφεί με 100% φυτικι διατροφι, θ οποία να πιςτοποιείται 
από Ξρατικό φορζα (AGROCERT) . 
γ Ρα είναι ανζπαφα και αρτιμελι χωρίσ κανζνα ορατό ξζνο ςϊμα, ακακαρςία 
ι αίμα χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι, χωρίσ ορατζσ κθλίδεσ αίματοσ, χωρίσ 
εξζχοντα ςπαςμζνα κόκαλα, χωρίσ ςοβαροφσ μϊλωπεσ και χωρίσ ίχνθ 
προθγοφμενθσ κατάψυξθσ. Κα πρζπει να υπάρχει ζνα κανονικό και λεπτό 
ςτρϊμα λίπουσ ςτουσ μθροφσ (Ξανονιςμόσ ΕΣΞ 1538/91 ο οποίοσ 
αντικαταςτάκθκε με τον543/2008). 
δ Ψα ςφάγια να ζχουν καλι όψθ. Ψο κρζασ πρζπει να είναι παχφ και ςαρκϊδθ 
(Ξανονιςμόσ ΕΣΞ 1538/91 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον543/2008). 
ε Ρα μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε επεξεργαςία, ακτινοβολία ι 
επεξεργαςία με ιονίηουςεσ ι υπεριϊδεισ ακτίνεσ ι επίδραςθ λευκαντικϊν 
ουςιϊν που δίνουν τεχνθτό χρωματιςμό ι γεφςθ. Ρα μθν ζχουν υποςτεί 
επεξεργαςία χρωςτικζσ φυςικζσ ι τεχνθτζσ, με αντιβιοτικά, ςυντθρθτικά ι 
άλλεσ ουςίεσ που να αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυντιρθςθσ. 
ςτ Ρα ζχουν υποβλθκεί ςε υγειονομικό επικεϊρθςθσ πριν τθν ςφαγι και τα 

ΡΑΛ   
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οποία κρίκθκαν κατάλλθλα προσ ςφαγι για τθν εμπορία κρζατοσ πουλερικϊν. 
η. Ρα ζχουν υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο μετά τθν ςφαγι και ζχουν κρικεί 
κατάλλθλα για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 
θ Πετά τθν ςφαγι δεν κα πρζπει να ζχει μυκθτιάςεισ και αλλοιϊςεισ, μθ 
φυςιολογικι οςμι ι χρϊμα, κακοικεισ ι πολλαπλοφσ όγκουσ. 
κ Ρα µθν παρουςιάηουν ανϊμαλο χρϊμα και οςμι (ςε κατάψυξθ ι μετά από 
απόψυξθ), φαινόμενα ευρωτίαςθσ, ςθμεία αφυδάτωςθσ, μερικισ ι ολικισ 
απόψυξθσ, επανακατάψυξθσ, ρφπανςθσ και φαινόμενα ςιψθσ. 
ι Ρα πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και καταλλθλότθτασ και τισ ςυςτάςεισ με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ (ΕΣΞ) αρικ. 1906/90 ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 
26θσ Λουνίου 1990 ςχετικά με οριςμζνουσ κανόνεσ εμπορίασ για το κρζασ 
πουλερικϊν, ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ (ΕΞ) αρικ. 1177/2006 ΨΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ τθσ 1θσ 
Αυγοφςτου 2006 για τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 2160/2003 του 
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου όςον αφορά τισ απαιτιςεισ για 
τθ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν μεκόδων ελζγχου ςτο πλαίςιο των εκνικϊν 
προγραμμάτων για τον ζλεγχο τθσ ςαλμονζλασ ςτα πουλερικά. 
ια Ρα μθν περιζχουν επιβλαβείσ ουςίεσ προερχόμενεσ από τθν διατροφι των 
ηϊων ι άλλεσ ουςίεσ εξωγενοφσ προελεφςεωσ όπωσ οιςτρογόνα, αντιβιοτικά 
και κυρεοςτατικά και γενικά απουςία κτθνιατρικϊν και αυξθτικϊν 
παραγόντων. 
ιβ Ψα προϊόντα να είναι ςυςκευαςμζνα (πρϊτθ ςυςκευαςία) μζςα ςε κικθ 
από πλαςτικι φλθ ι από CRYOVAC ι από άλλθ φλθ που δεν επιδρά ςτθν 
υγιεινι κατάςταςθ ι ςτουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ του προϊόντοσ 
(κατάλλθλθ για επαφι µε τρόφιμα άρκρα 26 και 27 του Ξ.Ψ.Υ), να είναι 
ανκεκτικι (κικθ) και εξαςφαλίηει τθν πλιρθ προςταςία του κατά τθ μεταφορά 
και εναποκικευςθ. Ψα κατεψυγμζνα ςυςκευαςμζνα τεμάχια, να 
ςυςκευάηονται ςε Β ςυςκευαςία μζςα ςε ανκεκτικά χαρτοκιβϊτια, που 
κακζνα να περιζχει 20-25 τεμάχια ίδιου μεγζκουσ και βάρουσ κατά το δυνατό. 
Σι ςυςκευαςίεσ να φζρουν ετικζτα όπου κα αναγράφονται ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα: 
• Θ περιγραφι του προϊόντοσ και θ κατθγορία του ςφαγίου (κατθγορία Α). 
• Θ χϊρα προζλευςθσ. 
• Ψο ςιμα τθσ φυτικισ διατροφισ. 
• Θ επωνυμία και θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. 
• Σ αρικμόσ ζγκριςθσ του τυποποιθτθρίου ςυςκευαςτθρίου ςφαγείου, και 
ςιμανςθ καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τθν 92/116/ ΕΣΞ. 
• Θ θμερομθνία παραγωγισ. 
• Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ. 
• Θ κερμοκραςία ςυντιρθςθσ. 
• Ψο κακαρόσ βάροσ. 
• Ξωδικόσ παρτίδασ (Σδθγία 89/396) . 
Ρα είναι παραγωγισ όχι πάνω από 40 περίπου θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
ςφαγισ μζχρι τθν παράδοςθ ςτισ αποκικεσ. 

Ψα ςφαγεία και τεμαχιςτιρια κακϊσ και οι αυτόνομεσ ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ 
πρζπει να διακζτουν άδεια λειτουργίασ και αρικμό ζγκριςθσ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του Υ.Δ.79/2007 (Ξακοριςμόσ των όρων, των προχποκζςεων και 
τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των ςφαγείων 
οπλθφόρων ηϊων, πουλερικϊν και λαγόμορφων και κζςπιςθ των αναγκαίων 
ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι των Ξανονιςμϊν (ΕΞ) αρικ. 
853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, 
ςχετικά με τθν ίδρυςθ ςφαγείων). 
Θ ςιμανςθ επί τθσ ςυςκευαςίασ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ 
τροφίμων 

4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  

Ψα χορθγοφμενα είδθ να είναι Αϋ ποιότθτασ κατεψυγμζνα κατά μονάδα (ΛQF) ΡΑΛ   
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και να πλθροφν τουσ όρουσ του ΞΩΔΛΞΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ ΞΑΛ 
ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ ΞΣΛΡΘΧ ΧΦΘΧΘΧ (Άρκρα 92, 93). Ψα κατεψυγμζνα προϊόντα κα 
είναι τυποποιθμζνα ομοιόμορφα κατά μζγεκοσ, ανάλογα με το ηθτοφμενο 
είδοσ, το δε βάροσ τουσ δεν κα είναι μικρότερο των 240 gr και μεγαλφτερο των 
300 gr. Ψα τεμαχιςμζνα ψάρια (φζτα) κα παραδίδονται με δζρμα, ϊςτε να 
γίνεται εφκολα θ ταυτοποίθςθ του είδουσ, το δε βάροσ τθσ εκάςτοτε φζτασ να 
είναι 240 gr – 260 gr περίπου. 

Υροϊόντα πζραν των παραπάνω οριηομζνων βαρϊν δεν κα γίνονται αποδεκτά. 

• Ρα ζχουν αμζμπτουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ, χωρίσ υπολείμματα 
αίματοσ και ςπλάχνων. 
• Ρα μθ περιζχουν προςκικθ οργανικισ ι ανόργανθσ ουςίασ. 
• Ρα μθν παρουςιάηουν αλλοιϊςεισ που τα κακιςτοφν ακατάλλθλα θ 
επικίνδυνα για κατανάλωςθ. 
• Ρα ζχουν υποςτεί βακιά κατάψυξθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και 
δεν ζχουν υποςτεί επανακατάψυξθ. 
• Ρα εμφανίηουν μετά τθν απόψυξθ τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ των 
νωπϊν. 
• Ρα πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του Ξ.Ψ.& Υ. και τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και κοινοτικζσ οδθγίεσ περί εμπορίασ κατεψυγμζνων 
αλιευμάτων, Υ.Δ.786/1978 Υ.Δ.290/92 Υ.Δ.42/94 περί υγειονομικϊν όρων 
παραγωγισ και διάκεςθσ μαλακίων και αλιευμάτων. 
• Θ αποκικευςθ και θ μεταφορά να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Ξ.Ψ.& Υ. άρκρα 61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδθγό 
Ωγιεινισ του Ε.Φ.Ε.Ψ. Ρο 9. 
• Θ ςυςκευαςία να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ξ.Ψ.& Υ. 
άρκρα 9, 11 & 62α και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ Διατάξεισ. 
Ψα είδθ κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ςε πρϊτθ (Α) ςυςκευαςία, ςε 
πλαςτικό φφλλο, κατάλλθλθ για τρόφιμα, ςφμφωνα με τα άρκ. 26, 26α & 27 
του Ξ.Ψ.& Υ. και εντόσ χαρτοκιβωτίου (Β) ςυςκευαςία (εξωτερικι ςυςκευαςία) 
επιμελϊσ ςυςκευαςμζνα και πολφ καλά κλειςμζνα. Σι εξωτερικζσ 
ςυςκευαςίεσ πρζπει να φζρουν ταινίασ αςφαλείασ που κα καταςτρζφεται με 
τθν αποςφράγιςι τουσ κατά τθν παράδοςι τουσ. Χτθ ςυςκευαςία κα πρζπει 
να υπάρχουν, ςε εμφανζσ και καλά τοποκετθμζνο ςθμείο, με ευκρινι και 
ανεξίτθλα γράμματα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, οι εξισ ενδείξεισ: 
Α) Ψο ονοματεπϊνυμο ι ο εμπορικόσ τίτλοσ ι θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ και ο 
αρικμόσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ. 
Β) Ψο ονοματεπϊνυμο ι ο τίτλοσ τθσ επιχείρθςθσ, όπου ζλαβε χϊρα θ 
κατάψυξθ. 
Γ) Θ εμπορικι ονομαςία του είδουσ. 
Δ) Θ ηϊνθ αλίευςθσ (FAO). 
Ε) Θ θμερομθνία αλιείασ (θμζρα-μινασ-ζτοσ). 
Χτ) Θ θμερομθνία κατάψυξθσ (θμζρα-μινασ-ζτοσ). 
Η) Θ ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν από (θμζρα-μινασ-ζτοσ). 
Σι ενδείξεισ αυτζσ κα πρζπει να αναγράφονται, τόςο επί τθσ ςυςκευαςίασ των 
κατεψυγμζνων αλιευμάτων όςο και ςτο εξωτερικό του κιβωτίου, ςτο οποίο 
αυτά επαναςυςκευάηονται. 
Ψα προϊόντα αλιείασ εγχϊρια, κοινοτικά, τρίτθσ χϊρασ, κατά τθν πϊλθςι τουσ, 
φζρουν πλθροφορίεσ για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι, οι οποίεσ 
αναγράφονται ςτθν ετικζτα ι ςτθ ςιμανςθ του προϊόντοσ, με ευανάγνωςτα 
κεφαλαία γράμματα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ξαν(ΕΞ)104/2000 του 
Χυμβουλίου, Ξαν(ΕΞ)2065/2001 τθσ Επιτροπισ, «για κακοριςμό των 
λεπτομερειϊν εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 104/2000 του 
Χυμβουλίου, όςον αφορά τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι ςτον τομζα των 
προϊόντων τθσ αλιείασ, όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ του 
Ξαν(ΕΞ)1224/2009 «περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ 
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τιρθςθσ των κανόνων τθσ κοινισ αλιευτικισ πολιτικισ, τροποποιιςεωσ των 
κανονιςμϊν … και καταργιςεωσ των κανονιςμϊν…» του Χυμβουλίου και του 
εκτελεςτικοφ Ξαν(ΕΞ)404/2011 τθσ Επιτροπισ «για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν 
κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1224/2009 περί 
τθσ κζςπιςθσ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ 
των κανόνων τθσ κοινισ αλιευτικισ πολιτικισ». 
Ψο ποςοςτό του επίπαγου ςτα αποκεφαλιςμζνα και εκςπλαχνιςμζνα ψάρια 
δεν πρζπει να υπερβαίνει το 10% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ. Ψο ποςοςτό του 
επίπαγου ςε όλα τα κατεψυγμζνα επεξεργαςκζντα αλιεφματα, δθλαδι φιλζτα 
και φζτεσ ψαριϊν και μαλάκια κακαριςμζνα και τεμαχιςμζνα ςε φζτεσ ι μθ, 
δεν πρζπει να υπερβαίνει το 15% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ. 
Ψα κατεψυγμζνα προϊόντα κα τεμαχίηονται ι κα ςυςκευάηονται ςε εργαςτιρια 
που κα διακζτουν εγκεκριμζνο κωδικό λειτουργίασ, ο οποίοσ και κα 
αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ. Ψα ςυςκευαςτιρια – 
τεμαχιςτιρια και οι αυτόνομεσ ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να διακζτουν 
άδεια λειτουργίασ και αρικμό ζγκριςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 
Υ.Δ.79/2007. 
Ψα εν λόγω εργαςτιρια κα πρζπει να ζχουν πιςτοποιθτικό τιρθςθσ 
ςυςτιματοσ ελζγχου κρίςιμων ςθμείων που προβλζπεται από το Υ.Δ 56/1995 
ι Λςχφον Υιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ 
αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΡ ISO 
22000:2005 το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από τον ΕΦΕΨ ι από άλλουσ 
κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ για τθν παραγωγι –αποκικευςθ και 
μεταφορά των προϊόντων. 
Θ παραλαβι των προϊόντων και το ποςοςτό του επίπαγου κα γίνεται 
ςφμφωνα με τθν Αγορανομικι διάταξθ 4/2006/ΦΕΞ851/7-7-6 (και τθν ΩΑ Α2-
1162/2004 ΦΕΞ 874/Β/14.6.2004). Βελτιωμζνεσ ρυκμίςεισ ςτο άρκρο 107α τθσ 
Α.Δ. 14/89 ςχετικά με τθν εμπορία και διάκεςθ κατεψυγμζνων αλιευμάτων ςε 
ςχζςθ με το ποςοςτό του επίπαγου του άρκρου 1 του Υ.Δ. 290/1992 που ΕΧΕΛ 
ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΚΕΛ ΠΕ ΨΘΡ ΑΥΣΦΑΧΘ Α2-718/2014 (ΦΕΞ 2090/Β’/31-07-2014). 
Σι μορφζσ των κατεψυγμζνων αλιευμάτων, που επιτρζπεται να διατίκενται 
υπό τον όρο ότι το ποςοςτό του φερόμενου επίπαγου (υγροφ κάλυψθσ) δεν κα 
υπερβαίνει, κατά περίπτωςθ, το 10% ι 15%, ζχει ωσ εξισ: 
Είδοσ αλιεφματοσ Πζγιςτο ποςοςτό επίπαγου Ψάρια ολόκλθρα, ψάρια Α/Ξ και 
εκςπλαχνιςμζνα 10% 
Ψάρια ςε μεγάλα τεμάχια 
Φιλζτο και φζτεσ ψαριϊν, ψάρια αποκεφαλιςμζνα και εκςπλαχνιςμζνα χωρίσ 
δζρμα, μαλακόςτρακα 15% 
αποφλοιωμζνα ι μθ, προβραςμζνα ι μθ, μαλάκια κακαριςμζνα, τεμαχιςμζνα 
ι μθ. 
Ψα φρζςκα ψάρια να είναι ςυςκευαςμζνα ςε ιςοκερμικά κιβϊτια μίασ 
χριςεωσ καλυμμζνα με πάγο ςε αναλογία αλιεφματοσ/πάγου 2/1, και να 
μεταφζρονται με ψυγείο το οποίο διακζτει τισ κατάλλθλεσ άδειεσ και να 
εφαρμόηει όλεσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί διακίνθςθσ τροφίμων. 
Για τα φρζςκα ψάρια απαιτείται και θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ τθσ Δ/νςθσ 
Ξτθνιατρικισ ότι τα ψάρια προζρχονται από καταχωρθμζνθ ιχκυόςκαλα 
κακϊσ επίςθσ και τον κωδικό αρικμό Ε.Ε. 
Επί του τιμολογίου ι δελτίου αποςτολισ να αναφζρεται θ ηϊνθ αλίευςθσ και ο 
κωδικόσ τθσ, θ ονομαςία και θ προζλευςθ, κακϊσ επίςθσ ςτο παραπάνω 
τιμολόγιο ι δελτίο αποςτολισ ςτθν πίςω ςελίδα του να υπάρχει ωοειδζσ 
ςφραγίδα κτθνιατρικισ ζγκριςθσ τθσ ιχκυόςκαλασ ςυνοδευόμενο με τθν 
υπογραφι του εκάςτοτε κτθνιάτρου υπθρεςίασ. 
Θ ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων. 
Ψο Ροςοκομείο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Διεφκυνςθσ τθσ 
Ξτθνιατρικισ Ωπθρεςίασ για εργαςτθριακό ι άλλο ζλεγχο, κατά τθν θ 
παραλαβι θ και μετά από αυτιν. 
H θμερομθνία παράδοςθσ κα είναι το πρϊτο τζταρτο του 
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ςυνολικοφ χρόνου τθσ διατθρθςιμότθτάσ τουσ. 

ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ  
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

Ψα χορθγοφμενα είδθ να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ του 
ΞΩΔΛΞΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ ΞΑΛ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ ΞΣΛΡΘΧ ΧΦΘΧΘΧ (Άρκρα 
61, 62, 62α), παραγωγισ κατά προτίμθςθ χϊρασ Ε.Ε.. 
• Ρα ζχουν ηωθρό φυςιολογικό χρϊμα χαρακτθριςτικό του είδουσ. 
• Ρα μθν περιζχουν τεχνθτι χρϊςθ, άρωμα ι προςκικθ οργανικισ ι 
ανόργανθσ ουςίασ. 
• Ρα είναι κακαριςμζνα και να είναι απαλλαγμζνα ξζνων ςωμάτων. 
• Ρα ζχουν υποςτεί βακιά κατάψυξθ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και 
να μθν ζχουν υποςτεί επανακατάψυξθ. 
• Ρα εμφανίηουν μετά τθν απόψυξθ τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ των 
νωπϊν λαχανικϊν από τα οποία προζρχονται. 
• Ψα κατεψυγμζνα λαχανικά να μθν παρουςιάηουν ςυςςωματϊματα (τα 
τεμάχια δθλαδι να μθν είναι κολλθμζνα μεταξφ τουσ) χαρακτθριςτικό που 
ςθμαίνει τθ διακοπι τθσ ψυκτικισ αλυςίδασ. 
• Ρα πλθροφν τουσ όρουσ των εκάςτοτε ιςχυουςϊν υγειονομικϊν και 
κοινοτικϊν οδθγιϊν περί εμπορίασ κατεψυγμζνων λαχανικϊν. 
• Θ αποκικευςθ και θ μεταφορά να ζχει γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τον Ξ.Ψ.& Υ. άρκρα 61,62,62α 92 & 93 και τον οδθγό Ωγιεινισ του Ε.Φ.Ε.Ψ. 
Ρο 9. 
• Θ ςυςκευαςία και θ επιςιμανςθ να ζχει γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τον Ξ.Ψ.& Υ. άάρκρα 9,11 & 62α και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ Διατάξεισ, θ 
δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ Διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων: 
• ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑΨα είδθ κα παραδίδονται ςε κατεψυγμζνθ μορφι, 
ςυςκευαςμζνα ςε πλαςτικό φφλλο, κατάλλθλθ για τρόφιμα, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 26 , 26α & 27 του Ξ.Ψ.& Υ. Επί τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται 
ευκρινϊσ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ, όπωσ: 
• θ περιγραφι του είδουσ (ονομαςία προϊόντοσ και ποικιλία), 
• το ΞΑΚΑΦΣ ΒΑΦΣΧ, 
• θ εταιρεία τυποποίθςθσ (ΞΩΔ.), 
• θ εταιρεία διακίνθςθσ, 
• θ θμερομθνία ςυςκευαςίασ και λιξθσ, και 
• οι ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ. 

Tα εργαςτιρια τυποποίθςθσ κα πρζπει να ζχουν ιςχφον Υιςτοποιθτικό περί 
εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΡ ISO 22000:2005 το οποίο κα ζχει 
χορθγθκεί από τον ΕΦΕΨ ι από άλλουσ κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
για τθν παραςκευι, αποκικευςθ, διακίνθςθ και εμπορία των προϊόντων. 
 
H θμερομθνία παράδοςθσ κα είναι το πρϊτο τζταρτο του ςυνολικοφ χρόνου 
τθσ διατθρθςιμότθτάσ τουσ. 

5. ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ  

Ψα Ρωπά Σπωρολαχανικά πρζπει να είναι <<Α>> Ξατθγορίασ κατά προτίμθςθ 
ΕΓΧΩΦΛΑΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ και να ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ εμπορίασ 
τθσ κατθγορίασ αυτισ, όπωσ κακορίηονται από τισ προδιαγραφζσ του Ξ.Ψ.Υ 
(Άρκρο 119), των ιςχυόντων Ξανονιςμϊν και Διατάξεων (ΦΕΞ 52 τθσ 28/1/94 
περί ποιοτικοφ ελζγχου νωπϊν οπωρολαχανικϊν), Ξανονιςμό 2200/96 και 
1148/01 ΞΩΑ 257543/31.07.03, ΦΕΞ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικισ 
τυποποίθςθσ (ςυςκευαςίασ και επιςιμανςθσ) των νωπϊν φροφτων και 
λαχανικϊν που ειςάγονται, εξάγονται, διακινοφνται ι πωλοφνται ςτισ πάςθσ 
φφςεωσ αγορζσ και καταςτιματα των χωρϊν τθσ Ε.Ε, τισ ιςχφουςεσ 

ΡΑΛ   
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Αγορανομικζσ Διατάξεισ (Αγορανομικι Διάταξθ 14/89 Άρκρο 3 και Άρκρο 67β) 
περί λιψθσ ειδικϊν μζτρων που αφοροφν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχϊριασ 
παραγωγισ, κατά τθν εμπορία και διακίνθςι τουσ από τθ βάςθ παραγωγισ 
μζχρι τθν τελικι κατανάλωςι τουσ, να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 
Ξανονιςμϊν *Ξανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 543/2011 ΨΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ τθσ 7θσ Λουνίου 
2011 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ, του κανονιςμοφ (ΕΞ) 
αρικ. 1234/2007 του Χυμβουλίου όςον αφορά τουσ τομείσ των 
οπωροκθπευτικϊν και των μεταποιθμζνων οπωροκθπευτικϊν, του 
Ξανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1580/2007 ΨΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 2007 
για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ των κανονιςμϊν (ΕΞ) αρικ. 2200/96, (ΕΞ) 
αρικ. 2201/96 και (ΕΞ) αρικ. 1182/2007 του Χυμβουλίου ςτον τομζα των 
οπωροκθπευτικϊν+. 

ΓΕΡΛΞΑ 
Ψα Ρωπά Σπωρολαχανικά πρζπει να είναι: 
– φρζςκα 
– ακζραια, 
– υγιι (αποκλείονται προϊόντα που είναι προςβεβλθμζνα από ςιψθ ι 
αλλοιϊςεισ που τα κακιςτοφν ακατάλλθλα για κατανάλωςθ), 
– κακαρά, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από κάκε ορατι ξζνθ φλθ, 
– απαλλαγμζνα από παράςιτα και γενικότερα επιβλαβείσ οργανιςμοφσ και να 
μθν εμφανίηουν αλλοίωςθ τθσ ςφςταςθσ ι των οργανολθπτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν, 
– απαλλαγμζνα από μθ φυςιολογικι εξωτερικι υγραςία, 
– απαλλαγμζνα από αρχι εξωτερικισ ξιρανςθσ, 
– απαλλαγμζνα από ηθμιζσ οφειλόμενεσ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ι παγετό, 
– απαλλαγμζνα από ξζνθ οςμι ι/ και ξζνθ γεφςθ, 
– απαλλαγμζνα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργϊν καταλοίπων 
όπωσ είναι τα ακόλουκα: οργανοφωςφορικά, οργανοχλωριομζνα και 
υδρογονάνκρακεσ. 
– Ψα προϊόντα πρζπει να είναι επαρκϊσ αναπτυγμζνα, αλλά όχι υπερβολικά, 
και οι καρποί να βρίςκονται ςε ικανοποιθτικό ςτάδιο ωρίμανςθσ και να μθν 
είναι υπερϊριμοι. 
Ψα προϊόντα πρζπει να βρίςκονται ςε κατάςταςθ τζτοια, ϊςτε να τουσ 
επιτρζπει: 
– να αντζχουν τθ μεταφορά και τον εν γζνει χειριςμό, 
– να φκάνουν ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ ςτον τόπο προοριςμοφ. 
και να ςυςκευάηονται κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ προςταςία τουσ 
κατά τθν μεταφορά και αποκικευςθ. 
Σι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι κατά προτίμθςθ χάρτινεσ, 
κακαρζσ, απαλλαγμζνεσ από οςμζσ, ξζνα ςϊματα και υγραςία, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ μεταφορά και θ διακίνθςι τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. 
Ψα υλικά παραςκευισ των χαρτονιϊν, που χρθςιμοποιοφνται ςτο εςωτερικό 
του χαρτοκιβωτίου πρζπει να είναι καινοφρια, κακαρά και από υλικό τζτοιο, 
ϊςτε να μθν είναι δυνατόν να προκλθκοφν εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ 
αλλοιϊςεισ ςτο προϊόν και κατάλλθλα για να ζρκουν ςε επαφι με τρόφιμα. Θ 
χρθςιμοποίθςθ υλικϊν και ιδίωσ χαρτιϊν ι ςθμάτων που περιζχουν εμπορικζσ 
ενδείξεισ, επιτρζπεται με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκτφπωςθ ι θ επίκεςθ τθσ 
ετικζτασ ζχει γίνει με μελάνι ι κόλλα που να μθν είναι τοξικά. 
Ψα προϊόντα ςτθ ςυςκευαςία πρζπει να είναι ςε διατεταγμζνα ςτρϊματα με 
ομοιογενζσ περιεχόμενο και ποτζ χφμα και κα πρζπει να τθροφνται οι ειδικζσ 
προδιαγραφζσ εμπορίασ και τυποποίθςθ, ζτςι όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται 
ςτο Υαράρτθμα Λ του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 543/2011 και ςτθν Αρικμ. Α2-
718/28-7-2014 ΦΕΞ Β 2090/31-7-2014 Ξωδικοποίθςθ Ξανόνων Διακίνθςθσ και 
Εμπορίασ Υροϊόντων και Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (Ξανόνεσ ΔΛ.Ε.Υ.Υ.Ω.).  

Ψο περιεχόμενο κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι ομοιογενζσ, να περιζχει 
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προϊόντα τθσ ίδιασ καταγωγισ, ποικιλίασ, ποιότθτασ, μεγζκουσ και ςαφϊσ του 
ιδίου βακμοφ ανάπτυξθσ και ωρίμανςθσ. 

6. ΚΕΑΣ φρζςκο κάκε είδουσ και Μοςχαρίςιοσ κιμάσ  

Υρζπει να είναι πάρα πολφ φρζςκο, χωρίσ εντόςκια και κεφάλια και με 
αναλογία μθρϊν και εμπρόςκιων χωρίσ υπερβολικζσ ποςότθτεσ λίπουσ 
και πρϊτθσ ποιότθτοσ. Ψο ποςοςτό λίπουσ του μοςχαρίςιου κιμά να 
είναι μζχρι 10%. Σ χορθγθτισ πρζπει να παραδίδει τθν αναγκαία 
ποςότθτα κρζατοσ τεμαχςιμζνθ ςτο Μδρυμα ςφμφωνα με το δελτίο 
παραγγελίασ του. Ψο είδοσ των φρζςκων κρεάτων που πρζπει να 
παραδοκεί κα κακορίηεται από το Μδρυμα το οποίο κα δίδει ςχετικι 
παραγγελία ζγγραφθ ςτον χορθγθτι τρεισ(3) θμζρεσ τουλάχιςτον 
νωρίτερα από τθν αρχι τθσ εβδομάδασ για τθσ ανάγκεσ τθσ εβδομάδασ 
τθσ ι τθν προθγοφμενθ τθσ προμθκείασ  θμζρα.  Σ χορθγθτισ δεν ζχει 
δικαίωμα να αρνθκεί τθ χοριγθςθ του ηθτουμζνου είδουσ κρζατοσ μόνο 
εάν προςκομίςει βεβαίωςθ του Αγορανομικοφ τμιματοσ Αιγίου, ότι δεν 
υπάρχει ςτθν αγορά του Αιγίου το ηθτοφμενο είδοσ κρζατοσ και πρζπει 
να ειδοποιθκεί εγκαίρωσ το Μδρυμα για να ζχει τοφτο τον απαιτοφμενο 
χρόνο για τθν αλλαγι του ςυςςιτίου.  

ΡΑΛ   

7. ΨΑΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

Υρζπει να είναι πρϊτθσ ποιότθτοσ για κάκε κατθγορία και είδοσ καλά 
διατθρθμζνα απ’ ευκείασ από τα ψυγεία ϊςτε να μθν ζχουν υποςτεί 
απόψυξθ. 

NAI   

9. ΓΑΛΑ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ    

Ψο χορθγοφμενο γάλα κα πρζπει να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με τον Ξ.Ψ.Υ 
άρκρα 79 και 80, όπωσ αυτά ζχουν τροποποιθκεί με τισ αποφάςεισ Α.Χ.Χ. 
1050/1996 ΦΕΞ.263/Β/7.4.97, Α.Χ.Χ. 187/1998 Φ.Ε.Ξ. 765/Β/24.7.98, τθν 
Σδθγία 2000/13/Ε.Ξ.. Ρα ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτουσ ιςχφοντεσ 
υγειονομικοφσ κανόνεσ και τισ κτθνιατρικζσ διατάξεισ του Υ.Δ. 56/21-2-1995, 
κακϊσ και ςτισ διατάξεισ 852/2004, 853/2004 & 854/2004 «Χυμμόρφωςθ τθσ 
Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ Σδθγίεσ 92/46/ΕΣΞ και 92/47/ΕΣΞ του 
Χυμβουλίου περί των υγειονομικϊν κανόνων που διζπουν τθν παραγωγι και 
εμπορία γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα» (ΦΕΞ 45/27-2-95 τ. Α’), και 
τον Ρ4254/7.4.14  (Ωποπαράγραφοσ ΧΨ τθσ παραγράφου 8) ςτα πλαίςια 
εφαρμογισ του Ρ4046/2012 «ΑΣΘ ΕΜΡΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ − ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΡΟΪΟΝΤΩΝ». 

Ψο παςτεριωμζνο γάλα αγελάδοσ κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί  ςε 
επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ του ςε υψθλι κερμοκραςία για 
μικρό χρονικό διάςτθμα (τουλάχιςτον 71,7

ο
 C για 15ϋ) ι άλλοσ ςυνδυαςμόσ για 

τθν επίτευξθ ιςοδυνάμου αποτελζςματοσ. 

Ρα παρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ ςτθν δοκιμαςία φωςφατάςθσ και κετικι 
αντίδραςθ ςτθν δοκιμαςία υπεροξειδάςθσ. 

Πετά τθν παςτερίωςθ να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατό ςε κερμοκραςία 
που δεν υπερβαίνει τουσ 6

ο
C, ςτθν κερμοκραςία ςτθν οποία και ςυντθρείται, θ 

δε διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ επτά θμζρεσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ θμερομθνίασ παςτερίωςθσ. Θ διάρκεια τθσ 
ςυντιρθςθσ είναι ευκφνθ του παραςκευαςτι. 

Ρα είναι ομογενοποιθμζνο, που ςθμαίνει ότι, εάν μείνει ςε ακινθςία 48 ϊρεσ 
δεν πρζπει να ςχθματίηεται φανερόσ διαχωριςμόσ  τθσ κρζμασ, θ δε 
περιεκτικότθτα ςε λίποσ τθσ υπερκείμενθσ ποςότθτασ  100 cm

3
 γάλακτοσ 

ΡΑΛ   
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φιάλθσ του ενόσ Lit να μθ διαφζρει περιςςότερο από το 10% τθσ 
περιεκτικότθτασ ςε λίποσ του εναπομείναντοσ γάλακτοσ. 

Ψο χορθγοφμενο παςτεριωμζνο αγελαδινό γάλα κα πρζπει να ζχει 
περιεκτικότθτα ςε λίποσ 3,5%και 1,5 %. 

Ψο  παςτεριωμζνο γάλα κα πρζπει να πλθροί τα μικροβιολογικά 
χαρακτθριςτικά όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Ξεφ ΛΛ του Υ.Δ. 56/95, Ξανονιςμοφσ 
(ΕΞ) 2073/2005 και 1441/2007, με διαδικαςίεσ παραγωγισ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των ΕΞ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004. 

Entero-Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml. 

Υακογόνα n=5, c=0,  Απουςία ςε 25 g. 

  

Χτθν ςυςκευαςία κα πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ με εμφανι και 
ευδιάκριτουσ χαρακτιρεσ ςτα Ελλθνικά: 

Θ ζνδειξθ ¨παςτεριωμζνο¨, 

Θ χϊρα προζλευςθσ του, 

Ψο ςιμα καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ, 

Ψο Εργοςτάςιο παραγωγισ, 

Θ κερμοκραςία ςυντιρθςισ του, κακϊσ και οι θμερομθνίεσ 
παςτερίωςθσ και ανάλωςθσ αυτοφ (διάρκεια ζωσ 7 θμζρεσ). 

Σ κωδικόσ παρτίδασ. 

Θ δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων 

Σ προςφζρων κα πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του το εργοςτάςιο το 
οποίο παραςκευάηει το προςφερόμενο είδοσ και το οποίο κα πρζπει να 
διακζτει Λςχφον Υιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ 
αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα  με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΡ ISO 
22000:2005. 

Ψα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κάκε εργάςιμθ μετά από ζγγραφθ 
παραγγελία, θ οποία κα δίδεται τθν προθγοφμενθ ι δφο θμζρεσ πριν όταν 
μεςολαβεί αργία.  Εάν οι θμζρεσ αργίασ είναι πάνω από τρείσ θμζρεσ και θ 
θμερομθνία λιξθσ ανάλωςθσ είναι θ θμζρα διάκεςθσ αυτοφ, για τυχόν 
αλλοίωςθ του είδουσ θ ευκφνθ είναι του προμθκευτι. 

Θ ϊρα παράδοςθσ αυςτθρϊσ οριηόμενθ κα είναι θ  07.00 π.μ. και δφναται να 
τροποποιείται με τισ εκάςτοτε ζκτατεσ ανάγκεσ του Ροςοκομείου.  

10. ΓΙΑΟΥΤΙ  

Α. Ψο χορθγοφμενο είδοσ (γιαοφρτθ), να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ 
αυτι ορίηεται ςτον ΞΩΔΛΞΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΥΣΨΩΡ & ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ ΞΣΛΡΘΧ 
ΧΦΘΧΘΧ Άρκρο 82 και να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ και το οποίο κα πρζπει να 

ΡΑΛ   
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ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ διατάξεισ του Υ.Δ. 56/21-2-1995 «Χυμμόρφωςθ 
τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ Σδθγίεσ 92/46/ΕΣΞ και 92/47/ΕΣΞ του 
Χυμβουλίου περί των υγειονομικϊν κανόνων που διζπουν τθν παραγωγι και 
εμπορία γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα» (ΦΕΞ 45/27-2-95 τ. Α’). 
Ρα ζχει παραςκευαςκεί από γάλα αγελάδασ και μαγιά απουςία αντιβιοτικϊν 
και γενετικά τροποποιθμζνων υλικϊν. 
Ρα ζχει: 
• Δομι λεία, μαλακι και κρεμϊδθ. 
• Γεφςθ ευχάριςτθ. 
• Σςμι υπόγλυκθ. 
• Ph 3,3-3,8. 

Ρα μθν παρουςιάηει 
• ευρωτίαςθ, 
• ςιψθ, 
• εμφανείσ μακροςκοπικζσ, μεταβολζσ χρϊματοσ και ςχιματοσ, 
• ανϊμαλθ οςμι και γεφςθ (πικρι, ταγκι, ξινιςμζνο ι δφςοςμο) 
• αλλοίωςθ από μικροβιακι δράςθ, 
• μυκθτιακζσ αποικίεσ ςτθν επιφάνειά του, 
• υπολείμματα ορμονϊν, αυξθτικϊν παραγόντων, αντιβιοτικϊν, μυκοτοξινϊν 
τφπου Α & Β, βαρζων μετάλλων ςφμφωνα με τουσ ΕΞ 1881/2006, ΕΞ 396/2005, 
ΕΞ 10/2011, ΕΞ 2377/1990 και τροποποιιςεισ, Φυτοφάρμακα 149/2008, 
Αλλεργιογόνα 68/2007. 
• Τριο διοξινϊν 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr fat (ΕΞ) 1881/2006 και 
τροποποιιςεισ αυτϊν. 

• Ψο γιαοφρτι κα πρζπει να πλθροί τα μικροβιολογικά χαρακτθριςτικά όπωσ 
αυτά ορίηονται, ΕΞ 2073/2005 και 1441/2007 με διαδικαςίεσ παραγωγισ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των ΕΞ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
και ΥΔ 9/89. 
1. Απουςία salmonella spp ςε 25 gr ςε 5 δείγματα. 
2. Απουςία E.coli ςε 1 gr ςε 5 δείγματα. 
3. Χταφυλόκοκκοι πθκτάςθ κετικοί Απουςία ςε 1gr ςε 5 δείγματα. 
4. Σλικά κολοβακτθριοειδι Απουςία ςε 1 gr ςε 5 δείγματα. 
5. Ηφμεσ – μφκθτεσ < 10 cfu/gr ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ εμπορικισ ηωισ. 
Β. ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 
Θ ςυςκευαςία τθσ γιαοφρτθσ (Α) πρϊτθ ςυςκευαςία- κεςεδάκι, κα είναι από 
υλικό κατάλλθλο για τρόφιμα (ΦΦ) πολυπροπυλζνιο, Άρκρο 26 Ξεφάλαιο ΛΛ του 
Ξ.Ψ.Υ. και κα κλείνει αεροςτεγϊσ με αλουμινόφυλλο με κράμα αυτοφ που κα 
περιζχει τουλάχιςτον 99% αργίλιο >0.05Πn, max 0.1%Zn, 0.05-2%Cu, max 
0.05% άλλα λοιπά ςτοιχεία ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΟΣΨ 601/602, το δε 
βάροσ τθσ κάκε ςυςκευαςίασ να είναι περίπου 200 gr και ςε (Β) δεφτερθ 
ςυςκευαςία χαρτοκιβϊτια ανοικτά, ςτοιβαηόμενα, αντοχισ, των 12 τεμαχίων. 
Ψα μζςα ςυςκευαςίασ δεν κα μεταφζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ ουςίεσ ςτο 
προϊόν. Χτο μζςο ςυςκευαςίασ (κεςεδάκι) κα πρζπει να αναγράφονται 
υποχρεωτικά ςτα Ελλθνικά με ευανάγνωςτα γράμματα, από χρϊμα ι μελάνι ι 
άλλο μθχανικό τρόπο που δεν μεταφζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ ουςίεσ (ΕΞ 
89/109), οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ ςφμφωνα με τισ κτθνιατρικζσ και 
υγειονομικζσ διατάξεισ: 
1. Επωνυμία παραςκευαςτι. 
2. Αρικμόσ ζγκριςθσ. 
3. Θ θμερομθνία παραγωγισ και 
4. Θ θμερομθνία λιξθσ. 
5. Σ κωδικόσ παρτίδασ, θ δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ Διατάξεισ 
ςιμανςθσ τροφίμων 

6. Γιαοφρτι πλιρεσ με λιπαρά τουλάχιςτον 3,85% ςφμφωνα με το άρκρο 82 § 1 
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του Ξ.Ψ. & Υ. ι γιαοφρτι αγελάδασ με λιπαρά 4% ςφμφωνα με ζγκριςθ του 
Α.Χ.Χ. 
7. Γιαοφρτι αγελάδοσ με λιπαρά 2 %. 

11. ΑΥΓΑ  

Ψα χορθγοφμενα αυγά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ΞΩΔΛΞΑ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ & ΥΣΨΩΡ και ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ ΞΣΛΡΘΧ ΧΦΘΧΘΧ (Άρκρο 87) του 
2011, τισ ιςχφουςεσ Ωγειονομικζσ και Ξοινοτικζσ Διατάξεισ. 

Ψα παραδιδόμενα αυγά κα πρζπει να Α κατθγορίασ, βάρουσ  53gr – 63 gr 
(MEDIUM), με τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ βάςει των κειμζνων διατάξεων. 

Ψα αυγά δεν κα πρζπει να ζχουν υποβλθκεί ςε καμία επεξεργαςία 
ςυντιρθςθσ, οφτε να ζχουν ψυχκεί κάτω των 5

ο
C. 

Δεν κα πρζπει να ζχουν πλυκεί οφτε κακαριςκεί με οποιοδιποτε τρόπο και 
δεν κα περιζχουν πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ. 

Απαγορεφεται θ παρουςία ςτα αυγά ρωγμϊν ι ανωμαλιϊν όπωσ είναι τα 
δίκροκα, χωρίσ λζκικο κ.λ.π. 

Ψα αυγά κα πρζπει να είναι κακαρά, άκικτα, ςυςκευαςμζνα από ωοςκοπικό 
κζντρο ι κζντρο ςυςκευαςίασ, που κα πρζπει να εφαρμόηει ςφςτθμα HACCP – 
ςε Α και Β ςυςκευαςία (Α καρτζλεσ των 30 τεμαχίων και Β Χαρτοκιβϊτιο). 

Θ μεγάλθ ςυςκευαςία (χαρτοκιβϊτιο) δεν πρζπει να φζρει χτυπιματα, 
ςκιςίματα ι διάφορου είδουσ παραμόρφωςθ και κανζνα ίχνοσ υγραςίασ, θ 
μικρι ςυςκευαςία (χάρτινθ κικθ) πρζπει να είναι κακαρι, χωρίσ φκορζσ ι 
υγραςία με τισ παρακάτω προβλεπόμενεσ από τθν  νομοκεςία ενδείξεισ 
ςθμάνςεισ 

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΘΜΑΝΣΕΙΣ επί τθσ ςυςκευαςίασ   

ΣΡΣΠΑ ΞΑΛ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΩΣΧΞΣΥΛΞΣΩ ΞΕΡΨΦΣΩ Θ ΨΘΧ ΕΨΑΛΦΕΛΑΧ ΥΣΩ 
ΠΕΦΛΠΡΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ. 

1. ΔΛΑΞΦΛΨΛΞΣ ΑΦΛΚΠΣ ΩΣΧΞΣΥΛΞΣΩ ΞΕΡΨΦΣΩ EL……. 
2. ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΑΩΓΣΩ Α. 
3. ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΒΑΦΣΩΧ Π. 
4. ΑΦΛΚΠΣΧ ΑΩΓΩΡ ΧΨΘΡ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ. 
5. ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΕΟΑΧΛΧΨΘΧ ΔΛΑΨΘΦΛΧΛΠΣΨΘΨΑΧ (Θ παράδοςθ κα είναι 

max ζωσ τθν  δεφτερθ εργάςιμθ θμζρα οωςκοπιςεωσ) . 
6. ΨΩΥΣΧ ΕΞΨΦΣΦΘΧ. 
7. ΞΩΔ. ΥΑΦΨΛΔΑΧ. 

ΣΦΓΑΡΣΟΘΥΨΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞ 

·  Ξατάςταςθ ςυςκευαςίασ 

Φρζςκα αυγά, χωρίσ ραγίςματα, ςπαςίματα, λερϊματα ςτο κζλυφοσ, ςε χάρτινθ κικθ των 30 τεμ. 

·  Ξατθγορία Αυγοφ 

Α’ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑΧ 

·  Ξατάςταςθ κακαρότθτασ υλικοφ 

ΡΑΛ   
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Χωρίσ ξζνα ςϊματα 

·  Χιμανςθ 

ΑΩΞ: ΕL….. 

·  Χϊρα παραγωγισ 

EL = Eλλάδα 

·  Ξωδ. Υαραγωγοφ 

Ρα αναγράφεται επάνω ςτο αυγό 

·  Ξατθγορία Βάρουσ 

M (53-63 gr.), 

·  Κερμοκραςία παραλαβισ 

ΕΩΧ 18
ο
 C 

·  Ξζλυφοσ 

Φυςιολογικό, κακαρό, άκικτο 

·  Χρϊμα κελφφουσ 

Χκοφρο καφζ ι λευκό 

·  Χρϊμα Ξρόκου 

Χκάλα προδιαγραφισ Roche N. 10-13 

·  Οεφκωμα Αυγοφ (Αςπράδι) 

Ξακαρό, διαυγζσ απαλλαγμζνο από ξζνα ςϊματα ι κθλίδεσ αίματοσ κατά τθν κραφςθ του, το αυγό 
κινοφμενο επί δαπζδου επιφάνειασ, παραμζνει επίκυρτον και δεν εξαπλϊνεται. 

·  Ξρόκοσ αυγοφ 

Σρατόσ με μορφι ςκιάσ ςτθν ωοςκόπθςθ χωρίσ εμφανι περίμετρο, μθ απομακρυνόμενοσ αιςκθτά από 
το κζντρο του αυγοφ ςε περίπτωςθ περιςτροφισ 

·  Αεροκάλαμοσ 

Ϊψοσ όχι μεγαλφτερο από 4 χιλιοςτά 

·  Σςμι 

Χωρίσ ξζνεσ οςμζσ 

·  Εμφάνιςθ ςε αςπράδι/κρόκο 

Χυμπαγισ, διαυγισ με ευχάριςτο άρωμα 

Salmonellα spp, /25g 

AΥΣΩΧΛΑ 

Κολοβακτθρίδια COLI, ςταφυλόκοκκοι  AUREUS, Μφκθτεσ & ηφμεσ, Ε.Coli:   

ΧΕ 1 g. ΑΥΣΩΧΛΑ 

0= ΒΛΣ, 1=ΕΟΕΩΚΕΦΑΧ, 2=ΑΧΩΦΩΡΑ, 3=ΞΟΩΒΣΧΨΣΛΧΛΑΧ 

28 θμζρεσ από τθν ωοτοκία. 

Χε δροςερό κλιματιηόμενο χϊρο (κερμ. από: 8  ζωσ: 18
ο
 C) 
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Κερμοκραςία:  από:8  ζωσ: 18
ο
 C, Ωγραςία: 60-75% 

 

12. ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  

1. Ψα χορθγοφμενα είδθ να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται 
κατά είδοσ, ςτον ΞΩΔΛΞΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΥΣΨΩΡ & αντικειμζνων κοινισ χριςθσ 
και να ζχουν τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ χαρακτθριςτικοφσ του 
εκάςτου είδουσ. 
2. Ρα ζχουν παραχκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ Ξτθνιατρικζσ 
και Ωγειονομικζσ διατάξεισ. 
3. Τλα τα είδθ να είναι επϊνυμα, τυποποιθμζνα ςε αεροςτεγείσ 
ςυςκευαςίεσ και να αναγράφεται θ Εμπορικι τουσ Σνομαςία. 
4. Ρα μθν ζχουν παραςκευαςκεί με γενετικά τροποποιθμζνα υλικά 
Ξανονιςμόσ 1829/2003, ςχετικά με τθν ιχνθλαςιμότθτα και τθν επιςιμανςθ 
γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν. 
5. Ρα μθν περιζχουν τεχνθτι χρϊςθ, άρωμα ι προςκικθ οργανικισ ι 
ανόργανθσ ουςίασ. 
6. Σι ςυςκευαςίεσ να είναι ακζραιεσ όπου κα αναγράφονται οι θμερομθνίεσ 
παραγωγισ και λιξθσ. Σι ενδείξεισ να είναι υποχρεωτικά και ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. Θ αναγραφι των ενδείξεων να είναι με ευανάγνωςτα γράμματα 
από χρϊμα ι μελάνι ι άλλο μθχανικό τρόπο που δεν μεταφζρουν τοξικζσ ι 
καρκινογόνεσ ουςίεσ, οι οποίεσ κα είναι ςφμφωνα με τισ κτθνιατρικζσ και 
υγειονομικζσ διατάξεισ. 
7. Χτα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα, ςφμφωνα με τθν υπ’ Αρικμ. Α2-718/28-
7-2014 ΦΕΞ Β 2090/31-7-2014 Ξωδικοποίθςθ Ξανόνων Διακίνθςθσ και 
Εμπορίασ Υροϊόντων και Υαροχισ Ωπθρεςιϊν που προορίηονται να 
διατεκοφν, ωσ ζχουν, ςτον τελικό καταναλωτι κακϊσ και ςε αυτά που 
διατίκενται ςε εςτιατόρια, νοςοκομεία, καντίνεσ και άλλεσ παρόμοιεσ 
μονάδεσ ομαδικισ εςτίαςθσ, πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ με 
ευδιάκριτα και ανεξίτθλα γράμματα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα: 
α) Θ ονομαςία πϊλθςθσ του τροφίμου. 
β) Σ κατάλογοσ των ςυςτατικϊν του, τα οποία πρζπει να αναγράφονται 
κατά ςειρά ελαττοφμενθσ περιεκτικότθτασ. 
γ) Θ ονομαςτικι ποςότθτα περιεχομζνου, που εκφράηεται ςε μονάδεσ 
μάηασ για τα ςτερεά και ςε μονάδεσ όγκου για τα υγρά. 
δ) Θ χρονολογία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ ι θ χρονολογία ανάλωςθσ. 
ε) Σι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ. 
ςτ) Ψο όνομα ι εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι 
του ςυςκευαςτι ι ενόσ πωλθτι εγκατεςτθμζνου ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕE. 
η) Σ τόποσ παραγωγισ ι προζλευςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ παράλειψι του 
μπορεί να οδθγιςει τον καταναλωτι ςε πλάνθ, ωσ προσ τον πραγματικό 
τόπο παραγωγισ ι προζλευςθσ του τροφίμου. 
θ) Σι οδθγίεσ χριςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ παράλειψι τουσ 
δεν επιτρζπει τθ ςωςτι χριςθ του τροφίμου. 
κ) Θ ζνδειξθ που επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ τθσ παρτίδασ ςτθν 
οποία ανικει το τρόφιμο. 
Υριν από τθν ζνδειξθ τθσ παρτίδασ προθγείται το γράμμα L, εκτόσ από τθν 
περίπτωςθ που θ ζνδειξθ τθσ παρτίδασ διακρίνεται κακαρά από τισ άλλεσ 
ενδείξεισ τθσ ετικζτασ. 
Θ ζνδειξθ αυτι είναι προαιρετικι ςτθν περίπτωςθ που θ χρονολογία 
ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ ι θ τελικι χρονολογία ανάλωςθσ 
ςυμπεριλαμβάνει ζνδειξθ ςαφι και κατά ςειρά τουλάχιςτον τθσ θμζρασ και 
του μινα. 
Θ ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ Διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων. 

Α+ ΚΟΜΡΟΣΤΑ ροδάκινο μιςό (ςυμπφρθνο ροδάκινο, Prunus persika) ι μείγμα 
(κοκτζιλ) φροφτων και κομπόςτα ροδάκινο (ςυμπφρθνο ροδάκινο, Prunus 

NAI   
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persika) μιςό, ςε ελαφρφ ςιρόπι. 
Ψα φροφτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι των κομποςτϊν πρζπει 
να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ για τα νωπά τρόφιμα φυτικισ προζλευςθσ που 
αναφζρονται ςτο Ξεφάλαιο «Διάφορα τρόφιμα φυτικισ προζλευςθσ» του 
Ξ.Ψ.Υ άρκρα 118,119 122, 133. 
Ψα φροφτα για τθν παραςκευι των κα πρζπει να είναι απολφτωσ υγιι, ϊριμα, 
µε κανονικοφσ μακροςκοπικοφσ και οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ και να 
πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ του άρκρου 119 του Ξ.Ψ.Υ. Ρα είναι πρόςφατθσ 
ςυλλογισ (φρζςκοι). Ρα ευρίςκονται ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ. Ρα 
είναι απαλλαγμζνοι πρακτικϊσ από χϊματα, λάςπθ, ρφπανςθ και γενικά από 
κάκε ξζνθ ανόργανθ ι οργανικι φλθ. Γενικά πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. 
Ρα προζρχονται από φροφτα (τα ροδάκινα) που θ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ 
γραμμισ πρζπει να κυμαίνεται από 67 ζωσ 73 mm (τεμάχια ιμιςυ ανά 
ςυςκευαςία 20-24). Ψα ςυςτατικά να είναι φροφτο, νερό, ηάχαρθ, μζςο 
όξυνςθσ (ρυκμιςτισ οξφτθτασ). Θ ςτερει φάςθ πρζπει να ζχει ςυνεκτικι και 
τρυφερι υφι, χωρίσ ελαττϊματα και κθλίδεσ. Ψο υγρό πλθρϊςεωσ να είναι 
διαυγζσ και απαλλαγμζνο από αιωροφμενεσ ξζνεσ φλεσ. 
Επιτρζπεται θ χριςθ πρόςκετων του παραρτιματοσ Λ του άρκρου 33 του Ξ.Ψ.: 
Αςκορβικά Ε300, Ε301, Ε302, Ξιτρικά Ε330, Ε331, Ε332, Ε333, πθκτίνθ Ε440 
(εκτόσ από κομπόςτεσ μιλου) και χλωριοφχο αςβζςτιο Ε509. 
Ψα φροφτα που κα περιζχονται ςτο μείγμα (κοκτείλ) για τθν παραςκευι των 
κα πρζπει να είναι απολφτωσ υγιι, ϊριμα, µε κανονικοφσ μακροςκοπικοφσ και 
οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ και να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ του άρκρου 
119 του Ξ.Ψ.Υ.. Ρα είναι πρόςφατθσ ςυλλογισ (φρζςκοι). Θ ςφνκεςθ να 
περιζχει πζντε τουλάχιςτον φροφτα κατά προτίμθςθ ροδάκινο, ανανά, μιλο, 
κεράςι, ςταφφλι. 
Επιτρεπόμενα όρια διαλυτϊν ςτερεϊν brix 14% ζωσ 16% 
Ξομπόςτα ροδάκινο με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα, 
επιτρζπεται να περιζχουν γλυκαντικά (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, Ε959, 
Ε961, Ε962), ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παραρτιματοσ του άρκρου 68 του 
Ξ.Ψ.Υ.. 
H θμερομθνία διατθριςθμότθτασ να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία και όχι 
ςτθν επικολλθμζνθ ετικζτα. Σι προςφερόμενεσ ςυςκευαςίεσ να είναι των 
τριϊν (3) και του ενόσ (1) Kgr μικτοφ βάρουσ, κακαροφ βάρουσ των 2,600 και 
0,820 περίπου Kgr αντίςτοιχα και το οποίον κα αναγράφεται μαηί με το 
ςτραγγιςμζνο 1,500 gr και 470 gr περίπου. 

Β+ ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΘ 

1. Ψοματοπολτόσ μ.β 5 Kgr. Ξακαρό βάροσ 4,500 Kgr 
Για τθν παραςκευι του τοματοπολτοφ κα πρζπει να ζχουν χρθςιμοποιθκεί 
νωποί καρποί τομάτασ, οι οποίοι πρζπει να είναι απολφτωσ υγιείσ, ϊριμοι, µε 
κανονικοφσ μακροςκοπικοφσ και οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ και να πλθροφν 
όλουσ τουσ όρουσ του άρκρου 119 του Ξ.Ψ.Υ δθλαδι: Ρα είναι πρόςφατθσ 
ςυλλογισ (φρζςκοι). Ρα ευρίςκονται ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ. Ρα 
είναι απαλλαγμζνοι πρακτικϊσ από χϊματα, λάςπθ, ρφπανςθ και γενικά από 
κάκε ξζνθ ανόργανθ ι οργανικι φλθ. Ρα μθν είναι χρωματιςμζνοι τεχνθτά με 
οποιαδιποτε ανόργανθ ι οργανικι ουςία ι µε τθν εφαρμογι οποιαςδιποτε 
μεκόδου. Ρα μθν ζχουν προςβλθκεί από παράςιτα ι να εμφανίηουν 
αλλοιϊςεισ ςτθ ςφςταςθ και τουσ οργανολθπτικοφσ τουσ χαρακτιρεσ. Ρα μθν 
προζρχονται από φυτά που ζχουν ραντιςκεί με φυτοφάρμακα όπωσ 
παρακείο, μαλακείο, αρςενικοφχα ι μολυβδοφχα ςκευάςματα κλπ, και που να 
ζχουν ςυλλεγεί πριν από τον κακοριηόμενο χρόνο που ορίηεται από το 
Ωπουργείο Γεωργίασ ι να παρουςιάηουν κατάλοιπα τζτοιων ουςιϊν, που είναι 
επικίνδυνεσ για τθ δθμόςια υγεία. Σ τοματοπολτόσ, μακροςκοπικά 
εξεταηόμενοσ, πρζπει να ζχει πολτϊδθ και ομοιογενι ςφςταςθ, χρϊμα ανοικτό 
ερυκρό μζχρι ερυκρόφαιο χωρίσ κθλίδεσ βακφτερου χρϊματοσ, με υφι 
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αιςκθτά ςυνεκτικι , οςμι και γεφςθ ευχάριςτθ, χαρακτθριςτικι του είδουσ. Ψο 
προϊόν, να είναι απαλλαγμζνο από ςπόρουσ, τεμάχια τομάτασ και γενικότερα 
ξζνεσ προσ το προϊόν φλεσ. Σι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του τοματοπολτοφ 
πρζπει να είναι άψογοι, χωρίσ να παρζχουν ενδείξεισ για ατελι επεξεργαςία ι 
χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν. Δεν κα πρζπει να ζχει γίνει 
τεχνθτόσ χρωματιςμόσ του με οποιαδιποτε μζκοδο ι ουςία. Σ τοματοπολτόσ 
πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ από τομάτεσ τελευταίασ εςοδείασ. Σ 
τοματοπολτόσ πρζπει να είναι διπλισ ι τριπλισ ςυμπφκνωςθσ με ςτερεά 
ςυςτατικά προερχόμενα αποκλειςτικά από το χυμό τομάτασ, τουλάχιςτον 28% 
ι 36% αντίςτοιχα. Επιτρζπεται θ προςκικθ μαγειρικοφ άλατοσ. Θ 
περιεκτικότθτα ςε χλωριοφχα, εκφραςμζνα ςε χλωριοφχο νάτριο, μπορεί να 
ανζρχεται ςε ανϊτατο ποςοςτό 3%. 
Σ τοματοπολτόσ να είναι ςυςκευαςμζνοσ (Α) ςυςκευαςία και να παραδίδεται 
ςε λευκοςιδθρά κουτιά, ςχιματοσ κυλινδρικοφ 5 Kgr, κακαροφ βάρουσ 4,500 
Kgr περίπου. Ψα κουτιά κα ςυςκευάηονται (Β ςυςκευαςία) ςε χαρτοκιβϊτια 
των τεςςάρων (4) κουτιϊν κατά χαρτοκιβϊτιο. Γενικά τα χρθςιμοποιοφμενα 
υλικά ςυςκευαςίασ και ο τρόποσ καταςκευισ των κουτιϊν πρζπει να είναι 
ςφμφωνα µε τα διεκνϊσ παραδεκτά για τθν επίτευξθ άρτιων κουτιϊν δθλαδι 
πρζπει να εξαςφαλίηουν ςτεγανότθτα, δυνατότθτα μακροχρόνιασ ςυντιρθςθσ 
και ουδζτερθ ςυμπεριφορά ωσ προσ το περιεχόμενο. 
Επί τθσ ςυςκευαςίασ κα πρζπει να αναγράφονται ςτα Ελλθνικά ζκτυπα ι με 
ανεξίτθλθ μελάνθ ςτθν χάρτινθ ταινία που περιβάλλει το ςϊμα του κουτιοφ τα 
εξισ: 
1) Θ θμερομθνία και το ζτοσ παραςκευισ. 
(2) Θ κατθγορία και το είδοσ του Ψροφίμου. 
(3) Ψο κακαρό βάροσ του περιεχομζνου ςε Kgr. 
(4) Ψο ποςοςτό των περιεχομζνων ςτερεϊν ςυςτατικϊν από το χυμό τθσ 
τομάτασ µε τθ φράςθ «Υεριεχόμενα ςυςτατικά από το χυμό τθσ τομάτασ 
…………………….%». 
(5) Βενηοϊκό νάτριο…………….%. 
(6) Ψο όνομα και θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι θ ζδρα τθσ 
επιχειριςεωσ. 
(7) «Ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν από το τζλοσ ………..», θ οποία να 
αναγράφεται με ανεξίτθλουσ χαρακτιρεσ , πάνω ςτο μζταλλο και να 
ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα µε τθν παράγραφο 8 του άρκρου 11 του Ξϊδικα 
Ψροφίμων και Υοτϊν και τισ ιςχφουςεσ Αγορανομικζσ Διατάξεισ. 
(8) Ξωδικόσ παρτίδασ. 
(9) Θ χϊρα παραςκευισ . 
(10) Θ περιεκτικότθτα ςε χλωριοφχα. 
2. Ρτοματάκια αποφλοιωμζνα ολόκλθρα ι τεμαχίων 
3 Kgr (κακαρό βάροσ 2,500 gr) ι του ενόσ(1) Kgr 

Tα παραπάνω προϊόντα να προζρχονται από καρποφσ τομάτασ με ομοιόμορφο 
ερυκρωπό χρϊμα τθσ ϊριμθσ ντομάτασ με υγρι φάςθ, απαλλαγμζνθ από 
ξζνεσ φλεσ, χωρίσ καρυκεφματα. 
Ρα είναι πρόςφατθσ εςοδείασ, κακαρά και τρυφερά, φυςιολογικοφ χϊματοσ, 
κανονικά ανεπτυγμζνα. 
– Ρα μθν ζχουν ανϊμαλθ οςμι, να µθν περιζχουν ξζνεσ φλεσ και να µθν 
παρουςιάηουν φαινόμενα ςιψεωσ ι ευρωτίαςθσ. 
– Ρα είναι απαλλαγμζνα από παράςιτα και ζντομα. 
– Ρα μθν περιζχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. 
– Δεν κα πρζπει να ζχει γίνει τεχνθτόσ χρωματιςμόσ του με οποιαδιποτε 
μζκοδο ι ουςία. 
Επί τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται ευκρινϊσ το επί τοίσ % περιεχόμενο ςε 
ντοματάκια (60%) περίπου, το υγρό πλθρϊςεωσ (χυμόσ ντομάτασ 40%) 
περίπου κακϊσ και ο ρυκμιςτισ οξφτθτασ. Ψα προϊόντα πρζπει να είναι 
ςυςκευαςμζνα ςε κυλινδρικά λευκοςιδθρά κουτιά χωρθτικότθτασ 3 Kgr, 
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κακαροφ βάρουσ 2550gr περίπου και ςτραγγιςμζνου 1500 gr περίπου ι του 
ενόσ Kgr, κακαροφ βάρουσ 800 gr περίπου και ςτραγγιςμζνου 480 gr περίπου. 
Ψα κουτιά να είναι ςκευαηόμενα ςε χαρτοκιβϊτια των 6 τεμαχίων και 24 ι 12 
τεμάχια αντίςτοιχα. Γενικά τα χρθςιμοποιοφμενα κουτιά να εξαςφαλίηουν 
ςτεγανότθτα, δυνατότθτα μακροχρόνιασ ςυντιρθςθσ και ουδζτερθ 
ςυμπεριφορά ζναντι του περιεχομζνου. 

   Γ+ ZΑΧΑΘ ςε ςυςκευαςία 1 Kgr και ατομικι των 10 gr. 
Ψο προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 63, 64 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ 
Διατάξεισ. 
Θ ηάχαρθ να είναι λευκι, κακαριςμζνθ και κρυςταλλικι ςακχαρόηθ, καλισ, 
γνιςιασ και εμπορεφςιμθσ ποιότθτασ, με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
α) περιεκτικότθτα ςε ςακχαρόηθ προςδιοριηόμενθ πολωςιμετρικϊσ 
τουλάχιςτον 99.70 Η. 
β) περιεκτικότθτα ςε ιμβερτοποιθμζνο ςάκχαρο 0,04% κατά βάροσ, κατ’ 
ανϊτατο όριο. 
γ) απϊλειεσ κατά τθν ξιρανςθ 0,10 % κατά βάροσ, κατ’ ανϊτατο όριο. 
δ) περιεκτικότθτα ςε παραμζνων διοξείδιο του κείου να µθν υπερβαίνει τα 15 
mg/Kgr. 
ε) χροιά µθ υπερβαίνουςα τουσ 12 βακμοφσ, (προςδιοριςμόσ ςφμφωνα µε το 
άρκρο 6, παραγρ. 1, εδάφιο α του Υ∆ 513/83). 
Χε κάκε ςυςκευαςία πρζπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, µε ανεξίτθλο μελάνι ι ζκτυπα: 
Ψο όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι ζδρα του παραςκευαςτι. 
Ψο ζτοσ και ο μινασ παραγωγισ. 
Ψο κακαρό βάροσ του περιεχομζνου ( π.χ 1Kgr). 
Σ Ξωδικόσ Υαραγωγισ. 
Υάνω ςε κάκε φάκελο (Α) ςυςκευαςία των δζκα (10) gr πρζπει να γράφονται 
ςτα ελλθνικά µε ανεξίτθλο μελάνι ι ζκτυπα οι παρακάτω ενδείξεισ: 
Ψο όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι ζδρα του παραςκευαςτι 
θ ονομαςία του περιεχομζνου. 
Υάνω ςτα χαρτοκιβϊτια (Β) ςυςκευαςία των φακζλων και ςτισ δφο 
μεγαλφτερεσ κατακόρυφεσ πλευρζσ του πρζπει να αναγράφονται ζκτυπα και 
ανεξίτθλα ςτα ελλθνικά οι παρακάτω ενδείξεισ: Θ επωνυμία του εργοςταςίου. 
Σ τόποσ παραγωγισ ι προζλευςθσ. Θ φράςθ ϋϋΦάκελοι 1.000 των 10 gr Θ 
θμερομθνία και το ζτοσ παραγωγισ (όχι µε κωδικό αλλά µε πραγματικό 
αρικμό) Σ Ξωδικόσ Υαραγωγισ ωσ επίςθσ και θ θμερομθνία 
διατθριςθμότθτασ. 

Δ. ΑΛΕΥΙ 
1. ΑΟΕΩΦΛ για όλεσ τισ χριςεισ ςε ςυςκευαςία Ξιλοφ. 
Ψο προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 104,105, 106, 107 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και 
Ωγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Ψο αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ τφπου (70%) κα πρζπει να είναι προϊόν αλζςεωσ 
υγιοφσ ςίτου βιομθχανικϊσ κακαριςκζντοσ από πάςα ανόργανθ ι οργανικι 
ουςία. Ψο αλεφρι να μθν είναι υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο και να μθν ζχει 
καμιά μυρωδιά. 
Ρα παραδίδεται ςυςκευαςμζνο ςε αεροςτεγείσ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ 
κακαροφ βάρουσ 1.000 gr, από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία 
τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ, και ο Ξωδικόσ 
Υαραγωγισ. 
Υρζπει να ζχει τθ χαρακτθριςτικι αλευρϊδθ ευχάριςτθ οςμι και θ γεφςθ τουσ 
πρζπει να µθν είναι όξινθ, πικρι ι ταγγι. Επίςθσ, πρζπει να είναι ομοιογενζσ, 
υγιζσ, κακαρό, απαλλαγμζνο από ξζνεσ ηωικζσ ι φυτικζσ ι ανόργανεσ 
προςμίξεισ. Θ περιεχόμενθ γλουτζνθ να ζχει και να παρουςιάηει τισ φυςικζσ 
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ιδιότθτεσ και τουσ χαρακτιρεσ γλουτζνθσ καλισ ποιότθτασ. 
Ψο αλεφρι κα πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ: α) Ωγραςία για τθ 
χρονικι περίοδο από 16 Λουνίου μζχρι και 14 Χεπτεμβρίου κάκε ζτουσ 
ανϊτατο όριο 13,5% (τοισ εκατό), για τθ χρονικι περίοδο από 15 Χεπτεμβρίου 
μζχρι και 15 Λουνίου ανϊτατο όριο 14% (τοισ εκατό). 
β) Γλουτζνθ υγρι: τουλάχιςτον 26% (τοισ εκατό) για τα άλευρα από εγχϊριο 
ςιτάρι και τουλάχιςτον 28% (τοισ εκατό) για τα άλευρα από αμιγζσ ξενικό 
ςιτάρι. 
γ) Σξφτθτα ςε Κειικό οξφ: Ανϊτατο όριο 0,08% (τοισ εκατό). 
δ) Ψζφρα: Ανϊτατο όριο 0,50% (τοισ εκατό) για τα άλευρα από εγχϊριο ςιτάρι, 
και 0.55% (τοισ εκατό) για τα άλευρα από αμιγζσ ξενικό ςιτάρι. 
ε) Ωπόλειμμα ςε Ψετραχλωράνκρακα: Ανϊτατο όριο 0.015% (τοισ εκατό). 
ςτ) Δοκιμαςία κατά PECKAR: να ανταποκρίνεται ςτον τφπο 70%. 

2. ΑΟΕΩΦΛ που φουςκϊνει μόνο του ςε ςυςκευαςία 500 gr. 
Αλεφρι τφπου φαρίνα: Ψο προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ 
όρουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 104, 105, 106, 107 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ 
ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ Διατάξεισ. Υροϊόν που φουςκϊνει μόνο 
του, για όλεσ τισ χριςεισ, το οποίο κα περιζχει διογκωτικά αρτοποιίασ, όπωσ 
Ππζικιν Υάου ντερ και να είναι προϊόν άλεςθσ υγιοφσ ςίτου και απαλλαγμζνο 
από οργανικι ι ανόργανθ ουςία θ φλθ. Ρα διατίκεται ςε ςυςκευαςία χάρτινθ 
των 500 gr ςτθν οποία κα αναγράφεται θ θμερομθνία διατθρθςιμότθτασ του 
προϊόντοσ. 

Ε.ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 
Ψο προϊόν πρζπει να Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 105 ( παράγραφοσ 1), 108 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ 
και Ωγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Ψο ςιμιγδάλι πρζπει να προζρχεται από άλεςθ ςκλθροφ ςίτου, να είναι 
απαλλαγμζνο από ςυςτατικά του επικαρπίου και να διατίκεται ςε μορφι 
αδρομεροφσ ςκόνθσ. 
Ψο ςιμιγδάλι κα πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ: 
α) Ωγραςία ανϊτατο όριο 13,5%. 
β) Γλουτζνθ τουλάχιςτον 26,0%. 
γ) Ψζφρα ανϊτατο όριο 0,80%. 
δ) Σξφτθτα ςε κειικό οξφ ανϊτατο όριο 0,07%. 
ε) Υίτυρα ανϊτατο όριο 0,80%. 
ςτ) Ωπόλειμμα ςε τετραχλωράνκρακα ανϊτατο όριο 0,015%. 
Ψο προςφερόμενο προϊόν να είναι χονδρόκοκκο ι μζτριο, όταν κοςκινίηεται 
δθλαδι με κόςκινο από μεταξωτό φφαςμα Γερμανικοφ αρικμοφ 42 πρζπει να 
μθν διζρχεται ςε ποςοςτό ανϊτερο το 8,0%. 
Ρα διατίκεται ςε ςυςκευαςία χάρτινθ των 500 gr ςτθν οποία κα αναγράφεται 
θ θμερομθνία διατθρθςιμότθτασ του προϊόντοσ. 

ΣΤ. CORN FLAOUR – ΑΝΘΟΣ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ –ΑΝΘΟΣ ΟΥΗΘΣ 
Ψα προϊόντα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 110 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και 
Ωγειονομικζσ Διατάξεισ. Ωσ άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ειδικι 
επεξεργαςία δθμθτριακϊν και αμυλωδϊν φυτικϊν ιςτϊν, υπό μορφι 
λεπτότατθσ ςκόνθσ, αποτελοφμενο αποκλειςτικά από αμυλόκοκκουσ. 
Σι πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι του αμφλου πρζπει 
να πλθροφν τισ διατάξεισ του παρόντα κϊδικα που αφοροφν κάκε μία απ’ 
αυτζσ. 
Ψο άμυλο που παραςκευάηεται από διάφορα δθμθτριακά πρζπει να διατίκεται 
ςτθν κατανάλωςθ με τθν ονομαςία που να δθλϊνει τθν πρϊτθ φλθ προζλευςι 
του, π.χ. <<Άμυλο αραβοςίτου>> ,<< Άμυλο ρυηιοφ>>. 
Ψο άμυλο πρζπει να ζχει τθν φυςικι του χροιά χωρίσ άλλθ απόχρωςθ. 
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Απαγορεφεται θ τεχνικι χρϊςθ και αρωματιςμόσ του αμφλου με οποιαδιποτε 
πρόςκετθ ουςία ζςτω και αβλαβι. 
Σι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του αμφλου πρζπει να είναι άμεμπτοι και να 
μθν παρζχουν ενδείξεισ ατελοφσ επεξεργαςίασ 
Ψο άμυλο πρζπει να ζχει τθ φυςικι του χροιά, χωρίσ άλλθ απόχρωςθ. 
Ξάκε είδοσ αμφλου διατίκεται αμιγζσ ςτθν κατανάλωςθ. Θ ανάμιξι του, ςε 
οποιοδιποτε ποςοςτό, με άμυλο άλλου είδουσ απαγορεφεται. 
Χτα παραδιδόμενα είδθ θ υγραςία να είναι <15% και θ τζφρα <0,35%. 

Υαραδιδόμενα είδθ: 
Άνκοσ αραβοςίτου είδοσ ςκόνθσ, αρωματιςμζνο αλεφρι καλαμποκιοφ, που 
χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν παραςκευι κρεμϊν διαφόρων γεφςεων 
(βανίλια, ςοκολάτα, φράουλα, μπανάνα, λεμόνι, πορτοκάλι κλπ) να διατίκεται 
ςε ςυςκευαςία των 160-450 gr ςτθν δε ςυςκευαςία να αναγράφεται θ 
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 
Ξορν φλάουρ είδοσ ςκόνθσ, λευκό αλεφρι που βγαίνει από το καλαμπόκι, είναι 
δθλαδι ζνα είδοσ καλαμποκάλευρου. 
Θ ελλθνικι μετάφραςθ του όρου Ξορν φλάουρ είναι άνκοσ αραβοςίτου, αλλά 
το χρθςιμοποιοφμε αμετάφραςτο για να μθν ςυγχζεται με το γνωςτό μείγμα 
για κρζμεσ ηαχαροπλαςτικισ και να διατίκεται ςε πλαςτικοποιθμζνα ςακιά του 
ενόσ 1 Kgr ςτθν δε ςυςκευαςία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του 
προϊόντοσ. 
Άνκοσ ορφηθσ Υροψθμζνο άλευρο ορφηθσ από επιλεγμζνεσ ποιότθτεσ ρυηιοφ. 
Σι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του προϊόντοσ πρζπει να είναι άμεμπτοι. Ρα 
μθν περιζχει γλουτζνθ. Χωρίσ ςυντθρθτικά. Χυςκευαςία 160 gr ι 1 ι 3 Kgr ςτθν 
οποία να αναγράφονται όλεσ οι ενδείξεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται από το Ξϊδικα 
Ψροφίμων. 

Η. ΡΟΥΕΣ ςυςκευαςία 1 ι 2 ι 5 Kgr 
Ψο ανωτζρω προϊόν εμπίπτει ςτθν κατθγορία <θρά λαχανικά> Άρκρο 121 
παρ. 8 του Ξ.Υ.Ψ να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ του 
παραπάνω άρκρου και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ Διατάξεισ. 
θρά λαχανικά νοοφνται προϊόντα που παραςκευάηονται με ειδικι 
κατεργαςία και ξιρανςθ μερϊν βρϊςιμων φυτϊν, όπωσ ριηϊματα, βολβοί, 
βλαςτάρια, φφλλα ι και καρποί θμιϊριμοι. 
Ψα ξθρά λαχανικά ενυδατοφμενα, για να γίνουν κατάλλθλα για τθν παραςκευι 
φαγθτϊν, πρζπει να δίνουν τα αρχικά προϊόντα. 
Ρα είναι ςε μορφι νιφάδων πατάτασ ςε αεροςτεγι ςυςκευαςίεσ του ενόσ 
(1),δφο (2) ι πζντε (5) Kgr πλαςτικοποιθμζνοι ςάκοι ι χαρτόνι διπλοφ 
τοιχϊματοσ, αποπλεκομζνθσ τθσ τοιαφτθσ μόνο από διαφανι πλαςτικό ςάκο. 
Χτθν ςυςκευαςία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 
Θ. ΜΑΓΑΙΝΘ 
ΠΑΦΓΑΦΛΡΘ ςε ςυςκευαςία πακζτο των 250 gr και 10 gr. 
Ψο προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 78 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ 
Διατάξεισ και τον Ξανονιςμό1234/2007 Υαράρτθμα XV. 
Ωσ μαργαρίνθ χαρακτθρίηεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικζσ θ ηωικζσ 
λιπαρζσ φλεσ και το οποίο ζχει περιεκτικότθτα ςε λιπαρζσ φλεσ, ίςθ ι 
μεγαλφτερθ από 80% και μικρότερθ του 90%. 
Θ μαργαρίνθ πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ: 
α) Ψο ςθμείο τιξθσ, προςδιοριηόμενο επί τθσ λιπαρισ ουςίασ δεν πρζπει να 
υπερβαίνει τουσ 400C. 
β) Θ οξφτθτα εκτελοφμενθ επί ουςίασ ωσ ζχει δεν επιτρζπεται να είναι 
ανϊτερθ από 5 βακμοφσ οξφτθτασ, επί δε τθσ λιπαρισ ουςίασ δεν πρζπει να 
υπερβαίνει τουσ 2 βακμοφσ οξφτθτασ. 
γ) Θ περιεκτικότθτα ςε χλωριοφχα, εκφραςμζνθ ςε χλωριοφχο νάτριο δεν 
πρζπει να είναι ανϊτερθ του 0,2%. 
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δ) Επιτρζπεται ο αρωματιςμόσ με αβλαβείσ αρωματικζσ φλεσ κακϊσ και θ 
προςκικθ προϊόντων γαλακτικισ ηφμωςθσ. 
ε) Επιτρζπεται θ προςκικθ για τεχνολογικοφσ λόγουσ γαλακτικοφ οξζοσ και 
αλάτων του, κιτρικοφ οξζοσ και αλάτων του ,τρυγικοφ οξζοσ και αλάτων του, 
με μόνθ προχπόκεςθ θ οξφτθτα επί του προϊόντοσ ωσ ζχει, να μθν υπερβαίνει 
τουσ 5 βακμοφσ οξφτθτασ. 
ςτ) Επιτρζπεται θ χρϊςθ τθσ μαργαρίνθσ με τισ χρωςτικζσ Ξαροτζνιο (Ε160α), 
Ξουρκουμίνθ (Ε100), Αννάτο (Ε160β), ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 35 
του Ξ.Ψ των παραρτθμάτων ΛΛΛ και ΛV. 
– Οιπαρά >70% και <90%. 
– Ωγραςία <19,5%. 
– F.F.A. ,0,25%. 
– Ψιμι υπεροξειδίων 43-45ΣC. 
– Χθμείο πιξεωσ < 2,0 MEQ O2/Kgr. 
Θ προςφερόμενθ μαργαρίνθ να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά φυτικά 
ζλαια, κατάλλθλθ για επάλειψθ και παραςκευι φαγθτϊν και γλυκϊν και να 
ςυντθρείται ςτο ψυγείο. 
Ρα προςφερκεί ςε πακζτο θ κεςεδάκι των 250 gr και ςε κεςεδάκι ατομικισ 
μερίδασ των 10 gr. Χτθν ςυςκευαςία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του 
προϊόντοσ. 
Θ. ΥΗΙ 
Φφηι Ψφπου Α ΠΥΣΡΕΨ και Β ΓΟΑΧΧΕ ςε ςυςκευαςία 500 θ 1000 gr. 
Ψο προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 101 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ 
Διατάξεισ. 
Πε τον όρο «ρφηι» εννοοφμε το προϊόν που λαμβάνεται από τθν επεξεργαςία 
των ωρίμων καρπϊν του φυτοφ «όρυηα» (ΣRYZA SATIVA). 
Ψο ρφηι κα πρζπει να είναι επεξεργαςμζνο και επιμελθμζνο ςτίλβωςθσ 
ανάλογα τθσ ποικιλίασ και του εμπορικοφ τφπου “Γλαςςζ ”, “Ξαρολίνα”, ”Φφηι 
Parboiled ι bonnet”. 
Ψο προμθκευόμενο ρφηι να πλθροί τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, και να επεξεργάηεται ςε βιομθχανίεσ που βεβαιϊνονται από τον 
Ε.Φ.Ε.Ψ. Ψα ρφηια δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα φυτά. 
– Ψο ρφηι πρζπει να είναι αποφλοιωμζνο πλιρωσ με κατάλλθλα μζςα. 
– Θ ςτίλβωςθ του ρυηιοφ πρζπει να γίνεται μθχανικά ι με αβλαβείσ ανόργανεσ 
ι οργανικζσ ουςίεσ, κατά τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε μετά τθν επεξεργαςία, το 
ρφηι να είναι απαλλαγμζνο από κάκε υπόλειμμα του ςτιλβωτικοφ μζςου. 
– Ψο ρφηι πρζπει να είναι πλιρωσ επεξεργαςμζνο (λευκαςμζνο) και 
επιμελθμζνθσ ςτίλβωςθσ, για τον αντιςτοιχοφντα ςε κάκε ποικιλία εμπορικό 
τφπο. 
Γλαςςζ για τισ ςτρογγυλόςπερμεσ ι μικρόκαρπεσ και 
Ξαρολίνα για μακρόκαρπεσ ι μεςόκαρπεσ. 
– Ξάκε ποικιλία ρυηιοφ πρζπει να διατίκεται αυτοφςια. 
-Απαγορεφεται θ ανάμιξθ ποικιλιϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ με ανϊτερθ, με 
ςκοπό τθ διάκεςι τθσ ςαν ανϊτερθ ποιότθτα. 
– Ψο ρφηι δεν πρζπει να παρουςιάηει οποιαδιποτε οςμι και αλλοίωςθ και να 
είναι απόλυτα υγιζσ και απαλλαγμζνο προςβολισ εντόμων, ακάρεων κ.λ.π.. 
– Ρα είναι απόλυτα κακαρό και απαλλαγμζνο από κάκε ξζνθ φλθ. Χαν ξζνθ 
φλθ κεωρείται κάκε ξζνο ςϊμα, που περιζχεται ςτο ρφηι, π.χ. χϊμα, χαλίκια, 
ςκόνθ, ςπόροι, ηιηάνια, κραφςματα άχυρων, φλοιοί, κόκκοι τελείωσ λιςβοί ωσ 
και κάκε αδρανισ φλθ. 
– Ρα μθν περιζχει κραφςματα κόκκων ςε ποςοςτό ανϊτερο του 5% από τα 
οποία τα κραφςματα μεγζκουσ κατωτζρου του μιςοφ ακεραίου κόκκου μζχρι 
3% κατά βάροσ. 
– Ρα είναι λευκοφ χρϊματοσ, φυςικοφ τθσ ποικιλίασ και να μθν περιζχει 
κόκκουσ κίτρινουσ ι κιτρινωποφσ ι άλλων αποχρϊςεων ςε αναλογία ανϊτερθ 
του 0,5% εκτόσ του κατεργαςμζνου με υγροκερμικι κατεργαςία (PARBOILING), 
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το οποίο επιτρζπεται να ζχει χρϊμα ελαφρά υποκίτρινο. 
– Ρα μθν περιζχει κόκκουσ ερυκροφσ ι με ερυκρζσ ραβδϊςεισ ςε ποςοςτό 
ανϊτερο του 3%. Χαν κόκκοι με ερυκρζσ ραβδϊςεισ κεωροφνται εκείνοι που 
φζρουν ραβδϊςεισ ι ςτίγματα ερυκρά, που καλφπτουν ςυνολικά τουλάχιςτον 
το 15% τθσ όλθσ επιφάνειασ του κόκκου. 
– Ρα μθν περιζχει κόκκουσ αϊρουσ, πραςινωποφσ ι κρθτιδόμορφουσ ςε 
αναλογία ανϊτερθ του 3%, για τισ ςτρογγυλόςπερμεσ και του 2% για τισ λοιπζσ 
ποικιλίεσ κατά βάροσ. 
– Ρα μθν περιζχει υγραςία ςε ποςοςτό ανϊτερο του 15% και με ανοχι 16%. 
Ψο ρφηι κα είναι ςυςκευαςμζνο ςε ςυςκευαςία των 500 ι 1000gr (πλθν των 
προβλεπόμενων ενδείξεων) κα πρζπει απαραίτθτα να αναγράφεται και θ 
ποιότθτα του ρυηιοφ. 

Ι. ΑΛΑΤΙ 
ΑΟΑΨΛ μαγειρικό ςυςκευαςία 500 gr, επιτραπζηιο 400 gr και ατομικισ 
ςυςκευαςίασ 1gr. 
Ψο αλάτι να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 38 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ Διατάξεισ, 
να είναι μαγειρικό, ψιλό, φυςικό, καλαςςινό, ιωδιοφχο, κακαρό, λευκό, 
γυαλιςτερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότθτα ςε NaCL τουλάχιςτον 95%. Ρα μθν 
περιζχει ξζνεσ φλεσ, πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ να μθν εμφανίηει 
οποιαδιποτε οςμι. Σι αλκαλικζσ γαίεσ εκπεφραςμζνεσ ςε χλωριοφχο 
μαγνιςιο να μθν είναι < του 1% θ δε υγραςία να μθν υπερβαίνει το 1%. 
Ρα διατίκεται ςε ςυςκευαςία πλαςτικό ςακουλάκι των 500 gr, ςε επιτραπζηιο 
(φιάλθ με άνοιγμα) των 400 gr και ςε ατομικι ςυςκευαςία του 1 gr όπου κα 
αναφζρονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ (θµερ/νια ςυςκευαςίασ). 

ΙΑ. ΜΡΑΧΑΙΚΑ ςε ςυςκευαςία αεροςτεγι – πλαςτικά ςακουλάκια του 1 Kgr 
ζτοιμα προσ χριςθ. 
Τλα τα μπαχαρικά να ζχουν τα τυπικά οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά (οςμι, 
γεφςθ, χρϊμα) του είδουσ, να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ 
που αναφζρονται ςτο άρκρο 42, 43, 44 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ 
και Ωγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Ωγραςία <15%. 
Αδιάλυτα ςε ΘCL ςυςτατικά τζφρασ 2%. 
Αφλατοξίνεσ (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg. 

Είδθ: Παφρο Υιπζρι, Φίγανθ, Ξανζλα ςκόνθ, Ξανζλα ξφλο, Δυόςμοσ, 
Ποςχοκάρυδο, Ξάρυ, Υάπρικα γλυκιά, Ππαχάρι τριμμζνο, Ξίμινο, φφλλα 
δάφνθσ, βανίλια. 
1) Παφρο Υιπζρι: χαρακτθρίηονται οι αποξθραμζνοι καρποί του φυτοφ Peper 
Nigrum L που ζχουν ςυλλεγεί ςε άγουρθ κατάςταςθ και ζχουν ξθρακεί 
γριγορα. Ρα περιζχει τζφρα ςε ποςοςτό 6% κατϋανϊτατο όριο και αδιάλυτα 
ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ τζφρασ κατϋανϊτατο όριο 2% και υγραςία 
όχι μεγαλφτερο από 15%. 
2) Φίγανθ: χαρακτθρίηονται τα αποξθραμζνα άνκθ και φφλλα του είδουσ 
Origanum vulgare L και άλλων ειδϊν, που πρζπει να είναι απαλλαγμζνα 
φφλλων άλλων όμοιων φυτϊν και να περιζχουν υγραςία όχι πάνω από 15%, 
τζφρα όχι πάνω από 17%, αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ 
τζφρασ όχι πάνω από 6% και αικζριο ζλαιο τουλάχιςτον 0,5%. 
3) Ξανζλα ςκόνθ και ξφλο: χαρακτθρίηονται οι αποξθραμζνοι φλοιοί διαφόρων 
ειδϊν του γζνουσ Cinnamomum, οι οποίοι πρζπει να είναι απαλλαγμζνοι από 
τον πρωτογενι φλοιό και τθ ςτιβάδα φελλοφ. Θ κανζλλα ςε ςκόνθ δεν πρζπει 
να ζχει αντιλθπτό υπόλειμμα ςε τετραχλωράνκρακα και πρζπει να περιζχει 
αικζριο ζλαιο όχι λιγότερο από 1,5%, υγραςία και πτθτικζσ ουςίεσ ςε 105οC 
όχι πάνω από 12%, τζφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό οξφ 
ςυςτατικά τθσ τζφρασ όχι πάνω από 2%. 
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4) Δυόςμοσ (Spearmint). 
5) Ποςχοκάρυδο: χαρακτθρίηονται τα απαλλαγμζνα από ςπερματικοφσ 
μανδφεσ, ςπζρματα του φυτοφ Myristica Fragrans Houtt. Υρζπει να περιζχουν 
αικζριο ζλαιο όχι λιγότερο από 6%, υγραςία όχι πάνω από 10%, τζφρα όχι 
πάνω από 3% και αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ τζφρασ όχι 
πάνω από 1%. 
6) Υάπρικα: χαρακτθρίηονται οι αποξθραμζνοι καρποί του φυτοφ Capsicum 
Annuum L. Ξόκκινο πιπζρι θ Υάπρικα πρϊτθσ ποιότθτασ, πρζπει να ζχει τζφρα 
όχι πάνω από 7%, αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ τζφρασ, όχι 
πάνω από 0,6% και αρικμό αμυλόκοκκων κατά οπτικό πεδίο ςε μεγζκυνςθ 
1:300 όχι πάνω από 3. 
7) Ππαχάρι: χαρακτθρίηονται οι αποξθραμζνοι καρποί του Λνδοπζρεωσ του 
φαρμακευτικοφ. 
8) Ξφμινο: χαρακτθρίηονται οι αποξθραμζνοι ϊριμοι καρποί του φυτοφ 
Cuminum Cyminum L. οι οποίοι πρζπει να περιζχουν αικζριο ζλαιο ςε 
ποςοςτό 2% τουλάχιςτον, υγραςία όχι πάνω από 13%, τζφρα όχι πάνω από 
9,5% και αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό ςυςτατικά τθσ τζφρασ όχι πάνω από 3%. 
9) Φφλλα δάφνθσ: χαρακτθρίηονται τα αποξθραμζνα φφλλα του δζντρου 
Laurus Nobilis L, τα οποία πρζπει να είναι απαλλαγμζνα φφλλων 
δαφνοκζραςου και να περιζχουν υγραςία όχι πάνω από το 10%, τζφρα όχι 
πάνω από 6% και αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ τζφρασ όχι 
πάνω από 1%. 
10 Βανιλλίνθ φιαλίδια των 0,3 gr (ςυςκευαςία των 5 τεμ), 10 gr ςακουλάκι και 
βανιλλίνθ ενόσ κιλοφ. 
Υρζπει να περιζχουν βανιλλίνθ ςε ποςοςτό 2%, υγραςία όχι πάνω από 20%, 
τζφρα όχι πάνω από 7%, και αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ 
τζφρασ όχι πάνω από 1% και να είναι πρακτικά απαλλαγμζνοι αμφλου. 
11) Χόδα μαγειρικι: Χόδα θ μαγειρικι ι διττανκρακικι, εκ του ανκρακικοφ 
νατρίου, με χθμικό τφπο NaHCO και εμφάνιςθ λεπτισ ςκόνθσ, ωσ πρόςκετο 
τροφίμων με κωδικό Ε500. Απελευκερϊνει διοξείδιο του άνκρακα όταν 
αλλθλοεπιδρά με οξζα και για αυτό χρθςιμοποιείται ωσ διογκωτικό ςτθ 
μαγειρικι. Ψυποποιθμζνθ ςε πλαςτικό ςακουλάκι, κακαροφ βάρουσ 1.000 και 
200 gr. 
12) Ππζικιν πάουντερ- Baking powder. 
Ψο μπζικιν πάουντερ αποτελείται από μια βάςθ ςυνικωσ τθ μαγειρικι ςόδα, 
ζνα οξφ ςυνικωσ διςόξινο πυροφωςφορικό νάτριο ι potassium bitartate και 
μια ουςία που τα ςυγκρατεί που είναι το άμυλο αραβοςίτου. Ψο Ππζικιν 
πάουντερ να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνο ςε πλαςτικό ςακουλάκι, 
κακαροφ βάρουσ 20 gr. Επί τθσ ςυςκευαςίασ εξωτερικά να αναγράφονται και 
τα ςυςτατικά του. 
 
Ι.Β. ΤΣΑΙ ςε ςυςκευαςία 1 Kgr και ατομικά φακελάκια 1,5 gr. 
Ψο προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 54 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ 
Διατάξεισ. 
Πε τθν ονομαςία ¨Ψςάι¨ νοοφνται τα φφλλα ι και οφκαλμοί φφλλων που 
ζχουν ξερακεί και κυλινδρωκεί με διάφορεσ μεκόδουσ και ςπανιότερα οι 
οφκαλμοί ανκιϊν του τεϊόδεντρου THEA SINENSIS ι THEA ASSAMICA. 
Θ παρουςία μίςχων των φφλλων του τςαγιοφ επιτρζπεται, κακόςον αυτοί 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των φφλλων του. Ψο τςάι να μθν περιζχει 
φφλλα, οφκαλμοφσ ι μίςχουσ άλλων φυτϊν. 
Ψο προςφερόμενο είδοσ να μθν περιζχει ξζνεσ ανόργανεσ ι οργανικζσ ουςίεσ, 
που μπορεί να αυξιςουν το βάροσ, επιτρεπόμενθσ τθσ προςκικθσ φυςικϊν 
αρωματικϊν ουςιϊν από τισ αναφερόμενεσ ςτον Ξ.Ψ.Υ.. υλϊδεισ μίςχοι 
τςαγιοφ γίνονται δεκτοί μζχρι ποςοςτοφ 2%. 
Ρα είναι ξερό, πρόςφατθσ ςυγκομιδισ και ομοιόμορφου μαφρου χρϊματοσ. 
Ρα ζχει υποςτεί πλιρθ ηφμωςθ και κυλίνδριςθ. Ρα ζχει άρωμά ευχάριςτο, 
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χωρίσ ξζνεσ οςμζσ και να παράγει ρόφθμά ευχάριςτθσ γεφςθσ, διαυγζσ, 
χρϊματοσ ςκοτεινοφ κίτρινου. 
Ρα μθν πωλείται τςάι οριςμζνθσ χϊρασ προζλευςθσ ςαν τςάι άλλθσ χϊρασ. 
Χτθν ςυςκευαςία του τςαγιοφ εκτόσ από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα 
ςφμφωνα με το άρκρο 11 Ξεφάλαιο Λ του Ξ.Ψ.Υ. να αναγράφεται και ο τόποσ 
προζλευςθσ. 
Ψο προµθκευόµενο τςάϊ πρζπει να ζχει τα παρακάτω χθμικά χαρακτθριςτικά. 
Θ υγραςία και οι πτθτικζσ ουςίεσ ςτουσ 105οC, να µθν είναι πάνω από 10%. Ψο 
υδατοδιαλυτό εκχφλιςμα να είναι τουλάχιςτον 30%. Ρα είναι πλιρεσ και 
κανονικό ςε καφεΐνθ και να διατθρεί όλεσ του τισ ιδιότθτεσ. 
Ψο προςφερόμενο προϊόν του 1Kgr κα προςφζρεται ςε πλαςτικι αεροςτεγι 
ςυςκευαςία που κα ζχει κλείςει κερµοκολλθτικά. 
Ψο τςάι ςε ατομικά φακελάκια να είναι ςυςκευαςμζνο ςε φακζλουσ από 
πορϊδεσ χαρτί, εμβαπτιηόμενουσ, περιεχομζνου 1,5 gr., οι οποίοι να κλείνουν 
κερμοκολλθτικά. Χτο φάκελο να είναι ςυνδεδεμζνο ζνα λεπτό νιμα για 
εμβάπτιςθ. Θ ςυςκευαςία αυτι (φάκελοσ, νιμα) να είναι τοποκετθμζνθ μζςα 
ςε χάρτινο φάκελο που να κλείνει κερμοκολλθτικά για επιπλζον προςταςία 
του περιεχόμενου. Σι εξωτερικοί αυτοί φάκελοι να τοποκετοφνται ανά 100 ςε 
χάρτινα κουτιά, µε διαφανζσ πλαςτικό περίβλθμά. 

ΙΓ. ΧΑΜΟΜΘΛΙ ςε φακελάκια του 1,5 gr. 
Ψο προςφερόμενο είδοσ να είναι Αϋ κατθγορίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 
Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν, κακϊσ και με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. Χαμομιλι από τα φυτά Matricaria 
Chamomille και Anthemous Nobilis L. 
Ψο χαμομιλι ςε ατομικά φακελάκια να είναι ςυςκευαςμζνο ςε φακζλουσ από 
πορϊδεσ χαρτί, εμβαπτιηόμενουσ, περιεχομζνου 1,5 gr, οι οποίοι να κλείνουν 
κερμοκολλθτικά. 
Χτο φάκελο να είναι ςυνδεδεμζνο ζνα λεπτό, νιμα για εμβάπτιςθ. Θ 
ςυςκευαςία αυτι (φάκελοσ, νιμα) να είναι τοποκετθμζνθ μζςα ςε χάρτινο 
φάκελο που να κλείνει κερμοκολλθτικά για επιπλζον προςταςία του 
περιεχόμενου. Σι εξωτερικοί αυτοί φάκελοι να τοποκετοφνται ανά 100 ςε 
χάρτινα κουτιά, µε διαφανζσ πλαςτικό περίβλθμά. 

ΙΔ. ΦΥΓΑΝΙΕΣ  

1 ΦΦΩΓΑΡΛΕΧ ΑΨΣΠΛΞΕΧ των δφο τεμαχίων 16 gr. 
Ψο προϊόν πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 112, 113 
του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ Διατάξεισ Σι 
φρυγανιζσ να παραςκευάηονται από αλεφρι οποιουδιποτε τφπου ι 
κατθγορίασ από τα επιτρεπόμενα με τουσ περιοριςμοφσ του Άρκρου 113 του 
Ξ.Ψ.Υ. Υρζπει να προζρχονται από κανονικά παραςκευαςμζνο άρτο, μετά τθν 
κοπι ςε τεμάχια να υποβάλλονται ςε δεφτερο κλιβανιςμό, για τθν απαλλαγι 
τουσ από το μεγαλφτερο ποςοςτό νεροφ και με ςκοπό το ελαφρφ ψιςιμο. 
Σι προςφερόμενεσ φρυγανιζσ να είναι ςε ςυςκευαςία flow pack των 2 
τεμαχίων. Χυνολικό βάροσ ςυςκευαςίασ περίπου 16 gr. +/-3 gr. Χυςτατικά: 
Άλευρο ςίτου, υδρογονομζνα φυτικά ζλαια, μαγιά, ηάχαρθ, αλάτι. 

ΙΕ. Πςπρια 
Φαςόλια ξερά μζτρια, φαςόλια ξερά γίγαντεσ, φακζσ ςε ςυςκευαςία των 500 
gr. 
Ψα όςπρια να είναι Α ποιότθτασ, ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ(1) πρόςφατθσ 
εςοδείασ, να πλθροφν τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 121 
Ξεφαλαίου ΧΛΛΛ του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ 
Διατάξεισ και να είναι ςφμφωνα με: 
A τθν υπ’ αρικ. 37227/87 (ΦΕΞ 541/Ψ.Β’) Ξοινι Απόφαςθ των Ωπ. Γεωργίασ, 
Εμπορίου ϋϋ Υερί Ψυποποιιςεωσ των προςυςκευαςµζνων εγχωρίων οςπρίωνϋϋ 
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(ΦΕΞ 541/τεφχοσ Βϋ/9-10-87) που τροποποιικθκε µε Ξοινι Απόφαςθ Ωπ. 
Γεωργίασ – Εμπορίου (ΦΕΞ 209/T. Β’/ 20-4-88). 1.4.3. 
B. τθν υπ’ αρικμό 487/2000 (ΦΕΞ 1219/Ψ.Β’) Ξοινι Απόφαςθ των Ωπ. 
Ανάπτυξθσ, Εκν. Σικονομίασ και Δικαιοςφνθσ ϋϋΥερί Ωγιεινισ των Ψροφίμων ςε 
Χυμμόρφωςθ προσ τθν Σδθγία 93/43/ΕΣΞϋϋ. 
Γ. τθν Αγορανομικι Διάταξθ 14/89 (Άρκρο 212,214). 
«ερά Φαςόλια» 
Ψα υπό προμικεια ξερά φαςόλια κα πρζπει να προζρχονται από τα 
αποξθραμζνα ϊριμα βρϊςιμα ςπζρματα του φυτοφ τθσ οικογζνειασ των 
ψυχανκϊν, (LEGUMIΡΣSAE), φαςίολοσ (PHASEOLUS VULGARIS L.) να είναι 
μαλακά και αλευρϊδθ, το εξωτερικό τουσ χρϊμα είναι λευκό και θ επιφάνειά 
τουσ ςτιλπνι. 
Ρα είναι ομοιογενι και λεπτόφλοια. Ρα είναι κοςκινιςμζνα και 
ϋκακαριςμζναϋϋ, δθλαδι να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ πρόςμιξθ και 
να µθν περιζχουν ξζνεσ φλεσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ 37227/87 
Απόφαςθσ του Ωπουργείου Γεωργίασ (γαιϊδεισ προςμίξεισ, χαλίκια, ςτελζχθ 
φυτϊν) ςε ποςοςτό πάνω από 0,05%, από τισ οποίεσ οι γαιϊδεισ προςμίξεισ, 
να είναι μζχρι 0,02% (τοισ εκατό) ςφμφωνα µε τθν απόφαςθ 37227/87 του 
Ωπουργείου Γεωργίασ και µε τα κακοριηόμενα ςτθν παρ.14 του άρκρου 121 
του Ξ.Ψ.Υ.. 
Ρα ζχουν ξθρακεί, φυςικά, ςτον αζρα ι τεχνθτά, µε τρόπο που να µθν 
προκαλεί αλλοιϊςεισ ςτον κόκκο. Ρα ζχουν βάροσ, ανά χίλιουσ κόκκουσ, 
ςφμφωνα µε τα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ 37227/87 Απόφαςθσ του 
Ωπουργείου Γεωργίασ. 
Σι κόκκοι να είναι ςφαιροειδείσ, κυλινδρικοί ι πλατιοί. 
Ρα ζχουν αναπτυχκεί καλά και να ζχουν ωριμάςει πλιρωσ. 
Ρα µθν ζχουν γεφςθ πικρι ι ταγγι και να µθν αναδφουν δυςάρεςτθ οςμι 
(ευρωτίαςθ) . 
Ρα µθν ζχουν αναμειχκεί µε ανόργανεσ ι οργανικζσ ουςίεσ. 
Ρα βράηουν ςε 1,5 ζωσ 2 ϊρεσ, κατά ανϊτατο όριο. Πετά το βραςμό τουσ µε 
νερό πρζπει να ζχουν ευχάριςτθ οςμι και γεφςθ. 
Ρα µθν είναι ατροφικά και αποχρωματιςμζνα, να µθ φζρουν ςτίγματα και θ 
χροιά τουσ να µθν είναι υποκίτρινθ, κίτρινθ, φαιά ι μαφρθ. 
Ρα μθν είναι φυτρωμζνα και αναμεμειγμζνα µε άλλουσ κόκκουσ ςε ποςοςτό 
πάνω από 0,5%. 
Ρα είναι ακζραια και να µθν αποτελοφνται από ςπαςμζνουσ κόκκουσ ςε 
ποςοςτό πάνω από 2%(τοισ εκατό). 
Δεν κα πρζπει να περιζχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. 
Ρα είναι τελευταίασ εςοδείασ κατά το χρόνο τθσ παράδοςθσ.. 
Ρα µθν ζχουν υποβλθκεί ςε υδροκερμικι κατεργαςία (επίδραςθ υδρατμϊν) 
προσ απόκρυψθ τθσ παλαιότθτάσ τουσ. 
Θ υγραςία και οι πτθτικζσ ουςίεσ των φαςολιϊν, ςτουσ 105ο C, να µθν είναι 
πάνω από 14% (τοισ εκατό). 
Α ΦΑΧΣΟΛΑ ξερά μεςόςπερµα ι μζτρια: Σι χίλιοι κόκκοι να ζχουν βάροσ 
μεταξφ 300 και 450 gr ι ποςοςτό 90%, από τουσ κόκκουσ αυτοφσ, να διζρχεται 
από κόςκινο µε ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 8,5 mm και να ςυγκρατείται από 
κόςκινο µε ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 7 mm. Σι κόκκοι να είναι 
ομοιόμορφοι, κυλινδρικοί ι πλατιοί. 

Β Φαςόλια γίγαντεσ: Σι χίλιοι κόκκοι να ζχουν βάροσ μεταξφ 1200 και 1800 gr 
ι ποςοςτό 90%, από τουσ κόκκουσ αυτοφσ, να διζρχεται από κόςκινο µε 
ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 13 mm και να ςυγκρατείται από κόςκινο µε 
ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 12 mm. 

2 ΦΑΞΘ μεςόςπερμθ Θ υπό προμικεια φακι να προζρχεται από τα 
αποξθραμζνα, ϊριμα, βρϊςιμα ςπζρματα του φυτοφ τθσ οικογζνειασ των 
ψυχανκϊν (LEGUMINOSAE). 
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Σι κόκκοι να είναι ομοιόμορφοι, πλατιοί ι φακοειδείσ ςε υψθλά ποςοςτά (98-
99%). Χίλιοι κόκκοι να ζχουν βάροσ μεταξφ 45 και 60 gr ι ποςοςτό 90% από 
τουσ κόκκουσ αυτοφσ να διζρχεται από κόςκινο µε ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 
6 mm και να ςυγκρατείται από κόςκινο µε ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 5,5 
mm. Ρα βράηει ςε 1,5 ζωσ 2 ϊρεσ κατ’ ανϊτατο όριο. Πετά το βραςμό ο 
φλοιόσ κα πρζπει να είναι ανοιγμζνοσ και οι κόκκοι καλά βραςμζνοι 
(χυλωμζνοι). 
3 Φεβίκια: Ψο υπό προμικεια προϊόν να προζρχεται από τα αποξθραμζνα 
ϊριμα, βρϊςιμα ςπζρματα του φυτοφ Cicer arietinum – Ερζβινκοσ ο κοινόσ, 
Ερζβινκοσ ο κριόμορφοσ. 
Ρα ζχουν αναπτυχκεί καλά και να ζχουν ωριμάςει πλιρωσ 
Ρα µθν ζχουν γεφςθ πικρι ι ταγγι και να µθν αναδφουν δυςάρεςτθ οςμι 
(ευρωτίαςθ) . 
Ρα µθν ζχουν αναμειχκεί µε ανόργανεσ ι οργανικζσ ουςίεσ. 
Ρα βράηουν ςε 1,5 ζωσ 2 ϊρεσ, κατά ανϊτατο όριο. Πετά το βραςμό τουσ µε 
νερό πρζπει να ζχουν ευχάριςτθ οςμι και γεφςθ. 
Ρα µθν είναι ατροφικά και αποχρωματιςμζνα, να µθ φζρουν ςτίγματα. Tα 
ρεβίκια να είναι μεγεκϊν: 
Α. μεςόςπερµα (ρεβίκια μζτρια)-Βάροσ 1000 κόκκων 380-550 gr 
Β. ρεβίκια μικρόςπερμα (ρεβίκια ψιλά)-Βάροσ 1000 κόκκων 380 gr και κάτω. 
(1) Από τθν εμπειρία μασ ζχει αποδειχκεί ότι τα Ελλθνικά όςπρια είναι 
καλφτερα όλων των άλλων που μζχρι τϊρα κυκλοφοροφν ςτθν Ελλθνικι 
αγορά. Ψα ελλθνικά όςπρια φθμίηονται για τθ νοςτιμιά τουσ. Λδίωσ τα όςπρια 
τθσ Βορείου Ελλάδασ, επειδι το ζδαφοσ είναι πλοφςιο ςε κάλιο, κάνει τα 
όςπρια ιδιαίτερα βραςτερά και εφγευςτα. Φαςόλια Υρεςπϊν, φακζσ Βοΐου 
Ξοηάνθσ, φάβα Φενεοφ και Χαντορίνθσ, ρεβίκια Οάριςασ ι Γρεβενϊν είναι 
μερικά από τα όςπρια με «ιδιαίτερθ πατρίδα», όπου το μικροκλίμα τα κάνει 
μοναδικά. 

ΙΣΤ. Ξφδι-Χυμόσ λεμονιοφ 300 – 400 gr, 
1. ΩΔΛ: 
To ξφδι να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 39 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Ρα προζρχεται μόνο από οξικι ηφμωςθ του κραςιοφ από χλωρά ςταφφλια ι 
από ξερι ςταφίδα ,και να μθν είναι αναπλιρωμα ξυδιοφ (να μθν περιζχει 
αλκοόλθ). 
Θ ςυςκευαςία να φζρει ςτα ελλθνικά ενδείξεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο 
άρκρο 10 και 11 Ξ.Ψ.Υ.. 
Θ οξφτθτα του ξυδιοφ, που προςφζρεται ςε ςυςκευαςία (τυποποιθμζνο) 
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6% ςε οξικό οξφ. 
Χτθ ςυςκευαςία του εμφιαλωμζνου ξυδιοφ (πλαςτικι φιάλθ 400 gr) πρζπει 
απαραίτθτα να αναγράφεται ι θμερομθνία ςυςκευαςίασ. 
2 ΧΩΠΣΧ ΟΕΠΣΡΛ: 
Ψο προςφερόμενο είδοσ να είναι Α ποιότθτασ να πλθροί τουσ όρουσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 127 του Ξ.Ψ.Υ., όπωσ τροποποιικθκε με τισ 
αποφάςεισ του ΑΧΧ 885/72, 2647/76 και το Υ.Δ.526/83. 
Θ ΧΘΠΛΞΙ ΧΩΧΨΑΧΘ του προϊόντοσ να είναι: 
α) Ειδικό βάροσ ςτουσ 150οC, τoυλάxιςτoν 1,032 (4,5 βακμοί BAUME ι 8 
βακμoί BRIX). 
β) Σλικά ςάκχαρα ςε ιμβερτoςάκxαρo, μζγιςτο 2,25%. 
γ) Χχζςθ αναγόντων ςακχάρων προσ καλαμoςάκxαρo όχι κάτω τοφ 0,8. 
δ) Ψζφρα 0,25% – 0,40%. 
ε) Σξφτθτα εκφραςμζνθ ςε άνυδρo κιτρικό οξφ τoυλάxιςτoν 5,5%. 
ςτ) Αρικμόσ φορμόλθσ κυμαινόμενοσ από 1 ζωσ 1,8. 
η) Ξατά τθν xρωματoγραφικι εξζταςθ επί xάρτoυ ι λεπτισ ςτιβάδασ πρζπει 
να διαπιςτϊνεται θ παρουςία των φυςικά ενεxoμζνων αμινοξζων και πλιρθσ 
απουςία γλυκίνθσ. 
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Επί τθσ ςυςκευαςίασ του, (πλαςτικι φιάλθ 380 gr) εκτόσ των άλλων 
προβλεπόμενων ενδείξεων, πρζπει να αναγράφεται με ευκρινι κεφαλαία 
γράμματα θ φράςθ ΆΦΨΩΠΑ ΟΕΠΤΡΛ και ι θμερομθνία ςυςκευαςίασ . 

ΙΘ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
Φυςικόσ χυμόσ φροφτων (πορτοκάλι ι μιλο ι κοκτζιλ φροφτων) ςε ατομικι 
ςυςκευαςία των 250 ml. 
Ψο προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι αναφζρονται ςτο άρκρο 
126 και 127 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ 
Διατάξεισ. Ωσ χυμόσ φροφτων ορίηεται το ηυμϊςιμο αλλά μθ ηυμωκζν προϊόν 
που λαμβάνεται από υγιι και ϊριμα φροφτα, ενόσ ι πολλϊν ειδϊν, με 
μθχανικζσ μεκόδουσ λιψθσ και ζχει το χρϊμα, το άρωμα και τθ 
χαρακτθριςτικι γεφςθ των χυμϊν των φροφτων από τα οποία προζρχεται. Σι 
οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ των προϊόντων πρζπει να είναι άμεμπτοι και να 
μθν παρζχουν ενδείξεισ χρθςιμοποιιςεωσ μειονεκτικϊν πρϊτων υλϊν ι 
ατελοφσ επεξεργαςίασ. 
Σι φυςικοί ατομικοί χυμοί φροφτων ςυςκευαςίασ των 250ml, κα πρζπει να 
είναι ςε ςυςκευαςία Tetra Pak και Tetra Brik, με πϊμα εφκολο ςτο άνοιγμα, 
χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν, χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλθσ φυςικισ ι 
τεχνθτισ γλυκαντικισ φλθσ, με ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ. 

ΙΘ. ΕΛΙΕΣ  
Ελιζσ μαφρεσ ΞΑΟΑΠΩΡ μεγζκουσ 140-160 τεμ/Kgr θ 
160 – 180τεμ/Kgr. 
Ψο προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι αναφζρονται ςτο άρκρο 
123 και ειδικά παρ. 9 του Ξ.Ψ.Υ. και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ 
Διατάξεισ. 
Σι διατικζμενοι ςτθν κατανάλωςθ καρποί να πρζπει να είναι θμιϊριμοι ι 
ϊριμοι καρποί Ελιάσ Ξαλαμϊν, κατόπιν ειδικισ επεξεργαςίασ το τελικό δε 
προϊόν να ζχει γεφςθ φρουτϊδθ, ςάρκα τραγανι, εφκολα αποςπϊμενθ από 
τον πυρινα και χρϊμα μαφρο μζχρι μελανϊδεσ και που ζγιναν διατθριςιμοι 
με αλάτιςμα ι ςε άλμθ ι ςε ξφδι ι με ελαιόλαδο, και να πλθροφν τουσ 
παρακάτω όρουσ: 
Σι χρθςιμοποιοφμενοι για τθν παραςκευι των ελιϊν, καρποί πρζπει να είναι 
άρτιοι και να μθν παρουςιάηουν οποιαδιποτε αλλοίωςθ ι προςβολι από 
ςκϊλθκεσ ι ζντομα κ.λ.π.. Ψα ανεκτά επιτρεπόμενα ποςοςτά των 
προςβεβλθμζνων ελιϊν κακορίηονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ των 
αρμόδιων αρχϊν. 
Για τθν εκπίκρανςθ των διατικζμενων ςαν μαφρων ελιϊν ΞΑΟΑΠΩΡ δεν 
επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ αλκαλικϊν διαλυμάτων. 
Απαγορεφεται θ ανάμιξθ ελιϊν διαφορετικοφ είδουσ. 
Σι ελιζσ κα διατίκενται με ονομαςία που κα δθλϊνει το είδοσ αυτϊν Ελιζσ 
Ξαλαμϊν. 
Δεν επιτρζπεται θ προςκικθ χρωςτικϊν ουςιϊν. 
Επιτρζπεται θ χριςθ πρόςκετων του παραρτιματοσ III Χυντθρθτικά και 
αντιοξειδωτικά του άρκρου 13 του Ξ.Ψ.Υ.. 
Θ ςυςκευαςία να πλθροί τουσ όρουσ των Άρκρων 9 και 23 του Ξ.Ψ.Υ και να 
είναι ςυςκευαςμζνοι κατά προτίμθςθ ςε μεταλλικά δοχεία των 13 Kgr 
κακαροφ βάρουσ περιεχομζνου είδουσ. 
 

ΙΙ. ΗΕΛΕ με ηάχαρθ ι άγλυκοσ. 
Είδοσ: Χκόνθ παραςκευισ ηελζ, διάφορων γεφςεων ςε ςυςκευαςία 1 Kgr. 
Ψα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν ότι 
αναφζροντα ςτο άρκρο 131, 132(1) ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ, 136 του Ξϊδικα Ψροφίμων 
και Υοτϊν, κακϊσ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ 
διατάξεισ. 
Χκόνεσ παραςκευισ πθκτϊν (ηελζ) νοοφνται τα ςκευάςματα ςε μορφι 
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ςκόνθσ, που παραςκευάηονται αποκλειςτικά και μόνο από τισ ρθτά 
κατονομαηόμενεσ επιτρεπόμενεσ πρϊτεσ φλεσ ςτο άρκρο 132 του Ξ.Ψ.Υ., από 
τισ οποίεσ με ομογενοποίθςθ, με τθν προςκικθ νεροφ ι χυμοφ φροφτων και 
φυςικισ ηαχαροφχου γλυκαντικισ φλθσ παραςκευάηονται πθκτζσ. 
Σι ςκόνεσ παραςκευισ ηελζ πρζπει να διατίκενται ςτθν κατανάλωςθ 
αποκλειςτικά και μόνο ςε ςυςκευαςία, ςτθν οποία κα αναγράφεται ςαφϊσ 
και ευκρινϊσ το είδοσ τθσ πθκτισ που κα παραςκευαςτεί, λεπτομερείσ 
οδθγίεσ χριςθσ και θ ςφνκεςθ τουσ. 
Χτθν κφρια όψθ τθσ ςυςκευαςίασ των ςκονϊν παραςκευισ πθκτϊν, πρζπει να 
αναγράφεται: 
α) Πε ευκρινι κεφαλαία γράμματα φψουσ 5 mm, θ φράςθ π.χ. ΗΕΟΕΧ ΠΕ 
ΑΦΩΠΑ ΞΕΦΑΧΛ, προσ αποφυγι παραπλάνθςθσ του καταναλωτικοφ κοινοφ, 
εφόςον δεν περιζχουν χυμοφσ οπωρϊν, και 
β) θ ςφνκεςι τουσ. 
Χε κανζνα ςτάδιο τθσ παραςκευισ των γλυκϊν δεν κα πρζπει να 
χρθςιμοποιθκεί γλυκαντικι ουςία πλθν τθσ ςουκρόηθσ, φρουκτόηθσ και 
γλυκόηθσ. 
Ηελζ χωρίσ ηάχαρθ με επιτρεπόμενεσ γλυκαντικζσ φλεσ (Αςπαρτάμθ, 
Χακχαρίνθ, Ακεςουλφαμικό Ξ, Ρεοτάμθ, ςουκραλόηθ). 

ΙΚ. ΜΑΜΕΛΑΔΑ 
Ψο προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι 
αναφζρονται ςτο άρκρο 131, 132(1) και ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ του Ξϊδικα Ψροφίμων 
και Υοτϊν, κακϊσ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ 
διατάξεισ. 
Χτθν ςιμανςθ επί τθσ ατομικισ ςυςκευαςίασ, να αναγράφεται θ ςυνολικι 
περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα με τθν ζνδειξθ, ολικι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα 
……. gr ανά 100 gr, όπου ο αναφερόμενοσ αρικμόσ αντιπροςωπεφει τθν τιμι 
που προςδιορίηεται με διακλαςιμετρία επί του τελικοφ προϊόντοσ. 
Ρα είναι διαφόρων γεφςεων (βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα, κεράςι) και να 
προζρχεται από φροφτα Α ποιότθτασ ςε ατομικι ςυςκευαςία των 20 gr, χωρίσ 
ςυντθρθτικά και ςτθν ςυςκευαςία να αναγράφεται θ ςυνολικι περιεκτικότθτα 
ςε ςάκχαρα. 
 

ΙΛ ΜΕΛΙ Ψο προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί 
ότι αναφζρονται ςτο άρκρο 67(1) του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν, κακϊσ και 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Πζλι νοείται το τρόφιμο, που παράγουν οι μελιτοφόρεσ μζλιςςεσ από το 
νζκταρ των ανκϊν ι από εκκρίςεισ που προζρχονται από ηωντανά μζρθ των 
φυτϊν ι που βρίςκονται πάνω ς’ αυτά, τα οποία (νζκταρ ι εκκρίςεισ) 
ςυλλζγουν, μεταποιοφν, αναμιγνφουν με δικζσ τουσ ειδικζσ ουςίεσ, 
αποταμιεφουν και αφινουν να ωριμάςουν μζςα ςτισ κθρικρεσ τθσ κυψζλθσ. 
Ψο παραδιδόμενο μζλι να ζχει τα παρακάτω Φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά: 
Ρα είναι απαλλαγμζνο από ανόργανεσ και οργανικζσ φλεσ, ξζνεσ προσ τθ 
ςφνκεςθ του, π.χ. ευρϊτεσ (μοφχλα), ζντομα, μζρθ εντόμων, γόνο ι κόκκουσ 
άμμου. 
Ρα είναι απαλλαγμζνο από υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
Ρα μθν παρουςιάηει ξζνθ γεφςθ ι οςμι. 
Ρα μθν ζχει αρχίςει να ηυμϊνεται ι να βρίςκεται ςε ηφμωςθ 
Ρα μθν ζχει κερμανκεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να ζχουν καταςτραφεί τα 
φυςικά του ζνηυμα ι να ζχουν αδρανοποιθκεί ςε ςθμαντικό βακιό. 
Ρα μθν ζχει τεχνθτά τροποποιθμζνθ οξφτθτα. 
Ρα μθν περιζχει (ςε καμία περίπτωςθ) οποιεςδιποτε ουςίεσ ςε ποςότθτα 
τζτοια που να μποροφν να προξενιςουν κίνδυνο ςτθν ανκρϊπινθ υγεία. 
Ρα ζχει: 
περιεκτικότθτα ςε ανάγοντα ηάχαρα(φρουκτόηθ και γλυκόηθ) εκφραςμζνθ ςε 
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ιµβερτοηάχαρο τουλάχιςτον 60%. 
περιεκτικότθτα ςε υγραςία όχι μεγαλφτερθ από 21%. 
περιεκτικότθτα ςε ηαχαρόηθ: Τχι μεγαλφτερθ από 10%. περιεκτικότθτα ςε 
ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό: Τχι μεγαλφτερθ από 0.1% Υεριεκτικότθτα ςε 
όργανα άλατα (τζφρα): Τχι μεγαλφτερθ από 1%. 
περιεκτικότθτα ςε ελεφκερα οξζα όχι μεγαλφτερθ από 40 χιλιοςτοϊςοδφναµα 
ςτο Kgr. 
δείκτθσ διάςταςθσ και περιεκτικότθτασ ςε υδροξυµεκυλοφουρφουράλθ (HMF) 
προςδιοριηόμενα μετά από επεξεργαςία και ανάμιξθ: 
α. δείκτθσ διάςταςθσ (κλίμακα του SCHADE): τουλάχιςτον 8. 
β. HMF όχι μεγαλφτερθ από 40 mg/kg. 

Πικροβιολογικά Ξριτιρια 
Απουςία ηυμϊν και μυκιτων ςε 1 gr προϊόντοσ. 
Σλικι μεςόφιλθ χλωρίδα μζχρι 104 /gr. 

ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 
Θ μαρμελάδα και το μζλι κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ςε ατομικζσ 
ςυςκευαςίεσ των 20 gr ςε κφπελλα (A ςυςκευαςία)) ςφραγιςμζνα αεροςτεγϊσ 
με κατάλλθλα καλφμματα και ςε Β ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτιο που κα 
περιζχει 150 κφπελλα. 
Ψα κφπελλα πρζπει να είναι παραλλθλεπίπεδα ι κυλινδρικά µε αναδίπλωςθ 
ςτο πάνω άκρο, ϊςτε να δθμιουργείται υποδοχι για εφκολο άνοιγμα. Ψα 
κφπελλα από πλαςτικό να ζχουν καταςκευαςτεί από φφλλα διαφανοφσ 
πολυςτερίνθσ και resin τα οποία πλθροφν του όρουσ του Άρκρου 27 του 
Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν, ςχετικά µε τουσ ειδικοφσ όρουσ κακαρότθτασ 
των πλαςτικϊν υλϊν, που προορίηονται να ζλκουν ςε επαφι με τρόφιμα. Ψα 
καλφμματα να είναι καταλλιλων διαςτάςεων ϊςτε να επιτυγχάνεται 
αεροςτεγζσ κλείςιμο του κυπζλλου και να ζχουν καταςκευαςκεί από φφλλο 
αλουμινίου κακαρότθτασ 99.5%, μαλακισ ποιότθτασ, πάχουσ 0,04 mm. 
Σι ετικζτεσ να φζρουν εςωτερικά επικάλυψθ από κερµοκολλθτικά λάκκα και 
εξωτερικά να φζρουν ζκτυπα τισ παρακάτω επιςθμάνςεισ: 
Χρονολογία παραςκευισ θ θμερομθνία διατθρθςιμότθτασ (Πινασ, Ζτοσ). 
Ψίτλοσ προμθκευτι (Εμπορικι επωνυμία, διεφκυνςθ ι θ ζδρα του παραγωγοφ 
ι του ςυςκευαςτι). 
Ψο είδοσ του περιεχόμενου. 
Ξακαρό βάροσ κυπζλλου. 
Ψόποσ παραγωγισ (χϊρα, περιοχι). 
Ξωδικόσ παρτίδασ. 
Ψα χαρτοκιβϊτια πρζπει να είναι καινοφργια από καλι ποιότθτα χάρτου. Ρα 
είναι από κυματοειδζσ χαρτόνι αντοχισ κατά Mullen τουλάχιςτον 100 lb/in2. 
Σι διαςτάςεισ των χαρτοκιβωτίων να είναι τζτοιεσ ϊςτε κατά τθ ςυςκευαςία 
του προϊόντοσ να μθν υφίςταται κενό μεταξφ κυπζλλων και τοιχωμάτων του 
χαρτοκιβωτίου. 
Χτα χαρτοκιβϊτια και πάνω ςτισ δφο μεγαλφτερεσ κατακόρυφεσ πλευρζσ 
πρζπει να αναγράφονται ζκτυπα ςτθν Ελλθνικι, οι παρακάτω ενδείξεισ: Ττι 
αναγράφονται ςτισ ετικζτεσ των καλυμμάτων των κυπζλλων και επιπλζον ο 
αρικμόσ των κυπζλλων που περιζχονται ςτο χαρτοκιβϊτιο. 
ΙΜ. ΧΑΛΒΑΣ 
Ψο προϊόν κα πρζπει να πλθροί ότι αναφζρονται ςτο άρκρο 50 του Ξ.Ψ.Υ. και 
τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ Διατάξεισ Σ χαλβάσ να ζχει 
παραςκευαςκεί από πολτό ςθςαμιοφ (ταχίνι), με φυςικζσ ηαχαροφχεσ 
γλυκαντικζσ φλεσ με τθν προςκικθ και ελάχιςτθσ ποςότθτασ εκχυλίςματοσ 
ρίηασ ςτρουκίου. Για τθν παραςκευι του επιτρζπεται θ προςκικθ ξθρϊν 
καρπϊν, κακάο, ςοκολάτασ ι βανίλιασ και το οποίο κα πρζπει να δθλϊνεται 
ςτθν ςυςκευαςία. 
Ψο είδοσ να προςφζρεται ςε ςυςκευαςία μπαςτοφνι των 2,5 Kgr και να 
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παραδίδεται ςτισ γεφςεισ ςοκολάτα, βανίλια και αμφγδαλο. 

13. ΗΥΜΑΙΚΑ  

Γενικά. Ψα παραδιδόμενα ηυμαρικά να είναι Α ποιότθτασ όπωσ αυτά 
ορίηονται και περιγράφονται ςτο άρκρο 115 του Ξϊδικα Ψροφίμων, Υοτϊν 
και Οοιπϊν Αντικειμζνων Ξοινισ Χριςεωσ και  να παραςκευάηονται από 
ςιμιγδάλι πλοφςιο ςε γλουτζνθ και νερό, χωρίσ ηφμθ, ξθραινόµενα εντόσ 
ειδικϊν ξθραντιρων καλάμων µε ελαφρά κζρμανςθ (χωρίσ ψιςιμο) και κάτω 
από υγιεινζσ ςυνκικεσ 

Υρζπει να είναι απαλλαγμζνα από ηϊντα ι νεκρά παράςιτα (προνφμφεσ, 
νυμφικζσ μορφζσ ι τζλεια ζντομα) και γενικά να µθν φζρουν ίχνθ προςβολισ 
από αυτά. 

 Για τισ χυλοπίτεσ με αυγά  κα πρζπει να περιζχονται δφο πλιρθ αυγά ςε νωπι 
ι ςυντθρθμζνθ κατάςταςθ ανά κιλό παραγομζνου προϊόντοσ. 

Χτα ηυμαρικά με γάλα επιτρζπεται θ προςκικθ γάλακτοσ διαφόρων 
κατθγοριϊν, ςε ποςότθτα  υπολογιςμζνθσ ςε ξθρι μάηα πλιρουσ γάλακτοσ και 
αναγομζνθ ςε ζνα Ξιλό ετοίμου ηυμαρικοφ δεν πρζπει να  είναι  κατϊτερθ των 
20 gr. 

Άρκρο 01. ZYMAIKA 

ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ   ΗΥΜΑΙΚΩΝ 

 Γενικά. Ψα παραδιδόμενα ηυμαρικά να είναι Α ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται 
και περιγράφονται ςτο άρκρο 115 του Ξϊδικα Ψροφίμων, Υοτϊν και Οοιπϊν 
Αντικειμζνων Ξοινισ Χριςεωσ και  να παραςκευάηονται από ςιμιγδάλι 
πλοφςιο ςε γλουτζνθ και νερό, χωρίσ ηφμθ, ξθραινόµενα εντόσ ειδικϊν 
ξθραντιρων καλάμων µε ελαφρά κζρμανςθ (χωρίσ ψιςιμο) και κάτω από 
υγιεινζσ ςυνκικεσ. 

Ψο ςιμιγδάλι από το οποίο κα παραχκοφν τα ηυμαρικά   πρζπει να παρουςιάηει 
τα παρακάτω φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά (Άρκρο 105 και 108 του Ξ.Ψ.Υ): 

(1) Ωγραςία: Ξατ’ ανϊτατο όριο 13,5%. 

(2) Γλουτζνθ υγρι: Ψουλάχιςτον 26%. 

(3) Ψζφρα: Ανϊτατο όριο 0,8%. 

(4) Υίτουρα: Ανϊτατο όριο 0,8%. 

(5) Σξφτθτα ςε κειικό οξφ: Ανϊτατο όριο 0,07%. 

(6) Ωπόλειµµα ςε τετραχλωράνκρακα: Ανϊτατο όριο 0,015%. 

(7) Ξοςκινιηόμμενο µε κόςκινο από φφαςμα μεταξωτό, Γερμανικοφ   αρικμοφ 
72 ι Ελβετικοφ αρικμοφ 8, δθλ. από βρογχίδεσ       1156/cm

2
, πρζπει  να µθ 

διζρχεται από αυτό ςε ποςοςτό ανϊτερο του 8%. 

(8) Ψο χρθςιµοποιοφµενο νερό πρζπει να είναι πόςιµο. 

NAI   
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 H Επεξεργαςία Υρϊτων Ωλϊν και τα ςτάδια τα οποία πρζπει να 
ακολουκοφνται κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία είναι τα ακόλουκα: 

Ξοςκίνιςμα: Ψο ςιμιγδάλι πρζπει να κοςκινίηεται µε κόςκινα αντίςτοιχα τθσ 
αλευροποιιςεωσ και ςφμφωνα µε τουσ όρουσ   αλευροποιιςεωσ για να 
απομακρυνκοφν από αυτό ανεπικφμθτα παράςιτα και λοιπζσ ξζνεσ φλεσ. 

Ανατάραξθ: Αυτι ακολουκεί το κοςκίνιςμα και διενεργείται µε μθχάνθμα 
 ENTO LETER ι άλλο παρεμφερζσ και αποςκοπεί ςτθν πλζον αποτελεςματικι 
εξόντωςθ των εντόμων ςε οποιοδιποτε βιολογικό ςτάδιο και εάν ευρίςκονται 
(ωάρια, προνφμφεσ, νφμφεσ, κλπ.). 

Πθχανικι Ξατεργαςία: Αυτι λαμβάνει χϊρα µε αυτόματα μθχανιματα ι 
θμιαυτόματα χωρίσ παρεμβολι εργατικϊν χεριϊν, ιδίωσ κατά το πρϊτο ςτάδιο 
και μζχρι πρεςαρίςματοσ. Ξατά τθ διαδικαςία πίεςθσ τθσ ηφμθσ πρζπει να 
παρεμβάλλεται μθχάνθμα κενοφ αζροσ για τθ μορφοποίθςθ του προϊόντοσ. 

ιρανςθ: Πετά τθν ζξοδό του από τα αντίςτοιχα μθχανιματα, το 
ςχθματοποιθμζνο προϊόν φζρεται προσ ξιρανςθ ςε κατάλλθλα ξθραντιρια 
ςτα οποία πρζπει να παραμείνει επί ικανό χρόνο και υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ – υγραςίασ, ζτςι ϊςτε το τελικό προϊόν να αποκτιςει τα 
επικυμθτά φυςικά χαρακτθριςτικά (υγραςία, χρϊμα, κλπ.). 

 ΦΥΣΙΚΟΧΘΜΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΘΣΤΙΚΑ        

Σι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ  των βραςμζνων ηυμαρικϊν πρζπει να είναι 
άμεμπτοι και να μθν παρζχουν ενδείξεισ χρθςιμοποίθςθσ μειονεκτικϊν 
πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ. Χυγκεκριμζνα τα παραγόμενα  
ηυμαρικά να ζχουν τα παρακάτω  Φυςικοχθμικά  Χαρακτθριςτικά: 

Ξατά το βραςμό με νερό πρζπει: 

Ρα διογκϊνονται τουλάχιςτον κατά το διπλάςιο του όγκου τουσ. 

Ρα μθ διαςπϊνται ςε ποςοςτό ανϊτερο του 5%. 

Ρα μθν εμφανίηουν πολτϊδθ μορφι (χυλϊνουν). 

Ψο υγρό μετά το βραςμό (ηωμόσ), πρζπει να είναι διαυγζσ, χωρίσ δυςάρεςτθ 
οςμι ι δυνατι όξινθ γεφςθ. Σ κολόσ ηωμόσ είναι ζνδειξθ κατϊτερθσ 
ποιότθτασ ηυμαρικϊν ι πεπαλαιωμζνων. 

Ψο χρϊμα και γενικά θ εμφάνιςθ των ηυμαρικϊν να είναι φυςικι χωρίσ  
τεχνικι  χρϊςθ θ προςκικθ ςυντθρθτικϊν. Απαγορεφεται θ τεχνθτι χρϊςθ 
των ηυμαρικϊν, θ προςκικθ ςυντθρθτικϊν μζςων και θ παρουςία γενικά κάκε 
ανόργανθσ ι οργανικισ ουςίασ. 

Θ Ωγραςία και πτθτικζσ ουςίεσ ςτουσ 105
ο
 C πρζπει να είναι (κατά τθν 

παραλαβι του προϊόντοσ) όπωσ παρακάτω:  Από 16 Λουνίου ζωσ και 15 
Χεπτεμβρίου κάκε ζτουσ, κατ’ ανϊτατο όριο 12,5%.  Από 16 Χεπτεμβρίου μζχρι 
και 15 Λουνίου κατ’ ανϊτατο όριο 13,5%. 

Θ Σξφτθτα όχι πάνω των 10 βακμϊν, ι 0,9% ςε γαλακτικό οξφ. 
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Θ Ψζφρα: Ανϊτατο όριο 0,9%. 

Απαγορεφεται θ προςκικθ κάκε άλλθσ αμυλϊδουσ ουςίασ, εκτόσ από 
ςιμιγδάλι προερχόμενο από ςκλθρό ςιτάρι. 

Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ κρυμμάτων  ηυμαρικϊν. 

Υρζπει να είναι απαλλαγμζνα από ηϊντα ι νεκρά παράςιτα (προνφμφεσ, 
νυμφικζσ μορφζσ ι τζλεια ζντομα) και γενικά να µθν φζρουν ίχνθ προςβολισ 
από αυτά. 

 Για τισ χυλοπίτεσ με αυγά  κα πρζπει να περιζχονται δφο πλιρθ αυγά ςε νωπι 
ι ςυντθρθμζνθ κατάςταςθ ανά κιλό παραγομζνου προϊόντοσ. 

Χτα ηυμαρικά με γάλα επιτρζπεται θ προςκικθ γάλακτοσ διαφόρων 
κατθγοριϊν, ςε ποςότθτα  υπολογιςμζνθσ ςε ξθρι μάηα πλιρουσ γάλακτοσ και 
αναγομζνθ ςε ζνα Ξιλό ετοίμου ηυμαρικοφ δεν πρζπει να  είναι  κατϊτερθ των 
20 gr. 

Ψα νωπά ηυμαρικά από ςιμιγδάλι ι ςιμιγδάλι και αλεφρι πρζπει να πλθροφν 
κατά περίπτωςθ, όλουσ τουσ όρουσ του άρκρου 115, με εξαίρεςθ τθν υγραςία 
θ οποία ορίηεται το μζγιςτο 50%. Θ προςκικθ προςκζτων  επιτρζπεται, αφοφ 
κα πλθροφν τουσ όρουσ του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ Λ του άρκρου 33 του Ξ.Ψ.Υ. 

Ψα ηυμαρικά με λαχανικά πρζπει να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ του άρκρου 
115 του Ξ.Ψ.Υ. και ειδικά δε: 

Θ τζφρα επί ξθροφ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 1,3% με επιτρεπόμενθ ανοχι 
μζχρι 1,4%. 

Θ χρϊςθ ηυμαρικϊν που προκαλείται από τθν προςκικθ  ςε αυτά 
κατονομαηόμενων και επιτρεπόμενων υλϊν, όπωσ είναι τα αυγά και τα 
λαχανικά. δεν κεωρείται τεχνθτόσ χρωματιςμόσ. 

Ψα γεμιςτά ηυμαρικά ι νωπά γεμιςτά ηυμαρικά, διαφόρων ςχθμάτων  τα 
οποία αποτελοφνται από περίβλθμα κα πρζπει να είναι ςφμφωνα και να 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ του άρκρου  115 του Ξ.Ψ.Υ.. 

Θ γζμιςθ μπορεί να περιζχει διάφορεσ βρϊςιμεσ φλεσ, αρτφματα, μπαχαρικά, 
αλάτι, εκχφλιςμα μαγιάσ και φυςικζσ αρωματικζσ φλεσ.  Χτθ γζμιςθ 
επιτρζπεται θ προκικθ προςκζτων ςτισ απολφτωσ αναγκαίεσ ποςότθτεσ για 
τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ, εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ 
του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ Λ του άρκρου 33 του Ξ.Ψ.Υ.. Ενδζχεται να περιζχονται 
Χορβικά ςε μζγιςτο ποςοςτό 1000mg/Kg, ςυντθρθτικά και αντιοξειδωτικά 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ ΛΛΛ,  του άρκρου 33 του Ξ.Ψ.Υ. 
κακϊσ και θ προςκικθ γλουταμινικϊν πρζπει να είναι τουσ όρουσ του 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ VΛ του άρκρου 33 του Ξ.Ψ.Υ.. 

 Ψα υπό προμικεια ηυμαρικά πρζπει να είναι των παρακάτω κατθγοριϊν και  
φζρουν ενδεικτικϊσ τουσ παρακάτω κωδικοφσ: 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΘΜΑΝΣΘ      

Ψα παραδιδόμενα είδθ, κα είναι ςυςκευαςμζνα ςε πρϊτθ ςυςκευαςία του ½ 
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Kgr ςε φιλμ και ςε δεφτερθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 6 ι 12 Kgr. 

Ψα μζςα ςυςκευαςίασ δεν κα πρζπει να μεταφζρουν καρκινογόνεσ ι τοξικζσ 
ουςίεσ (π.χ. βαρζα μζταλλα, μονομερι κτλ.) και δεν δφναται να αλλοιϊνουν 
τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ των ηυμαρικϊν, πρζπει δε να πλθροφν τουσ 
όρουσ του άρκρου 21 του Ξ.Ψ.Υ. ζκδοςθ 2009 και να ικανοποιοφν τισ 
απαιτιςεισ του ΕΞ 89/109, του Ξανονιςμοφ 1935/2004/ΕΞ, του Ξανονιςμοφ 
2023/2006, κακϊσ και τθν Σδθγία 2007/42/ΕΞ τθσ Επιτροπισ. 

Επί των ςυςκευαςιϊν να υπάρχουν οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ  (εργοςτάςιο 
παραγωγισ, περιγραφι είδουσ, θμερομθνία παραγωγισ – λιξθσ  κ.λ.π.) 

Χυγκεκριμζνα κα πρζπει να αναγράφονται: 

 Σνομαςία (περιγραφι) του προϊόντοσ. 

 Ξακαρι ποςότθτα. 

 Χρονολογία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ. 

 Τνομα ι εμπορικι επωνυμία και διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι του 
ςυςκευαςτι. 

 Χϊρα προζλευςθσ. 

 Αρικμόσ παρτίδασ. 

H δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων. 

H θμερομθνία  παράδοςθσ των ηυμαρικϊν κα είναι το πρϊτο τζταρτο του 
ςυνολικοφ χρόνου τθσ διατθρθςιμότθτασ τουσ. 

14. ΛΑΔΙ  

1. Ψο ελαιόλαδο κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροί 
τουσ όρουσ του Ξ.Ψ.Υ (άρκρα 70, 71, 73, 75) και τα παραρτιματα Λ και 
ΛΛ, κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Ωγειονομικζσ και Ξοινοτικζσ Διατάξεισ. 

2. Ψο μαγειρικό λάδι (θλιζλαιο) κα πρζπει να είναι ςφμφωνα µε τισ 
διατάξεισ του Ξεφαλαίου VIII, του άρκρου 73 του Ξϊδικα Ψροφίμων 
και Υοτϊν και του Υαρατιματοσ Λ και ΛΛ ωσ προσ τα προβλεπόμενα για 
τθν κατθγορία αυτι. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ψο ελαιόλαδο κα πρζπει να είναι extra παρκζνο ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ  ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ
(1)

 και 
να ζχει παραχκεί απευκείασ από ελιζσ και μόνο με μθχανικζσ μεκόδουσ. 

Ρα μθν εμφανίηει οςμι ι γεφςθ τάγγιςθσ, ςιψθσ ι ευρωτίαςθσ και να μθν 
παρζχει από τισ οργανολθπτικζσ του ιδιότθτεσ γενικά ενδείξεισ 
χρθςιμοποίθςθσ κατά τθν παραγωγι του, ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν ι 
ατελοφσ επεξεργαςίασ του. 

1.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Ωσ «Υαρκζνο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό» κεωρείται ςφμφωνα με 
τον Ξανονιςμό 2568/91 τθσ ΕΣΞ και ΞΑΡΣΡΛΧΠΣ (ΕΞ) αρικ. 1234/2007, το 
ελαιόλαδο που παράγεται από  καρποφσ ελιάσ και που είναι: 

Ωγιείσ, απαλλαγμζνοι από ξζνεσ φλεσ, εντομοκτόνα, ςκουλικια, ζντομα κλπ. 
καλά πλυμζνοι και κακαροί. 

Θ παραγωγι του ελαιόλαδου από τουσ καρποφσ τθσ ελιάσ να γίνεται ςε 
ελαιοτριβεία που λειτουργοφν µε άδεια τθσ αρμόδιασ κρατικισ αρχισ. Για τθν 

ΡΑΛ   
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παραγωγι του να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και µόνο μθχανικά μζςα 
χωρίσ οποιαδιποτε άλλθ επεξεργαςία εκτόσ από τθν πλφςθ με νερό, τθν 
κακίηθςθ, τθ φυγοκζντριςθ και τθ διικθςθ. 

Ρα μθν εμφανίηει οςμι ι γεφςθ τάγγιςθσ, ςιψθσ, ευρωτίαςθσ και να µθν 
παρζχει από τισ οργανολθπτικζσ του ιδιότθτεσ γενικά, ενδείξεισ 
χρθςιμοποίθςθσ κατά τθν παραςκευι του ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν ι 
ατελοφσ επεξεργαςίασ και ςυντιρθςθσ. Επίςθσ να μθν εμφανίηει γεφςθ όξινθ, 
πικρι, μπαγιάτικθ, ευρωτιϊδθ ι µε οποιοδιποτε τρόπο προκαλοφςα 
απζχκεια. Ρα είναι ςτθν πράξθ απαλλαγμζνο από ςάπωνα, να µθν περιζχει 
ξζνεσ προσ αυτό ουςίεσ γενικά, οφτε μοφργα. 

Ρα μθν περιζχει βαρζα δθλθτθριϊδθ μζταλλα, ωσ και υπολείμματα 
διαλυτικϊν μζςων. Ρα µθν περιζχει οποιαδιποτε ςυντθρθτικά μζςα. Ρα μθν 
περιζχει τοξικζσ ουςίεσ (εντομοκτόνα, κλπ) των οποίων θ περιεκτικότθτα να 
είναι μεγαλφτερθ του 0,001%. 

Ρα είναι αυτοφςιο και όχι από ανάμιξι του, με άλλα λάδια που προζρχονται 
από άλλουσ καρποφσ ι µε λάδια ηωικισ προζλευςθσ, ςπορζλαια και 
ελαιόλαδα ακατάλλθλα για βρϊςθ, ι ελαιόλαδα που ζχουν παραχκεί από τθν 
αναςφνκεςθ λιπαρϊν οξζων πυρθνζλαιου με γλυκερίνθ. 

Υρζπει να είναι διαυγζσ ςτθ κερμοκραςία των 20
ο
 C και να ζχει τθ φυςικι 

χαρακτθριςτικι ιδιάηουςα οςμι και γεφςθ του παρκζνου ελαιόλαδου. 

Απαγορεφεται ο χρωματιςμόσ του με οποιαδιποτε χρωςτικι ι άλλθ ουςία 
που μπορεί να προκαλζςει ζμμεςα τεχνθτό χρωματιςμό. Ψο χρϊμα του να 
είναι αργυρόχρουν ζωσ αχυροκίτρινο, ενίοτε και πραςινοκίτρινο. 

Ψο παραδιδόμενο ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω 
ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 

 ΟΞΤΣΗΣΑ 0,2-0,8% 

 Κ270 ≤ 0,20 

 Κ232 ≤ 2,5 

 ΔΚ ≤ 0,001 

 ΔΕΙΚΣΗ ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20 

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΡΟΤΣΩΔΕ > 0 και ενδιάμεςθ τιμι 
ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΟ=0 

 ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΤΣΕ (ΜG/KG) < 0.2 

 ΚΗΡΟΙ ≤ 250 

 ΤΝΟΛΟ ΣΕΡΟΛΩΝ ≥1000 

 ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ no 
20 

14677 -14705 

 ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΩΝΟΠΟΙΗΗ (mg KOH/g ελαιολάδου 184-196) 

 ΑΡΙΘΜΟ ΙΩΔΙΟΤ (Wijs) 75-94. 

 ΙΔΗΡΟ 5 mg/Kg 

 ΜΟΛΤΒΔΟ 0,1 mg/Kg 

 ΑΡΕΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg 

 ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ %: 1,3 µζγιςτο 

 ΔΙΟΞΙΝΕ 0,75 pg WHO – PCDD/F–TEQ/gr λίπουσ  

 ∆ιαφορά ECN42-HPLC και ECN42 κεωρθτικόσ υπολογι- ςμόσ: 0,2 
µζγιςτο. 

 Περιεκτικότθτα ςε οξζα: 
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  (α) Μυριςτικό %: 0,05 μζγιςτο. (β) Λινολενικό %: 0,9 μζγιςτο.  

  (γ)  Αραχιδικό %: 0,6 μζγιςτο. (δ) Εικοςανικό %: 0,4 μζγιςτο. 

  (ε) Βεχενικό %: 0,2 μζγιςτο. (ςτ) Λιγνοκθρικό %: 0,2 μζγιςτο.  

       (η) φνολο των trans ιςομερϊν του ελαϊκοφ οξζοσ %: 0,05     μζγιςτο.   

       (θ) φνολο των trans ιςοµερϊν του λινελαϊκοφ οξζοσ + των trans ιςοµερϊν 
του λινολενικοφ οξζοσ %: 0,05 μζγιςτο 

 Ωγραςία και πτθτικζσ ουςίεσ ςτουσ 105
ο
C (µε τθ μζκοδο τθσ ξυλόλθσ): 

< 0,1%. 

 Αδιάλυτεσ ςε πετρελαϊκό αικζρα ουςίεσ: < 0,1%. 

 Ψα παραπάνω φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά υπόκεινται ςε αυτόματθ 
τροποποίθςθ, ανάλογα µε τισ εκάςτοτε νζεσ τροποποιιςεισ του ςχετικοφ 
Ξανονιςμοφ (ΕΣΞ) υπ’αρικ. 2568/91 και του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν. 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Χφμφωνα με το άρκρο 2 του Ξαν. 29/2012 το ελαιόλαδο κα πρζπει vα 
παραδίδεται ςυςκευαςμζνο ςε δοχεία των 5 λίτρων των (4,460 περίπου Kgr), 
απόλυτα καινοφργια και εντελϊσ αμεταχείριςτα, αεροςτεγϊσ κλειςμζνα και 
του αυτοφ κακαροφ βάρουσ. Θ ςυςκευαςία κα πρζπει να διαςφαλίηει το 
αμετάβλθτο τθσ ςφςταςθσ από τθν επίδραςθ του περιβάλλοντοσ, τθ 
γνθςιότθτα του προϊόντοσ, κακϊσ και το αμετάβλθτο των επιγραφϊν του 
όπωσ προβλζπεται από τον Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και οι ςυςκευαςίεσ 
αυτζσ κα είναι εφοδιαςμζνεσ με ςφςτθμα ανοίγματοσ που κα καταςτρζφεται 
μετά τθν πρϊτθ χριςθ του. 

Ψο παραδιδόμενο προϊόν κα είναι ςυςκευαςμζνο ςε λευκοςιδθρά ι πλαςτικά 
(PET) των 5 lit. 

Χτθν ςυςκευαςία κα πρζπει να αναγράφονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με 
χαρακτιρεσ ευανάγνωςτουσ, ανεξίτθλουσ τθσ αυτισ γραμματοςειράσ ιδίου 
μεγζκουσ και χρϊματοσ μεταξφ τουσ και ευδιάκριτουσ ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ 
τθσ ετικζτασ, ϊςτε να ξεχωρίηουν από το υπόβακρο ςτο οποίο είναι τυπωμζνεσ 
και να διακρίνονται ςαφϊσ από το ςφνολο των άλλων γραπτϊν ενδείξεων και 
ςχεδίων που μπορεί να υπάρχουν ςτθ ςιμανςθ, 

2.ΘΛΙΕΛΑΙΟ 

Ψο θλιζλαιο είναι το ζλαιο που λαμβάνεται από τα ςπζρματα του θλίανκου 
(Helianthus annuus L), με μθχανικι διαδικαςία.      Ρα είναι Α ποιότθτασ και να 
πλθροί τουσ όρουσ του Άρκρου 73(1) του Ξ.Ψ.Υ., παρκζνο, διαυγζσ, με 
ξανκωπό χρϊμα και ελαφρά γλυκιά γεφςθ, πλοφςιο ςε πολυακόρεςτα λιπαρά 
οξζα και ελεφκερο από τοξικζσ ουςίεσ του οποίου θ οξφτθτα, εκφραςμζνθ ςε 
ελαϊκό οξφ, να είναι ςτο μζγιςτο 2%. 

Ρα ζχει οςμι και γεφςθ τθν χαρακτθριςτικι του προϊόντοσ, απαλλαγμζνο από 
ξζνεσ οςμζσ και μετάγγιςθ. 

15. ΤΥΙ ΦΕΤΑ – ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ΤΙΜΜΕΝΟ – ΚΑΣΕΙ  

Τλα τα τυροκομικά προϊόντα να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα, ανά είδοσ, ςτον Ξ.Ψ.& Υ. Άρκρο 83 και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

ΡΑΛ   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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Ωγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Χυνκικεσ ωρίμανςθσ – Χρόνοσ ωρίμανςθσ 
A. H ωρίμανςθ των τυριϊν πρζπει να γίνεται ςε χϊρουσ όπου θ κερμοκραςία 
δεν κα είναι κατϊτερθ των +100C και κα υπάρχει κατάλλθλθ για κάκε τφπο 
τυριοφ υγρομετρικι κατάςταςθ. O χρόνοσ ωρίμανςθσ εξαρτάται από τθν 
κατθγορία ταυ τυριοφ: α) τα πολφ ςκλθρά, τα ςκλθρά και τα θμίςκλθρα τυριά 
για να ςυμπλθρϊςουν τθν ωρίμανςι τουσ πρζπει να παραμείνουν για 
τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ ςτισ παραπάνω ςυνκικεσ, β) τα μαλακά τυριά για 
να ςυμπλθρϊςουν τθν ωρίμανςι τουσ πρζπει να παραμείνουν τoυλάxιςτoν 
δφο (2) μινεσ. Εξαιροφνται τα «Οευκά τυριά άλμθσ», τα οποία είναι 
παραςκευαςμζνα από παςτεριωμζνο γάλα και επιτρζπεται να διατίκενται 
δεκαπζντε θμζρεσ (15) μετά τθν παραςκευι τουσ (θ εξαίρεςθ αυτι δεν αφορά 
τα Ελλθνικά Υαραδοςιακά τυριά). 
Β. Χυνκικεσ αποκικευςθσ των ϊριμων τυριϊν μζχρι τθ διάκεςι τουσ ςτθν 
κατανάλωςθ: α) πολφ ςκλθρά, ςκλθρά, θμίςκλθρα τυριά: ςε κλιματιηόμενουσ 
καλάμουσ με ανακυκλoφμενo ζντoνo ρεφμα αζρα, κερμοκραςίασ από 00C ζωσ 
+100C και υγρομετρικισ κατάςταςθσ από 75 ζωσ 85, β) μαλακά τυριά: ςε 
κλιματιηόμενουσ καλάμουσ με ανακυκλωμζνο μζτριο ρεφμα αζρα, 
κερμοκραςίασ 00C ζωσ +20C και υγρομετρικισ κατάςταςθσ από 85 ζωσ 95 %. 
Εξαιροφνται τα ςυςκευαςμζνα ςε ςυςκευαςίεσ αδιαπζραςτεσ από υγραςία 
π.x. μεταλλικά δοχεία, τα oπoία αποκθκεφονται ςε ψυκτικοφσ καλάμουσ 
κερμοκραςίασ 00C ζωσ +20C. Ψο τυρί ΦΕΨΑ (Υ.Σ.Υ), να είναι πρϊτθσ (Αϋ) 
ποιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτον ΞΩΔΛΞΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΥΣΨΩΡ & 
ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ ΞΣΛΡΘΧ ΧΦΘΧΘΧ και να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. 

 
1. ΦΕΤΑ 

H ονομαςία «ΦΕΨΑ» (FETA) αναγνωρίηεται ωσ προςτατευόμενθ ονομαςία 
προζλευςθσ (ΥΣΥ) για το λευκό τυρί άλμθσ που παράγεται παραδοςιακά ςτθν 
Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτισ περιοχζσ που αναφζρονται παρά κάτω, από 
γάλα πρόβειο ι μίγμα αυτοφ με γίδινο. Ψο γάλα που χρθςιμοποιείται για τθν 
παραςκευι τθσ «ΦΕΨΑΧ» (FETA) πρζπει να προζρχεται αποκλειςτικά από τισ 
περιοχζσ Πακεδονίασ, Κράκθσ, Θπείρου, Κεςςαλίασ, Χτερεάσ Ελλάδασ, 
Υελοποννιςου και του Ρομοφ Οζςβου, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν υπ.ϋ αρικμό 
Ωπουργικι Απόφαςθ 313025, ΦΕΞ 8, Ψεφχοσ Βϋ. 
Ψο γάλα που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι «ΦΕΨΑΧ» (FETA) πρζπει να 
πλθροί τισ εξισ προχποκζςεισ: 
α) Ψο χρθςιμοποιοφμενο γίδινο γάλα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% κατά 
βάροσ. 
β) Θ λιποπεριεκτικότθτα του γάλακτοσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6% κατά 
βάροσ. 
γ) Ψο pΘ του γάλακτοσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6,5. 
δ) Θ πιξθ του γάλακτοσ πρζπει να γίνεται εντόσ 48 ωρϊν από τθν άμελξθ. Ψο 
γάλα μζχρι τθν πιξθ διατθρείται ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ. 
ε) Ψο γάλα πρζπει να προζρχεται από φυλζσ προβάτων και αιγϊν 
παραδοςιακά εκτρεφόμενεσ και προςαρμοςμζνεσ ςτθν περιοχι παραςκευισ 
τθσ «ΦΕΨΑΧ» (FETA) και θ διατροφι τουσ πρζπει να βαςίηεται ςτθ χλωρίδα τθσ 
εν λόγω περιοχισ. 
ςτ) Ψο γάλα πρζπει να προζρχεται από αμζλξεισ, που γίνονται 10 θμζρεσ 
τουλάχιςτον μετά τον τοκετό. 
η) Ψο γάλα πρζπει να είναι κακαρό, αγνό, υγιεινό, πλιρεσ. 
θ) Ψο γάλα πρζπει να είναι νωπό ι παςτεριωμζνο. 
κ) Ψο γάλα να χαρακτθρίηεται από απουςία αντιβιοτικϊν και γενετικά 
τροποποιθμζνων υλικϊν. 
Απαγορεφεται θ παραςκευι «ΦΕΨΑΧ» (FETA) από άλλο είδοσ γάλακτοσ, πλθν 
των ανωτζρω κακοριηομζνων. 
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Χτο προσ τυροκόμιςθ για παραςκευι «ΦΕΨΑΧ» (FETA) γάλα απαγορεφεται θ 
ςυμπφκνωςθ, θ προςκικθ ςκόνθσ ι ςυμπυκνϊματοσ γάλακτοσ, πρωτεϊνϊν 
γάλακτοσ, καηεϊνικϊν αλάτων κακϊσ και θ προςκικθ χρωςτικϊν και 
ςυντθρθτικϊν ουςιϊν. 
Χτο προσ τυροκόμιςθ γάλα για παραςκευι «ΦΕΨΑΧ» (FETA) προςτίκενται 
παραδοςιακι πυτιά ι άλλα ζνηυμα με ανάλογθ δράςθ. Τταν το γάλα 
παςτεριϊνεται προςτίκενται αβλαβείσ οξυγαλακτικζσ καλλιζργειεσ βακτθρίων, 
κακϊσ και χλωριοφχο αςβζςτιο, μζχρι 20gr/ 100 Kgr γάλακτοσ. 
Πετά τθν πιξθ του γάλακτοσ, το τυρόπθγμα τοποκετείται ςε ειδικοφσ 
υποδοχείσ (καλοφπια) για φυςικι ςτράγγιςθ, χωρίσ πίεςθ. 
Ξατά τθ διάρκεια τθσ φυςικισ ςτράγγιςθσ και όταν ςτερεοποιθκεί το 
τυρόπθγμα, υποβάλλεται ςε ξθρό επιφανειακό αλάτιςμα με χονδρόκοκκο 
αλάτι (βρϊςιμο χλωριοφχο νάτριο). Ξατά το ςτάδιο αυτό αναπτφςςεται ςτθν 
επιφάνεια του τυροπιγματοσ άφκονθ μικροχλωρίδα, θ οποία κα ςυμβάλει 
ςθμαντικά ςτθν ωρίμανςθ και ςτθν ανάπτυξθ ειδικϊν οργανολθπτικϊν 
ιδιοτιτων τθσ «ΦΕΨΑΧ» (FETA). Πετά το ξθρό αλάτιςμα και τθν τοποκζτθςθ 
του τυροπιγματοσ ςε ξφλινουσ ι μεταλλικοφσ υποδοχείσ, προςτίκεται άλμθ 
περιεκτικότθτασ ςε χλωριοφχο νάτριο 7% κατά βάροσ. Σι υποδοχείσ 
τοποκετοφνται ςε καλάμουσ ωρίμανςθσ με ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ μζχρι 180C και ςχετικισ υγραςίασ τουλάχιςτον 85%. Θ 
ωρίμανςθ τθσ «ΦΕΨΑΧ» (FETA) να γίνεται ςε δυο ςτάδια: Ψο πρϊτο ςτάδιο 
ωρίμανςθσ πραγματοποιείται και διαρκεί μζχρι 15 θμζρεσ. Ψο δεφτερο ςτάδιο 
ωρίμανςθσ πραγματοποιείται ςε ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ που εξαςφαλίηουν 
ςτακερι κερμοκραςία 2-40C και ςχετικι υγραςία 85% τουλάχιςτον. Σ 
ςυνολικόσ χρόνοσ ωρίμανςθσ τθσ «ΦΕΨΑΧ» (FETA) κατά τα ανωτζρω δυο 
ςτάδια διαρκεί τουλάχιςτον δυο μινεσ. Θ ωρίμανςθ τθσ «ΦΕΨΑΧ» (FETA) 
γίνεται ςε ξφλινα βαρζλια ι μεταλλικά δοχεία ςε εγκαταςτάςεισ, που 
βρίςκονται εντόσ των περιοχϊν που αναφζρκθκαν. 

 

2. ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ΤΙΜΜΕΝΟ να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτι 
ορίηεται ςτον ΞΩΔΛΞΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΥΣΨΩΡ & ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ ΞΣΛΡΘΧ ΧΦΘΧΘΧ 
και να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ 
διατάξεισ. 
Ξεφαλοτφρι είναι το ςκλθρό τυρί που παράγεται παραδοςιακά ςτθν Ελλάδα, 
από γάλα πρόβειο, ι μίγμα αυτοφ με γίδινο. Ανάλογα με τον τρόπο 
προελεφςεωσ τουσ ζχει διαφορετικό ςχιμα, μζγεκοσ, τεχνολογία και ποιότθτα 
γι’ αυτό διατίκεται ςαν κεφαλοτφρι Θπείρου, κεφαλοτφρι Κεςςαλίασ, 
κεφαλοτφρι Πακεδονίασ, Ξριτθσ, Ξεφαλλθνίασ, Ευβοίασ, Ράξου κλπ. 

Ψο γάλα το οποίο χρθςιμοποιείται για παραςκευι τυριοφ πρζπει να πλθροί τισ 
εξισ προχποκζςεισ: 
α) Ρα προζρχεται από φυλζσ προβάτων και αιγϊν παραδοςιακά 
εκτρεφόμενων και προςαρμοςμζνων ςτθν περιοχι παραςκευισ του τυριοφ 
και θ διατροφι τουσ πρζπει να βαςίηεται ςτθ χλωρίδα τθσ περιοχισ αυτισ. 
β) Χε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ γίδινου γάλακτοσ, αυτό δεν πρζπει να 
υπερβαίνει το 10%. 
γ) Ρα προζρχεται από αμζλξεισ που γίνονται 10 θμζρεσ τουλάχιςτον μετά τον 
τοκετό. 
δ) Θ πιξθ να γίνεται εντόσ 48 ωρϊν από τθν άμελξθ και μζχρι τθν πιξθ να 
διατθρείται ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 
ε) Ρα είναι καλισ ποιότθτασ και πλιρεσ, νωπό ι παςτεριωμζνο. 
Απαγορεφεται θ ςυμπφκνωςθ, θ προςκικθ ςκόνθσ ι ςυμπυκνϊματοσ 
γάλακτοσ, πρωτεϊνϊν γάλακτοσ, καηεϊνικϊν αλάτων, χρωςτικϊν, ςυντθρθτικϊν 
και αντιβιοτικϊν ουςιϊν. 
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ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ 

ΨΦΛΠΠΕΡΩΡ ΨΩΦΛΩΡ 

 

1. να είναι ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ των τυριϊν και τισ ειδικζσ 
διατάξεισ των τυριϊν από τα oπoία πρoζρxoνται (ενότθτα A παράγραφοσ 1 
ζωσ και 1.8 του Ξ.Ψ.Υ.), 
2. το κακαρό βάροσ τoυσ να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία, 
3. θ ςυςκευαςία να είναι πλαςτικι αεροςτεγισ με το εςωτερικό φφλλο ι φιλμ 
που ζρχεται ςε επαφι με το τρόφιμο από φλθ που επιτρζπεται από τον Ξ.T.Υ., 
4. τα τριμμζνα τυριά να είναι απαλλαγμζνα από τθν επιδερμίδα τoυ τυριοφ 
(απαγορεφεται θ παρουςία oπoιoυδιπoτε ςυςτατικοφ επικάλυψθσ τθσ 
επιδερμίδασ των τυριϊν π.x. παραφίνθσ, χρωμάτων, ναταμυκίνθσ κ.λπ.), 
5. οι ενδείξεισ ςτθ ςυςκευαςία να είναι ίδιεσ με τισ ενδείξεισ τoυ τυριoφ από τo 
oπoίo πρoζρxoνται και με τθν προςκικθ τθσ φράςθσ «τριμμζνo τυρί». 

 

 

3. Το ΚΑΣΕΙ να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτον ΞΩΔΛΞΑ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΥΣΨΩΡ & ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ ΞΣΛΡΘΧ ΧΦΘΧΘΧ και να ζχει παραχκεί 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. 
ΞΑΧΕΦΛ αναγνωρίηεται ωσ προςτατευόμενθ ονομαςία προζλευςθσ (Υ.Σ.Υ. 
ΞΑΧΕΦΛ (KASSERI) Απόφαςθ 313027/11.1.1994 του Ωφυπουργοφ Γεωργίασ (ΦΕΞ 
8/Β/17.1.94, 101/Β/16.2.1994) όπωσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ του Ωπ. 
Γεωργίασ 379116/19-7-2000 (Φ.Ε.Ξ. 949/Β/31-7-2000), Άρκρο 1. 
ΞΑΧΕΦΛ είναι το θμίςκλθρο τυρί που παράγεται παραδοςιακά ςτθν Ελλάδα από 
γάλα πρόβειο ι μίγμα με γίδινο και προζρχεται αποκλειςτικά από τισ 
γεωγραφικζσ περιοχζσ Πακεδονίασ, Κεςςαλίασ και Ρομϊν Οζςβου και 
άνκθσ. 
Ψο γάλα το οποίο χρθςιμοποιείται για παραςκευι τυριοφ «ΞΑΧΕΦΛ» (KASSERI) 
πρζπει να πλθροί τισ εξισ προχποκζςεισ: 
α) Ψο «ΞΑΧΕΦΛ» (KASSERI) παράγεται κατά κανόνα από πρόβειο γάλα. Χε 
περίπτωςθ ανάμειξισ του με γίδινο γάλα, το τελευταίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 20% κατά βάροσ. 
β) Θ λιποπεριεκτικότθτα του γάλακτοσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςε 6% κατά 
βάροσ. 
γ) Θ πιξθ του γάλακτοσ πρζπει να γίνεται εντόσ 48 ωρϊν από τθν άμελξθ. Ψο 
γάλα μζχρι τθν πιξθ διατθρείται ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
δ) Ψο γάλα πρζπει να προζρχεται από φυλζσ προβάτων και αιγϊν 
παραδοςιακά εκτρεφόμενων και προςαρμοςμζνων ςτθν περιοχι παραςκευισ 
του τυριοφ «ΞΑΧΕΦΛ» (KASSERI) και θ διατροφι τουσ πρζπει να βαςίηεται ςτθ 
χλωρίδα τθσ περιοχισ αυτισ. 
ε) Ψο γάλα πρζπει να προζρχεται από αμζλξεισ, που γίνονται 10 θμζρεσ 
τουλάχιςτον μετά τον τοκετό. 
ςτ) Ψο γάλα πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ, νωπό ι παςτεριωμζνο. 
Απαγορεφεται θ παραςκευι τυριοφ «ΞΑΧΕΦΛ» (KASSERI) από άλλο είδοσ 
γάλακτοσ, πλθν των κακοριηομζνων ςτο άρκρο 83 1, 1κ του Ξ.Ψ.Υ.. 
Χτο προσ τυροκόμιςθ για παραςκευι τυριοφ «ΞΑΧΕΦΛ» (KASSERI) γάλα, 
απαγορεφεται θ ςυμπφκνωςθ, θ προςκικθ ςκόνθσ γάλακτοσ, πρωτεϊνϊν 
γάλακτοσ, καηεϊνικϊν αλάτων κακϊσ θ προςκικθ χρωςτικϊν, ςυντθρθτικϊν 
και αντιβιοτικϊν ουςιϊν. 
Χτο προσ τυροκόμιςθ γάλα για παραςκευι τυριοφ «ΞΑΧΕΦΛ» (KASSERI) 
προςτίκεται παραδοςιακι πυτιά ι άλλα ζνηυμα με ανάλογθ δράςθ. Τταν το 
γάλα παςτεριϊνεται προςτίκενται αβλαβείσ οξυγαλακτικζσ καλλιζργειεσ 
βακτθρίων, κακϊσ και χλωριοφχο αςβζςτιο μζχρι 20gr/100 Kgr γάλακτοσ. 
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ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Θ ωρίμανςθ του τυριοφ διαρκεί 3 τουλάχιςτον μινεσ ςε κερμοκραςία που δεν 
ξεπερνά τουσ 180C, ςε εγκαταςτάςεισ των παραπάνω οριηόμενων περιοχϊν. 
Ψο προςφερόμενο είδοσ να είναι Α ποιότθτασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 83 
Β παρ.2 του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν, κακϊσ και με τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Ψθγμζνα τυριά με αλοιφϊδθ υφι χαρακτθρίηονται τα προϊόντα που 
παραςκευάηονται με άλεςθ, ανάμιξθ, τιξθ και γαλακτοματοποίθςθ διαφόρων 
ειδϊν τυριϊν με κζρμανςθ και προςκικθ γαλακτοματοποιθτϊν και με ι χωρίσ 
τθν προςκικθ προϊόντων γάλακτοσ και /ι άλλων τροφίμων. 
Ελάχιςτο λίποσ επί ξθροφ: 45% 
και ελάχιςτο ξθρό υπόλειμμα: 40%. 
Ψα μζςα ςυςκευαςίασ δεν πρζπει να περιζχουν καρκινογόνεσ ι και τοξικζσ 
ανόργανεσ ι οργανικζσ ενϊςεισ (βαρζα μζταλλα, μονομερι κ.α.) ςε ποςοςτό 
μεγαλφτερο από τα τυχόν επιτρεπόμενα όρια και ζτςι να μεταφζρονται και 
ςτο τυρί. Σι ενδείξεισ να αναγράφονται κακαρά, ευανάγνωςτα και ανεξίτθλα 
με οποιοδιποτε τρόπο ςε κάκε μονάδα παραγωγισ. 

16. Θ προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό 
διαπιςτευμζνου φορζα για τθν ορκι λειτουργία ςυςτιματοσ ανάλυςθσ 
κινδφνων κρίςιμων ςθμείων ελζγχου (HACCP) τθσ εταιρείασ παραγωγισ, 
επεξεργαςίασ, αποκικευςθσ και διακίνθςθσ του προϊόντοσ, επί ποινισ 
απόρριψθσ ςε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ. 

ΡΑΛ   

17. Ψα είδθ να είναι Α' Υοιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ του Ξϊδικα 
Ψροφίμων και Υοτϊν και τισ ιςχφουςεσ Ξοινοτικζσ και Ωγειονομικζσ διατάξεισ. 

ΡΑΛ   

18. Σι ςυςκευαςίεσ κα πρζπει να είναι ακζραιεσ και να αναγράφουν τα 
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία, προζλευςθ, ποιότθτα, παραγωγό, ςυςκευαςτι, 
θμερομθνία λιξθσ και κάκε ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα. 

ΡΑΛ   

19. Ψο νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ του προϊόντοσ ςε 
περίπτωςθ που το προςκομιςκζν είδοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ 
του Ροςοκομείου 

ΡΑΛ   

20. Σ προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει  κατάςταςθ των εταιρειϊν από 
τισ οποίεσ κα προμθκεφεται κάκε είδοσ 

ΡΑΛ   

21. Θ μεταφορά ζωσ τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Ροςοκομείου: ΡΑΛ   

Α. Κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα- ψυγεία με 
καταγραφικά κερμοκραςίασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Ξϊδικα 
Ψροφίμων και Υοτϊν και τισ ιςχφουςεσ Ωγειονομικζσ Διατάξεισ. 

ΡΑΛ   

Β. Ψα μεταφορικά μζςα κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με ςχετικι άδεια, θ 
οποία εκδίδεται από τουσ κατά τόπουσ Υροϊςταμζνουσ των Ξτθνιατρικϊν 
Ωπθρεςιϊν του Ρομοφ και θ οποία ανανεϊνεται ετθςίωσ. 

ΡΑΛ   

Γ. Σι υπεφκυνοι των επιχειριςεων οφείλουν να προςκομίςουν Βεβαίωςθ 
Ξαταλλθλότθτασ Σχιματοσ από Ωγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από 
τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Ωγείασ των Ρομαρχιϊν και Άδεια 
Ξυκλοφορίασ Σχιματοσ Πεταφοράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ 
Ξτθνιατρικζσ Ωπθρεςίεσ 

ΡΑΛ   

22. Θ τροφοδοςία των φρζςκων νωπϊν οπωρολαχανικϊν και νωπϊν κρεάτων 
κα πραγματοποιείται κακθμερινά τισ εργάςιμεσ μζρεσ. 

ΡΑΛ   

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
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ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΪΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΡΑ 13% 

1 ΑΦΨΣΧ (350gr) 10.500 TMX 7.424,20 

2 ΑΦΨΣΧ ΟΑΓΑΡΑ 12 ΞΛΟΑ 167,87 

3 ΞΣΩΦΑΠΥΛΕΔΕΧ 10 ΞΛΟΑ 107,35 

4 ΠΕΟΣΠΑΞΑΦΣΡΑ 10 ΞΛΟΑ 107,35 

5 ΑΩΓΣΞΣΩΟΣΩΦΑ 20 ΞΛΟΑ 193,23 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΡΟΙΪΑΣ 8.000,00€ 

 

ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΡΑ 13% 

1 ΧΣΛΦΛΡΣ ΡΩΥΣ ΠΥΣΩΨΛ 300 ΞΛΟΑ 1.356,00 

2 ΧΣΛΦΛΡΕΧ ΠΥΦΛΗΣΟΕΧ ΞΑΦΕ  300 ΞΛΟΑ 1.356,00 

3 ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΠΥΣΩΨΛ ΡΩΥΣ 2800 ΞΛΟΑ 7.561,96 

4 ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΧΨΘΚΣΧ ΡΩΥΣ 800 ΞΛΟΑ 3.616,00 

5 ΑΦΡΛ ΡΩΥΣ 200 ΞΛΟΑ 1.356,00 

6 
ΠΣΧΧΑΦΛΧΛΣΧ ΞΛΠΑΧ 10% ΟΛΥΣΧ 

ΡΩΥΣΧ 
600 ΞΛΟΑ 4.068,00 

7 ΠΣΧΧΑΦΛ ΞΛΟΣΨΣ ΡΩΥΣ  3500 ΞΛΟΑ 27.685,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 47.000,00€ 

 

 

 

 

ΕΙΔΘ ΜΑΝΑΒΙΚΘΣ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΡΑ 13% 
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1 ΠΥΦΣΞΣΟΣ 50 ΞΛΟΑ 68,00 

2 ΞΣΩΡΣΩΥΛΔΛ 50 ΞΛΟΑ 59,00 

3 ΧΕΟΛΡΑ 50 ΨΕΠΑΧΛΑ 18,62 

4 ΞΣΟΣΞΩΚΛΑ 1700 ΞΛΟΑ 2.074,68 

5 ΒΟΘΨΑ 50 ΞΛΟΑ 71,19 

6 ΞΑΦΣΨΑ 600 ΞΛΟΑ 583,08 

7 ΦΑΔΛΞΛΑ 50 ΞΛΟΑ 71,19 

8 ΥΑΨΑΨΕΧ 3200 ΞΛΟΑ 2.458,88 

9 ΞΦΕΠΠΩΔΛΑ ΕΦΑ 800 ΞΛΟΑ 650,88 

10 ΧΞΣΦΔΑ 250 ΨΕΠΑΧΛΑ 104,53 

11 ΞΦΕΠΠΩΔΛΑ ΧΟΩΦΑ 100 ΨΕΠΑΧΛΑ 151,42 

12 ΑΡΘΚΣΧ 100  ΨΕΠΑΧΛΑ 35,03 

13 ΠΑΝΡΨΑΡΣΧ 200 ΨΕΠΑΧΛΑ 67,80 

14 ΟΕΠΣΡΛΑ 800 ΞΛΟΑ 1.130,00 

15 ΠΘΟΑ 500 ΞΛΟΑ 745,80 

16 ΑΧΟΑΔΛΑ 700 ΞΛΟΑ 1.558,27 

17 ΥΣΦΨΣΞΑΟΛΑ 200 ΞΛΟΑ 158,20 

18 ΠΑΡΨΑΦΛΡΛΑ 200 ΞΛΟΑ 137,86 

19 ΠΥΑΡΑΡΕΧ 1406 ΞΛΟΑ 2.208,40 

20 ΧΨΑΦΩΟΛΑ 300 ΞΛΟΑ 528,84 

21 ΥΕΥΣΡΛΑ 250 ΞΛΟΑ 307,93 

22 ΞΑΦΥΣΩΗΛ 350 ΞΛΟΑ 122,61 

23 ΦΣΔΑΞΛΡΑ 120 ΞΛΟΑ 264,42 
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24 ΒΕΦΩΞΣΞΑ 120 ΞΛΟΑ 309,17 

25 ΨΣΠΑΨΕΧ 2000 ΞΛΟΑ 2.599,00 

26 ΥΛΥΕΦΛΕΧ 30 ΞΛΟΑ 48,48 

27 ΑΓΓΣΩΦΛΑ 100 ΨΕΠΑΧΛΑ 41,81 

28 ΟΑΧΑΡΣ 700 ΞΛΟΑ 427,14 

29 ΠΑΦΣΩΟΛΑ 1.300 ΨΕΠΑΧΛΑ 778,57 

30 ΠΕΟΛΨΗΑΡΕΧ 100 ΞΛΟΑ 141,25 

31 ΧΥΑΡΑΞΛ 50 ΞΛΟΑ 77,97 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΘΣ 18.000,00€ 

 

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΡΑ 13% 

1 ΦΩΗΛ 550 ΞΛΟΑ 994,40 

2 ΗΑΧΑΦΘ 300 ΞΛΟΑ 305,10 

3 ΦΛΔΕΧ 200 ΞΛΟΑ 741,07 

4 ΗΩΠΑΦΛΞΑ 900 ΞΛΟΑ 1.860,00 

5 ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ 5ΟΛΨΦΩΡ 1500 ΟΛΨΦΑ 9.237,75 

6 ΘΟΛΕΟΑΛΣ 10ΟΛΨΦΩΡ 120 ΟΛΨΦΑ 215,00 

7 ΠΑΦΠΕΟΑΔΕΧ ΑΨΣΠΛΞΕΧ 5.500 ΨΕΠΑΧΛΑ 497,20 

8 ΠΕΟΛ ΑΨΣΠΛΞΣ 2.000 ΨΕΠΑΧΛΑ 113,00 

9 ΑΡΚΣΧ ΑΦΑΒΣΧΛΨΣΩ 1.100 ΨΕΠΑΧΛΑ 1.305,15 

10 ΑΟΑΨΛ 132 ΞΛΟΑ 89,50 

11 ΧΩΠΣΛ ΦΦΣΩΨΩΡ ΑΨΣΠΛΞΣΛ 3.000 ΨΕΠΑΧΛΑ 1.785,60 
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12 ΨΩΦΛ ΓΛΑ ΕΥΑΟΕΛΨΘ ΠΕΦΛΔΕΧ 3.000 ΨΕΠΑΧΛΑ 847,50 

13 ΥΛΥΕΦΛ ΨΦΛΠΠΕΡΣ 3 ΨΕΠΑΧΛΑ 18,58 

14 ΦΩΨΛΡΘ 5 ΨΕΠΑΧΛΑ 12,71 

15 
ΑΟΕΩΦΛ ΓΛΑ ΣΟΕΧ ΨΛΧ ΧΦΘΧΕΛΧ 

1κιλου 
5 ΨΕΠΑΧΛΑ 4,80 

16 ΞΑΡΕΟΟΑ ΩΟΣ 50γρ 12 ΦΑΞΕΟΑΞΛΑ 21,97 

17 ΞΣΦΡ ΦΟΑΣΩΦ 200γρ 20 ΨΕΠΑΧΛΑ 24,41 

18 ΦΛΓΑΡΘ 50γρ 45 ΨΕΠΑΧΛΑ 47,29 

19 ΦΦΩΓΑΡΛΕΧ ΑΨΣΠΛΞΕΧ 16-18γρ 35.000 ΨΕΠΑΧΛΑ 3.559,50 

20 ΨΧΑΛ 100 ΨΕΠΑΧΛΑ 355,95 

21 ΩΔΛ 400γρ 150 ΨΕΠΑΧΛΑ 84,75 

22 ΧΑΠΣΠΘΟΛ 50γρ 150 ΨΕΠΑΧΛΑ 144,08 

23 ΗΕΟΕΧ ΦΦΣΩΨΩΡ 350 ΨΕΠΑΧΛΑ 395,50 

24 ΞΣΠΥΣΧΨΕΧ ΦΣΔΑΞΛΡΣΩ 350 ΨΕΠΑΧΛΑ 494,38 

25 ΡΨΣΠΑΨΑΞΛΑ 400γρ 1.008 ΨΕΠΑΧΛΑ 797,33 

26 ΨΣΠΑΨΣΥΣΟΨΣΧ 860γρ 66 ΨΕΠΑΧΛΑ 214,79 

27 ΔΩΣΧΠΣΧ 5 ΨΕΠΑΧΛΑ 5,99 

28 ΒΑΦΘ ΑΩΓΩΡ 5 ΨΕΠΑΧΛΑ 8,56 

29 ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ 410γρ 48 ΨΕΠΑΧΛΑ 46,10 

30 ΧΞΟΘΦΣ ΨΩΦΛ ΞΑΧΕΦΛ 800 ΞΛΟΑ 7.458,00 

31 
ΧΞΟΘΦΣ ΨΩΦΛ ΞΕΦΑΟΣΨΩΦΛ 

ΨΦΛΠΠΕΡΣ 
100 ΞΛΟΑ 898,35 

32 ΨΩΦΛ ΦΕΨΑ  150 ΞΛΟΑ 1.381,43 

33 ΧΑΟΒΑΧ 20 ΞΛΟΑ 122,72 

34 ΕΟΛΕΧ 50 ΞΛΟΑ 302,28 
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35 ΦΑΧΣΟΛΑ ΓΛΓΑΡΨΕΧ 100 ΞΛΟΑ 565,00 

36 ΦΑΧΣΟΛΑ ΕΦΑ 100 ΞΛΟΑ 293,80 

37 ΦΑΞΕΧ 150 ΞΛΟΑ 420,36 

38 ΓΑΟΑ ΦΦΕΧΞΣ 6000 ΟΛΨΦΑ 7.797,00 

39 ΓΛΑΣΩΦΨΛ 240γρ 11.000 ΨΕΠΑΧΛΑ 10.047,13 

40 ΑΩΓΑ 11.000 ΨΕΠΑΧΛΑ 2.486,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 56.000,00€ 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΘ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΦΡΑ 13% 

1 ΠΥΑΠΛΕΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΕΧ 100 ΞΛΟΑ 436,18 

2 ΑΓΞΛΡΑΦΕΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΕΧ 70 ΞΛΟΑ 237,30 

3 ΑΦΑΞΑΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣΧ 220 ΞΛΟΑ 745,80 

4 ΧΨΑΥΣΔΛ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ 80 ΞΛΟΑ 723,20 

5 ΧΣΩΥΛΕΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΕΧ 70 ΞΛΟΑ 632,80 

6 ΒΑΞΑΟΑΣΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣΧ 110 ΞΛΟΑ 585,45 

7 ΥΕΦΞΑ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΘ 50 ΞΛΟΑ 395,50 

8 ΦΑΧΣΟΑΞΛΑ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΑ 220 ΞΛΟΑ 745,80 

9 
ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΠΥΣΩΨΛ 

ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ 
80 ΞΛΟΑ 271,20 

10 
ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΧΨΘΚΣΧ 

ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ 
50 ΞΛΟΑ 226,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  5.000,00€ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Σνομαςία: Γενικό Ροςοκομείο Ανατολικισ Αχαΐασ 

- Ξωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΞΘΠΔΘΧ : 99221893 

- Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ / Υόλθ / Ψαχ. Ξωδικόσ: Άνω Βουλωμζνο/Αίγιο/25100 

- Ψθλζφωνο: 2691059437/2691059338 

- Θλ. ταχυδρομείο: prom2@gnaigio.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.gnaigio.gr/aigio   

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Ψίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): ΕΛΔΘ 
ΔΛΑΨΦΣΦΘΧ : 15800000-6 και ςυμπλθρωματικοφ CPV 15811000-6 

- Ξωδικόσ ςτο ΞΘΠΔΘΧ: 19PROC004460208 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε: Υρομικειεσ 

 

ΣΟΕΧ ΣΛ ΩΥΣΟΣΛΥΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΧΕ ΞΑΚΕ ΕΡΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΨΕΩΔ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΧΩΠΥΟΘΦΩΚΣΩΡ ΑΥΣ 
ΨΣΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΦΣΦΕΑ 

6�%20���%20��������/NOMOI/prom2@gnaigio.gr
http://www.gnaigio.gr/aigio
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Υλιρθσ Επωνυμία:  

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΠ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΠ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 

Ψθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθii; 

 

Ξατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Πθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ραι *+ Τχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, 
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε 
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 
μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο3: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 
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ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 

ε) Σ οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

δ) *+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ραι *+ Τχι 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 
άλλουσ4; 

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Υροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Ξατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Ξατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Σνοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Ψθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 
τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ5  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 
κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ 
V κατωτζρω;  

*+Ραι *+Τχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6 

Χτο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7· 
2. δωροδοκία8,9· 
3. απάτθ10· 
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Ωπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου14 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Υροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)18; 

*+ Ραι *+ Τχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν19: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

  Απάντθςθ: 

1) Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ραι *+ Τχι  

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Υοιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Υωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

1) Πζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Πε άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;21 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ραι *+ Τχι  

-*+ Ραι *+ Τχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ραι *+ Τχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ραι *+ Τχι  

-*+ Ραι *+ Τχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ραι *+ Τχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 22 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου23; 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ24 
: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Υαρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ25 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων27, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια29 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 

*+ Ραι *+ Τχι 
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ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Ππορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ραι *+ Τχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Τςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Υλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ31; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ραι *+ Τχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 



 

Χελίδα 87 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Σ («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα των τριϊν τελευταίων 
οικονομικϊν ετϊν είναι ο εξισ : 

και/ι, 

1β) Σ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα των τριϊν τελευταίων 
οικονομικϊν ετϊν είναι ο εξισ: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

2α) Σ ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ διακιρυξθ των τριϊν 
τελευταίων οικονομικϊν ετϊν είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Σ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα των τριϊν τελευταίων 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ είναι ο εξισ33: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ξατά τα τρία τελευταία ζτθ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 

Ξατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ35: 

Υεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 

    
 

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών : 

Σ οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα 
δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των 
προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν 
χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 

Ξατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών: 

Ππορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 
οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Σ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ 

υπογραφι:  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΘ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 

ΤΙΜΘ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 

1 ΠΥΑΠΛΕΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΕΧ 
 

   

2 ΑΓΞΛΡΑΦΕΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΕΧ 
 

   

3 ΑΦΑΞΑΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣΧ 
 

   

4 ΧΨΑΥΣΔΛ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ 
 

   

5 ΧΣΩΥΛΕΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΕΧ 
 

   

6 
ΒΑΞΑΟΑΣΧ 

ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣΧ  

   

7 ΥΕΦΞΑ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΘ 
 

   

8 
ΦΑΧΣΟΑΞΛΑ 

ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΑ  

   

9 
ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΠΥΣΩΨΛ 

ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ  

   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Ροςοςτό ζκπτωςθσ ………………………………% 

 

Σθμείωςθ: Θ προςφερόμενθ τιμι (δεν κα περιλαμβάνει το ποςοςτό ζκπτωςθσ) κα είναι ςφμφωνα με το 
δελτίο μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του Δελτίου Τιμϊν του αρμόδιου τμιματοσ Εμπορίου, τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ ΡΕ Αχαΐασ, τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ενϊ για τα είδθ που δεν 
υπάγονται ςε αυτό κα είναι θ τιμι πϊλθςθσ του υποψιφιου. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Φύιινπ ζπκκόξθσζεο 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 ΝΑΙ   

 ΝΑΙ   

 ΝΑΙ   

 ΝΑΙ   

 ΝΑΙ   

 ΝΑΙ   
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Χτθ Χτιλθ «ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΥΑΛΨΘΧΘ» ζχει 
ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΡΑΛ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 
προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ   προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον 
υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Υροςφορζσ 
που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Χτθ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΡΑΛ/ΣΧΛ εάν θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Υροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 
ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Υροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 
απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ. 

Χτθ ςτιλθ «ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Υαράρτθμα τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ 
το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Ψεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 
περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Υινάκων Χυμμόρφωςθσ. Χτθν αρχι του Υαραρτιματοσ καταγράφεται 
αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 
το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Ψεχνικό Φυλλάδιο 3, Χελ. 4 Υαράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 
φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που 
τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Υίνακα 
Χυμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Υροδ. 4.18). 

Ψονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΥΛΡΑΞΩΡ ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ και θ 
παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν 
αξιολόγθςθ των Ψεχνικϊν Υροςφορϊν. 

Χε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον 
πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ υπ’αρικμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΨΑΩ ΨOY Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΞΑΛ 

ΨΘΧ ΕΨΑΛΦΛΑΧ : …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ: ……………………………… 

 

 

Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ    #......................# € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α. 
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ΧΩΠΒΑΧΘ ΩΥ. ΑΦΛΚ……./…………. 

 

Χτο Αίγιο ςιμερα τθν ……….. του ζτουσ ………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ 

Ψο Γ. Ρ. Ανατολικισ Αχαΐασ, με ζδρα: Άνω Βουλωμζνο, 25100 Αίγιο και ΑΦΠ: 999894869, που 
εκπροςωπείται νόμιμα, για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τθν Διοικιτρια του Ροςοκομείου, κ. Μαμμι 
Ραναγοφλα  και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 

και αφετζρου 

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία ………. που εδρεφει ςτθν ……… ., ζχει ΑΦΠ ………. υπάγεται ςτθ ΔΣΩ: ……………. 
και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κα……………. …………………………………., και θ οποία ςτο εξισ κα 
αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Υρομθκευτισ», 

Οαμβάνοντασ υπόψθ : 

1) Ψθν υπ. αρικ. ………….. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προμικεια «…………..». 

2) Ψθν από ………… και με αρικ. Υρωτ. ……………. προςφορά του Υρομθκευτι που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο 
του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 

3) Ψθν υπ. Αρικ ……… απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του 
διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον Υρομθκευτι. 

Χυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

ΑΦΚΦΣ 1. ΣΦΛΧΠΣΛ 

Αντίκλθτοσ Ψο πρόςωπο που ο ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΘΧ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα 
πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) 
ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ 
με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν Επιτροπι 
Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ  ςτον Υρομθκευτι  ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται βάςει τθσ Χφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και 
των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Υρομικεια: «………………………», όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Χφμβαςθ. 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ:  ……….       Θμζρα: ………….. 

Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ  (ΕΥΥ): Ψο αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
του ζργου και τθν παραλαβι τθσ προμικειασ  (τμθματικι – οριςτικι). 

Υαραδοτζα: Τλα τα ενδιάμεςα ι τελικά  προϊόντα  που ο Υρομθκευτισ κα παραδϊςει ι οφείλει να 
παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ. 

Υροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Χφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Χφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Τταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 

Υροςφορά: θ από  ………..  προςφορά του Υρομθκευτι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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Χφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

Χυμβατικά τεφχθ : Ψα τεφχθ τθσ Χφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Υρομθκευτι, κακϊσ και 
όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α) τθ 
Χφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Υροςφορά του Υρομθκευτι. 

Χυμβατικό τίμθμα: #................€#  € με ΦΥΑ 

ΑΦΚΦΣ 2:ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΥΑΦΣΩΧΑΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Πε τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Υρομθκευτισ  αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που 
αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ «………………».  

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του Υρομθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ 
όρουσ τθσ …….. διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ. ……….. απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Χυγκεκριμζνα θ προμικεια περιλαμβάνει τθν  προμικεια …………………… ωσ κάτωκι: 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ SAP 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Μ/M 

 

ΡΟΣ/ΤΑ 

ΤIMH 
XΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Θ ΤΙΜΘ 
ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

 

ΦΡΑ 

ΤΕΛΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΜΕ 

ΦΡΑ 

         

         

         

 ΧΩΡΣΟΣ ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ: ………€   

 ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ ΦΥΑ:   ………€ 

 

ΑΦΚΦΣ 3.ΨΠΘΠΑΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΔΣΧΕΛΧ ΨΘΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ 

Θ τμθματικι προμικεια κα ορίηεται κάκε φορά, ζπειτα από ζγγραφθ παραγγελία από το αντίςτοιχο τμιμα 
του Ροςοκομείου, ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των τμθμάτων. 

ΑΦΚΦΣ 4. ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ – ΧΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ 

Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Χφμβαςθσ  ορίηεται ςε ζνα ζτοσ, ιτοι από …………. ζωσ ……………….. με 
δικαίωμα δίμθνθσ παράταςθσ αυτισ, χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του προμθκευτι. Ψο Ροςοκομείο 
διατθρεί το δικαίωμα δίμθνθσ παράταςθσ αυτισ, χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του προμθκευτι. 

ΑΦΚΦΣ 5. ΥΣΛΡΛΞΕΧ ΦΘΨΦΕΧ – ΕΞΥΨΩΧΕΛΧ ΠΕΧΦΛ ΨΘΡ ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΨΘΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ 

Χε περίπτωςθ που θ προμικεια παραδοκεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με 
τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ 
του Ρ. 4412/2016 άρκρο 207. 

ΑΦΚΦΣ 6.  ΑΠΣΛΒΘ – ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 

Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Υρομθκευτι  ανζρχεται ςτο ποςό ………… 
ευρϊ (………..€ )  πλζον  ΦΥΑ ιτοι ………. ευρϊ και ………. λεπτϊν (…………..€). Σ Υρομθκευτισ αναλαμβάνει 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Χτο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ 
και οι δαπάνεσ του Υρομθκευτι  για τθν εκτζλεςθ τθσ Υρομικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Σι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Θ υποβολι του 
τιμολογίου κα γίνεται ξεχωριςτά ςτθν κάκε Ροςθλευτικι Πονάδα.  

Σ Υρομθκευτισ  επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
(Ρ. 2238/94, ΦΕΞ 151 / Α / 94, Ρ.4172/2013 ΦΕΞ 167/ Α / 2013 άρκρα 61,62 & 64 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

Χτθν αμοιβι του Υρομθκευτι  χωρίσ ΦΥΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και 
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ: 

• 2% υπζρ Ψυχικισ Ωγείασ  

• Υαρακρατείται φόροσ 4%  

• 0,10% υπζρ ΕΑΑΔΘΧΩ επί τθσ κακαρισ αξίασ 

• 3% ΧΑΦΨΣΧΘΠΣ επί του ΕΑΑΔΘΧΩ 

• 20% ΣΓΑ ΧΑΦΨΣΧΘΠΣΩ επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου 

Τλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν 
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 
προμικειασ. 

ΑΦΚΦΣ 7. ΕΓΓΩΘΧΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Υρομθκευτισ  κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 
…………………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. ΨΦΑΥΕΗΑΧ, ποςοφ …………………….. ευρϊ (………………. €) 
(5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του Υρομθκευτι, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ 
αξίασ), ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ 
Διακιρυξθσ. 

ΑΦΚΦΣ 8. ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

 Ξακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Υρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με 
τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

Απαγορεφεται ςτον Υρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που 
απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 

Σ προμθκευτισ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, που ζχουν 
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. 

ΑΦΚΦΣ 9. ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ 

Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Σ Υρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

ΑΦΚΦΣ 10. ΑΡΑΧΨΣΟΘ – ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ ΞΑΛ ΟΩΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει τθν εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ 
παροφςασ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον Υρομθκευτι  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ρ. 4412/2016 
άρκρο 133. Χτθν γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν αναςτολι, θ 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ διάρκεια τθσ. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
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αναςτολισ ο  Υρομθκευτισ απαλλάςςεται εκείνων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων θ εκπλιρωςθ των 
οποίων ζχει αναςταλεί. 

Χε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Υρομθκευτι  που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ τθσ 
περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν 
θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Χε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου και θ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 

Ψροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ρ. 
4412/2016. 

ΑΦΚΦΣ 11. ΕΞΨΕΟΕΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 202 του Ρ. 4412/2016. 

ΑΦΚΦΣ 12. ΟΣΛΥΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Σ Ρ. 4412/2016, θ ………. διακιρυξθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και θ από ……… κατατεκείςα προςφορά 
του Υρομθκευτι  αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Χε περίπτωςθ 
αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν , θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ 
είναι θ ακόλουκθ: 

α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 

β) Σ Ρ. 4412/2016 

γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

δ) Θ προςφορά του Υρομθκευτι 

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπϋ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ 
παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 

ΑΦΚΦΣ 13. ΕΦΑΦΠΣΧΨΕΣ ΔΛΞΑΛΣ – ΕΥΛΟΩΧΘ ΔΛΑΦΣΦΩΡ 

Σ Υρομθκευτισ  και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα 
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με 
βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια 
Αιγίου, ςφμφωνα με το άρκρο 175 Ρ. 4412/2016. 

ΧΕ ΥΛΧΨΩΧΘ ΨΩΡ ΑΡΩΨΕΦΩ ςυνετάγθ το παρόν ςε δφο πρωτότυπα, ζνα ζλαβε ζκαςτο ςυμβαλλόμενο 
μζροσ. 

                                                     ΨΑ ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΑ ΠΕΦΘ 
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