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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ» 

 
               ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣ:  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

                 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
 Τηλ. 210- 8191231/32 

ΚΟΙΝ.:  Φ.831/Α∆.1964 

 Σ.593 

 Αθήνα, 4 Ιουν 19 

  
ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη  Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού Yπ’ Aρίθµ. 18/2019 

Ανάδειξης Αναδόχου για την Εκµετάλλευση των Κυλικείων της Σχολής 
Ικάρων και της ΣΜΥΑ 

 
   ΣΧΕΤ.:  α. Α∆.Φ.800/548/Σ.116/20-02-19/∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
  β. Α∆.Φ.800/1908/Σ.400/27-02-19/ΣΙ                                                                                                                             
  γ. Α∆.Φ.800/1187/Σ.205/6-3-19/ΣΜΥΑ 
  δ. Α∆.Φ.831/883/Σ.212/15-03-19/∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
  ε. Α∆.Φ.831/1535/Σ.440/06-05-19/∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
  

1. Έχοντας υπόψη: 
 

 α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
 

 (1) Του Ν∆ 721/70 (ΦΕΚ Α’251/1970) «Περί Οικονοµικής 
Μέριµνας και Λογιστικού των Ε.∆.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

 
 (2) Toυ N.2690/99 (ΦΕΚ Α’45/09-03-99) «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει κάθε φορά. 

 
 (3) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-10) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’’ και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

 
 (4) Του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’107/09-05-13) «Επείγοντα 

Μέτρα Εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί 
της παραγράφου Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 
της 16 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις 
εµπορικές συναλλαγές». 

 
 (5) Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄167/23-07-13), άρθρο 64 παρ. 

2 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 
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 (6) Tου Ν.4235/14 (ΦΕΚ Α΄32/11-02-14) «∆ιοικητικά 
µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής 
νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 

 
 (7) Tου Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄74/26-03-14) «∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992                 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης 
διαδικασιών προµηθειών ∆ηµοσίου». 

 

 (8) Tου Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν.2362/95), όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν.4281/14 και ισχύει. 

 
 (9) Του Π∆ 28/15 (ΦΕΚ Α’34/23-03-15) “Κωδικοποίηση 

διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”. 
 
 (10) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’147/8-8-16) “∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

 
 β. Τις κάτωθι αποφάσεις - κανονισµούς: 
 
  (1) Την υπ’ αριθµ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση 

ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β΄/03-12-07) «Περί µεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε 
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί µε τη Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 Απόφαση (ΦΕΚ 1753/Β). 

 
  (2) Τη Φ.800/3/710114/Σ.32 Απόφαση κ. ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 

131 Β΄07-02-03) περί «Καθορισµού Κόστους Χηµικών Αναλύσεων που 
πραγµατοποιούνται στο Χηµείο Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και δεν 
εκτελούνται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους». 

 
 (3) Την υπ’ αριθµ. Φ.831/878863/Σ.823/04-06-

14/ΓΕΑ/∆6/4 διαταγή, µε την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες διενέργειες 
Πρόχειρων (Συνοπτικών) Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών Προµηθειών µη στρατιωτικού 
εξοπλισµού. 

 
   (4) Τους ορισµούς των άρθρων 2 και 3 του Κανονισµού 
(ΕΚ) 178/2002 και τους ορισµούς του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004. 
 
   (5) Τα εγχειρίδια «Περί Προµηθειών – Προπληρωµών 
ΠΑ» ΕΠΑ ∆ – 12/18 και «Περί Εντεταγµένων Εκµεταλλεύσεων Εξυπηρέτησης 
Προσωπικού ΠΑ» ΕΠΑ ∆ – 15/18. 
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 (6) Την υπ’ αριθµ. Φ.800/268/136428/Σ.2628/06-09-
16/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ, µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά µε τα κυριότερα 
σηµεία του Ν.4412/16 διαδικασιών σύναψης συµβάσεων προµηθειών και παροχής 
υπηρεσιών. 

 
 γ. Τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές µε τις οποίες η ΣΙ και ΣΜΥΑ 

υπέβαλαν τις απαιτήσεις τους για µίσθωση κυλικείων στους χώρους των Σχολών 
τους. 
 
  δ. Τη (δ) όµοια µε την οποία προκηρύχθηκε συνοπτικός 
πλειοδοτικός διαγωνισµός θέµατος (Α∆Α: ΩΖΑΑ6-ΘΙΙ). 
 
  ε. Την (ε) όµοια απόφαση µαταίωσης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού και επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε τροποποίηση ή 
µη των όρων της, σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/16.  
 
    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
 2. Συνοπτικό Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό, σε ευρώ (€), µε έγγραφες 
ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, η 
οποία θα προκύψει από το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης για τα προς 
πώληση είδη συνδυαστικά µε το ποσοστό αύξησης του µηνιαίου µισθώµατος των 
κυλικείων και τους ανάλογους συντελεστές βαρύτητας, ως το Παράρτηµα «Β» της 
παρούσας, για τη µίσθωση/εκµετάλλευση των κυλικείων της Σχολής Ικάρων και 
της ΣΜΥΑ και τη σύναψη σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους, µε δυνατότητα 
παράτασης έως ενός (1) ακόµα έτους υπό προϋποθέσεις.  

 
3.  Το ποσό εκκίνησης που αφορά το µηνιαίο µίσθωµα εκµετάλλευσης 

των κυλικείων ΣΙ και ΣΜΥΑ ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 
1.500,00). 

 
 4. Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί 20 Ιουνίου 2019 ηµέρα 

Πέµπτη και ώρα 09:00 π.µ. στα Γραφεία της ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας. 
  
5. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό 

µπορούν να υποβάλουν του φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη µε τους εξής τρόπους:  

 
  α. Την αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση: ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β 

∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΤΚ 136 71 Τατόι ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courier ή µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 19 Ιουνίου 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00 µ.µ. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία 
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα 
αποσταλούν. 

 
  β. Την κατάθεση τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε 

ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του.  
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6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

 
8.  Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
στο Μέρος ΙΙ, Β του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπευθύνου ∆ηλώσεως (ΤΕΥ∆). 

 
9.  Αιτήµατα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 

έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή προκειµένου να µην απαιτηθεί παράταση της 
προθεσµίας παραλαβής των προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 60, παρ. 3α του 
Ν.4412/2016. 
 
 10. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται ως 
ακολούθως σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της 
Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 
 11. Επισηµαίνεται ότι, οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να 
επισκεφθούν, κατόπιν συνεννόησης µε τις Σχολές (τηλ: 210-8195130 για τη ΣΜΥΑ 
και 210-8193030 για τη ΣΙ), το χώρο των κυλικείων και να ενηµερωθούν για τον 
παρεχόµενο εξοπλισµό, τις συνθήκες, την υποδοµή, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
προς καλύτερη εκτίµηση και κατανόηση των όρων του διαγωνισµού. 
 

12. Για την είσοδο στο Αεροδρόµιο απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα. 
 

13. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους του παρόντος 
διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη 
∆ΑΕ/∆ΟΥ/Τµ.Εκµ/σης, τηλέφωνα 210-8191231/32, αρµόδιες: Σγός (Ο) Σοφία 
Μαρινοπούλου, Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου ενώ σε ερωτήµατα επί των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στις αντίστοιχες 
σχολές ΣΙ και ΣΜΥΑ στα τηλέφωνα της παρ. 11 του παρόντος. 

 
  

 Ταξχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας 
 Επιτελάρχης 

Ακριβές Αντίγραφο  
  

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 
«B» Γενικοί και Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 
«Γ» Υποχρεωτικά – Βασικά Είδη Κυλικείων (Πίνακας 1) και Ενδεικτικά 
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Επιπλέον Είδη Κυλικείων (Πίνακας 2) 
«∆» Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου  
«Ε» Φύλλο Επιθεώρησης Βιοµηχανιών – Τροφίµων και Φύλλο 

Βαθµολογήσεως Επιθεωρήσεως Βιοµηχανιών – Τροφίµων 
«ΣΤ» Φύλλο Επιθεώρησης Αντιπροσώπων – Μεταπωλητών και Φύλλο 

Βαθµολογήσεως  Επιθεωρήσεως Αντιπροσώπων – Μεταπωλητών 
«Ζ» Σχέδιο Σύµβασης προς Υπογραφή 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΣΙ 
ΣΜΥΑ 
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 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β 

∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Μίσθωση / Εκµετάλλευση των ∆ύο (2) Κυλικείων της ΑΒ 
∆εκέλειας (ΣΙ και ΣΜΥΑ)  

ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ  

Ένα (1) Κυλικείο στη ΣΙ και Ένα (1) Κυλικείο στη ΣΜΥΑ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΙ και ΣΜΥΑ 

CPV 55410000-7 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η χαµηλότερη τιµή η οποία θα προκύψει  από το υψηλότερο 
ποσοστό (%) έκπτωσης για τα προς πώληση είδη 
συνδυαστικά µε το ποσοστό αύξησης του µηνιαίου 

µισθώµατος των κυλικείων – εστιατόριο και τους ανάλογους 
συντελεστές βαρύτητας. Το τίµηµα της προσφοράς κάθε 
υποψηφίου θα δοθεί ως οι οδηγίες  στο Παράρτηµα “Β” της 

παρούσας (άρθρα 3 & 4) 

 ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 180.000,00 €  

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ Το ποσό εκκίνησης είναι 1.500,00 € 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

20 Ιουνίου  2019 ηµέρα Πέµπτη 
    και ώρα 09:00 π.µ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

19 Ιουνίου 2019 ηµέρα Τετάρτη 
   και ώρα 14:00 µ.µ. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης υπό προϋποθέσεις  

για έως ένα (1) επιπλέον έτος 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και τα Παραρτήµατά της, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. 

 
 Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 

 ∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας 
Ακριβές Αντίγραφο  

  
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  

              Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων  
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 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593   
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 
 

 1. Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη Αναδόχου για τη  µίσθωση / 
εκµετάλλευση των κυλικείων ΣΙ και ΣΜΥΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή, η οποία θα προκύψει από το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης για τα προς 
πώληση είδη συνδυαστικά µε το ποσοστό αύξησης του µισθώµατος των κυλικείων και 
τους ανάλογους συντελεστές βαρύτητας, βάσει µηνιαίου µισθώµατος, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των άρθρων 3 & 4 παρόντος Παραρτήµατος και τη σύναψη σύµβασης 
διάρκειας ενός (1) έτους, µε δυνατότητα παράτασης για έως ένα (1) επιπλέον έτος υπό 
προϋποθέσεις. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται και κάθε άλλου είδους δαπάνη 
(κόστος ασφάλισης, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κλπ).  

 
 2. Αναλυτικά, οι χώροι, το µίσθωµα, ο εκτιµώµενος ετήσιος κύκλος εργασιών 
και ο αριθµός του εξυπηρετούµενου προσωπικού, των κυλικείων ΣΙ και ΣΜΥΑ, έχουν 
ως κάτωθι : 

 
  α. Χώροι: Ένα (1) Κυλικείο στη ΣΙ και Ένα (1) Κυλικείο στη ΣMYA 
 
  β. Μηνιαίο Μίσθωµα: Το ποσό εκκίνησης ορίζεται σε 1.500,00 
ευρώ. 
 
  γ. Ετήσιος κύκλος εργασιών: Εκτιµάται σε 180.000,00 ευρώ. 
 
  δ. Εξυπηρετούµενο προσωπικό: Το προσωπικό, 
συµπεριλαµβανοµένων των σπουδαστών των δύο (2) Σχολών, το οποίο ανέρχεται σε 
1.180 άτοµα, το προσωπικό των υπόλοιπων Μονάδων της ΑΒ ∆εκέλειας, το οποίο 
ανέρχεται σε 500 και πλέον  άτοµα, καθώς και οι επισκέπτες διαφόρων εκδηλώσεων 
που φιλοξενούν οι Σχολές (συνέδρια, επισκέψεις σχολείων κλπ) σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 
 
 3. Επισηµαίνεται ότι, η µίσθωση / εκµετάλλευση των δύο (2) κυλικείων δεν 
είναι διαιρετή και η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει σε έναν (1) ανάδοχο.   

ΑΡΘΡΟ 2ο  
∆ικαίωµα Συµµετοχής 

 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 
 
 α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
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 β. ∆ηµόσιοι φορείς. 
 
 γ. Ενώσεις των ανωτέρω προσώπων ή/και φορέων 

συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων εφόσον πληρούν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη και είναι 
εγκατεστηµένες σε: 

 
  (1) Κράτος – µέλος της Ένωσης. 
 
  (2) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.). 
 
  (3) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις που 
σχετίζονται µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας. 

 
  (4) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις  ανωτέρω περιπτώσεις 

της παρούσης παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την  
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 
2. Ο όρος «οικονοµικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην 

ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες. 
 
3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συµπράξεις οικονοµικών φορέων δεν 

υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύµπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η Σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

 
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, 

όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.    
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

  
1. Οι προσφορές πρέπει: 

 
 α. Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα – εταιρικά ή µη – που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο, τα οποία µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
  
 β. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
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οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από 
τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα 
µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν 
πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 
 

2. Προσφορές για µέρος της ποσότητας (κυλικείων) που ορίζει η διακήρυξη, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

 
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 

 5. Η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του Ν.4412/16, µε βάση τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση προσφορά: 
 
  α. Η οποία αποκλίνει από το άρθρο 92 έως 100 και 102 έως 104 του 
Ν.4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων περί σύνταξης και 
υποβολής προσφοράς, όπως οι όροι ορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. 
 
  β. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, 
εφόσον, αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη 
συµπλήρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 
 
  γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή 
από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 
 
  δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
 
  ε. Η οποία είναι προσφορά υπό αίρεση. 
 
  στ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής. 
    
 6. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης.     
 

7. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
 

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα). 
 
β. Την επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής (∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ).  
 
γ. Τον τίτλο της σύµβασης. 
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δ. Την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας 

υποβολής προσφορών). 
 
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
 

 8. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τους τρεις (3) 
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων φέρει 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
  α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 
οποίος πρέπει να περιέχει, επί ποινή απόρριψης: 
 

(1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, µε ηµεροµηνία 
έκδοσης έως τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την υποβολή τους, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/16, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την 
ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
   (2) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ως το 
υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος, η οποία φέρει ηµεροµηνία 
εντός των τελευταίων δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Για την υπογραφή του ΤΕΥ∆ ισχύουν τα οριζόµενα του άρθρου 79Α του Ν.4412/16, 
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 107, παρ 13 του Ν. 4497/17. Ως εκπρόσωπος του 
οικονοµικού φορέα θεωρείται ο νόµιµος εκπρόσωπος όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή της αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 
   

 β. Φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος πρέπει 
να περιέχει, επί ποινή απόρριψης: 
 
   (1)  Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην υπ’ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 Απόφαση 
του Υπ.Υγείας (ΦΕΚ Β’ 2161/2017). 
 

(2) Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 
9001:2000 ή άλλο αναγνωρισµένο πρότυπο βασισµένο στις αρχές του συστήµατος 
HACCP, το οποίο θα πρέπει να αφορά στο αντικείµενο του διαγωνισµού (∆ιαχείριση 
Επιχειρήσεων Τροφίµων Κατηγορίας IV-Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής) και να έχει 
εκδοθεί από φορέα πιστοποιηµένο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) ή 
άλλο Ευρωπαϊκό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης χώρας της Ε.Ε. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει 
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να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης (αρχική και τυχόν ανανέωση). Σε 
περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται επί 
ποινή έκπτωσης για την ανανέωση της ισχύος του Πιστοποιητικού.    

 
(3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία: 

 
    (α) Θα δηλώνουν συµµόρφωση προς όλες τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας, τις απαιτήσεις και όλους τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
    (β) Θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν την ελεύθερη 
πρόσβαση των αρµοδίων Οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους για υγειονοµικό 
έλεγχο, παρέχοντάς τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. 
 
    (γ) Θα βεβαιώνουν ότι για τυχόν αλλαγή των στοιχείων 
των εγκαταστάσεών τους, θα ενηµερώνουν άµεσα την Υπηρεσία, προκειµένου να 
διενεργηθεί υγειονοµικός έλεγχος αυτών. Σε περίπτωση που οι νέες εγκαταστάσεις 
κριθούν υγειονοµικά µη αποδεκτές από την αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του 
Ν.4412/16 συνέπειες. 
 
   (4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία: 
 
    (α) Θα δηλώνουν την έδρα εγκατάστασης της 
επιχείρησης και την πλήρη επωνυµία της. 
  
    (β) Θα δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία (πλήρη επωνυµία, 
έδρα, διεύθυνση)  των συνεργαζόµενων εταιρειών τους (συνεργαζόµενοι φορείς – 
έµποροι – παραγωγοί) από τους οποίους θα προµηθεύονται τα είδη για όλο το χρονικό 
διάστηµα ισχύος της Σύµβασης.  

 
    (γ) Θα βεβαιώνουν ότι θα ενηµερώνουν την Υπηρεσία 
άµεσα για την οποιαδήποτε διαφοροποίηση (τροποποίηση των δηλουµένων στοιχείων 
ή προµηθευτών, διακοπή της συνεργασίας, κλπ) και θα δεσµεύονται ότι η αλλαγή των 
προµηθευτών θα γίνεται χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία-λειτουργία των 
Εκµεταλλεύσεων και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίµων. 
                         

(5) Κατάσταση στην οποία θα περιγράφεται: 
 
    (α) Ο εξοπλισµός (έπιπλα, βιτρίνες, ψυγεία, καφετιέρες, 
τοστιέρες, κλπ) που θα διαθέσουν για την προετοιµασία, τη συντήρηση και την πώληση 
των ειδών. 
 
    (β) Τα µέτρα που θα λάβουν για τη λειτουργία των 
Εκµεταλλεύσεων, για την εξασφάλιση της ποιότητας και για την εγκατάσταση 
συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας των Τροφίµων κατά HACCP.  
 
   (6) Κατάσταση όλων των υποχρεωτικών ειδών σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα «Γ» της διακήρυξης, στην οποία θα αναγράφεται για το κάθε είδος  η 
ακριβής ονοµασία, το βάρος τεµαχίου, η χώρα προέλευσης και η προµηθεύτρια 
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εταιρεία. Για τα είδη του Παραρτήµατος «Γ» που δηλώνεται ελάχιστο βάρος, το 
προσφερόµενο βάρος δεν µπορεί να υπολείπεται από το αναγραφόµενο. Οι 
συµµετέχοντες δύνανται να προσφέρουν και άλλα ανάλογα είδη, πέραν των 
υποχρεωτικών – βασικών, (ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα στον πίνακα ‘2’ του 
Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας) που τυχόν διαθέτουν, υπό την προϋπόθεση να 
αναφέρουν ακριβή στοιχεία σύνθεσης αυτών, τιµές και τις προµηθευτριες εταιρείες 
αυτών. 

 
 (7) Υπεύθυνη ∆ήλωση για τα συσκευασµένα, µε την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι δεσµεύονται για επικόλληση ετικέτας µε τα στοιχεία της επιχείρησης, 
καθώς και τα στοιχεία του προϊόντος επί των ειδών (σύνθεση, βάρος, ηµεροµηνία 
παρασκευής ή λήξης αυτού κλπ).   
    
   (8) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται συµµόρφωση 
προς όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στο 
Παράρτηµα «∆» της διακήρυξης. 
 
   (9) Υπεύθυνη ∆ήλωση του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για 
το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται σε 
εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
   (10) ∆ικαιολογητικά προµηθευτών των υποχρεωτικών ειδών και 
τυχόν προσφερόµενων επιπλέον ειδών Παραρτήµατος «Γ» παρούσας: 
 
    (α) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης κατά τα 
προβλεπόµενα στην ΚΥΑ αριθµ. 15523 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1187/06) και εφόσον προβλέπεται 
για την εν λόγω επιχείρηση τον κωδικό αριθµό έγκρισης της εγκατάστασης. 
 
    (β) Υπεύθυνη δήλωση των προµηθευτών µε την οποία 
θα βεβαιώνεται : 
     (1) Η χορήγηση – διάθεση των σχετικών ειδών 
στους συµµετέχοντες για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 
 
     (2) Η δυνατότητα των αρµοδίων Οργάνων της ΠΑ 
να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των προµηθευτών για έλεγχο 
παρέχοντάς τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. 
 
    (γ) Σε προµηθευτές εκτός Ελλάδος ζητούνται τα 
αντίστοιχα ανωτέρω (α), (β) και (γ) δικαιολογητικά επίσηµα και µεταφρασµένα και 
επιπλέον επίσηµη και µεταφρασµένη πρόσφατη (εντός έτους) βεβαίωση επιθεώρησης 
από την αρµόδια υγειονοµική αρχή του κράτους προέλευσης. 
     
   (11) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που ορισµένοι 
προµηθευτές (συνεργαζόµενοι µε το συµµετέχοντα), δεν έχουν το σύνολο των 
απαιτούµενων, ως άνω, δικαιολογητικών, υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής της 
προσφοράς του συµµετέχοντα υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις (διαζευκτικά) : 
   
    (α) Τα είδη που παράγουν οι συγκεκριµένοι 
προµηθευτές, εφόσον εντάσσονται στα βασικά – υποχρεωτικά, τα οποία παρέχονται 
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από συνεργαζόµενους µε τον ανάδοχο προµηθευτές, στην περίπτωση που αυτοί 
αφενός δεν καλύπτουν το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών, αφετέρου δε τα 
υπόψη είδη παρέχονται και από έτερο συνεργαζόµενο προµηθευτή, τότε η προσφορά 
του συµµετέχοντα αναδόχου δεν απορρίπτεται και ισχύει µόνο για το συνεργαζόµενο 
προµηθευτή που πληροί τις απαιτήσεις – δικαιολογητικά της Υπηρεσίας. 
 
    (β) Στην περίπτωση συνεργαζόµενων προµηθευτών και 
για είδη που εντάσσονται στα επιπλέον – πρόσθετα, οι οποίοι δεν καλύπτουν το σύνολο 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών της διακήρυξης, αυτά δεν θα συµπεριλαµβάνονται 
στη σύµβαση που θα υπογραφεί. 
   
    Σε κάθε περίπτωση  τα προϊόντα της ανωτέρω (α) και (β) 
αναφοράς, και η διάθεσή τους θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον ΚΤΠ και την Εθνική 
Νοµοθεσία. 
 
  Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων δικαιολογητικών, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  γ. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο 
περιλαµβάνονται: 
 
   (1) Η οικονοµική προσφορά,  σύµφωνα µε το Υπόδειγµα της 
Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Γ». 
 
   (2) Το προσφερόµενο ποσοστό (%) αύξησης του µηνιαίου 
µισθώµατος, αριθµητικώς και ολογράφως, το ποσό εκκίνησης του οποίου ορίζεται σε 
χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500,00) για το σύνολο των εκµεταλλεύσεων, ως Τ1 του 
εφαρµοζόµενου τύπου του άρθρου 4, µε συντελεστή βαρύτητας 40. 
 
   (3) Το προσφερόµενο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των τιµών 
(άνευ ΦΠΑ) των βασικών – υποχρεωτικών ειδών (ευρείας κατανάλωσης) που 
καθορίζονται στο Παράρτηµα «Γ» της παρούσας, το οποίο θα είναι ενιαίο για όλα τα είδη 
καθώς και για το σύνολο των εκµεταλλεύσεων, ως Τ2 του εφαρµοζόµενου τύπου του 
άρθρου 4, µε συντελεστή βαρύτητας 60. 
 
 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης 
τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 
 

   (4) Οι συµµετέχοντες ανάδοχοι δύνανται να προσφέρουν και 
άλλα ανάλογα είδη, πέραν των υποχρεωτικών – βασικών, (ενδεικτικά αναφέρονται 
ορισµένα στον πίνακα ‘2’ του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας) που τυχόν διαθέτουν, 
υπό την προϋπόθεση να αναφέρουν ακριβή στοιχεία σύνθεσης αυτών, τιµές και τις 
προµηθεύτριες εταιρείες αυτών.   Τυχόν προσφορά για επιπρόσθετα είδη θα πρέπει να  
επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό της οικονοµικής προσφοράς. Στις τιµές των 
ειδών, δε θα συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, θα πρέπει όµως τα προβλεπόµενα ποσοστά 
και ποσά που αναλογούν σε κάθε είδος, να αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη στο 
υπόψη έντυπο.  Τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς µε είδη πέραν των 
υποχρεωτικών – βασικών δε θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 
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Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόµενοι  φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά και άλλες σχετικές 
δαπάνες). 
 
   (5) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται κάθε 
προσφερόµενο είδος. 
 
   (6) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν δύναται να 
είναι µικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
 9. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, 
σε οιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισµένα δικαιολογητικά.  Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς 
φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 80 και 82 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Κριτήριο Κατακύρωσης – Υπολογισµός Τιµών Πώλησης  

  
 1. Ως κριτήριο πρόκρισης  του αναδόχου που θα αναλάβει την εκµετάλλευση 
– διαχείριση  των κυλικείων, ορίζεται η χαµηλότερη τιµή, η οποία θα προκύψει από το 
υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης των προς πώληση ειδών, συνδυαστικά µε το 
ποσοστό αύξησης του µηνιαίου µισθώµατος των κυλικείων και τους ανάλογους 
συντελεστές βαρύτητας, η οποία θα προκύψει από την παρακάτω σχέση : 
 
  (Τ1 x 40) + (Τ2 x 60) = Τ 
  όπου : 
  Τ1 = ποσοστό αύξησης του µηνιαίου µισθώµατος 
  Τ2 = ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών των βασικών ειδών 
  Τ = σταθµισµένος µέσος όρος προσφεροµένων ποσοστών 
 

  Η τιµή Τ  θα προκύψει από τον ανωτέρω τύπο και αποτελεί το ποσοστό 
(%) έκπτωσης για τα προς πώληση είδη συνδυαστικά µε το ποσοστό αύξησης του 
µηνιαίου µισθώµατος των κυλικείων.  Συνεπώς ο µειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που 
θα προσφέρει τη µεγαλύτερη τιµή Τ (σταθµισµένο µέσο όρο προσφεροµένων 
ποσοστών).  
 
  Επισηµαίνεται η απαίτηση για τον ορθό υπολογισµό των τιµών µε βάση 
το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών συνδυαστικά µε το ποσοστό 
αύξησης του µισθώµατος. 
 
  Παράδειγµα : 
  Έστω ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας επιθυµεί να προσφέρει ως 
µηνιαίο µίσθωµα για το σύνολο των εκµεταλλεύσεων το ποσό των 1.710,00 € και ως 
έκπτωση επί των τιµών (άνευ ΦΠΑ) των βασικών – υποχρεωτικών ειδών ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης 12%. 
 
  Το ποσοστό αύξησης του µηνιαίου µισθώµατος ανέρχεται σε : 
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 (1.710,00 – 1.500,00) / 1.500,00= 0,14,  ήτοι 14% 
 
  Συνεπώς, η τιµή Τ  οποία αναλύεται ως εξής : 

   (14% x 40) + (12% x 60) = 12,80 
(και η οποία αντιστοιχεί σε σταθµισµένο µέσο όρο ποσοστών 12,80%). 

 

 2. Επισηµαίνεται ότι ο υπολογισµός των τελικών τιµών πώλησης των ειδών, 
θα γίνει ως ακολούθως : 
 
  α. Η προσφερθείσα έκπτωση θα γίνει επί των τιµών άνευ ΦΠΑ. 
 
  β. Στη συνέχεια, θα προστεθεί ο αναλογούν ΦΠΑ και θα γίνει 
στρογγυλοποίηση των τιµών προς το πλησιέστερο πεντάλεπτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ισχύς Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι 
(120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύµφωνα 
µε την παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν.4412/16. 
 
  2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 
 
  3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
 
  4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού ή εµποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά 
πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες 
αφορούν στον ∆ιαγωνισµό. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ενστάσεις – Προσφυγές 
 
 1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 
(60.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 
αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλοµένης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  Για  την άσκηση 
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έντασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε 
(5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
   
 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.   Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσο µε το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.  Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, εάν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω 
παραβόλου. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εχεµύθεια 

 
 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/16, εφόσον ένας οικονοµικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εµπορικού απορρήτου, στο σχετικό έγγραφο της προσφοράς του, αναφέρει ρητά όλες 
τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα 
της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
  
 2. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές 
µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
 3. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 
οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π∆ 28/2015 
(Α΄34). 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Αποσφράγιση Προσφορών 
  
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε µία (1) δηµόσια συνεδρίαση 
(άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16) στην οποία αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της 
προσφοράς, όπου περιλαµβάνονται τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, η Τεχνική και η 
Οικονοµική Προσφορά και η Επιτροπή µονογράφει κάθε φύλλο των εν λόγω 
δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι εφόσον υφίστανται έγγραφα µε εµπιστευτικό 
περιεχόµενο, αυτά µονογράφονται από την επιτροπή και δεν παρέχεται δικαίωµα 
πρόσβασης στους λοιπούς συµµετέχοντας οικονοµικούς φορείς εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Ν.4412/16. Μετά το πέρας της δηµόσιας 
συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό.  
 

2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στο 
Μέρος «ΙΙ», Β του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπευθύνου ∆ηλώσεως (ΤΕΥ∆). 
 
 3. Μετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα 
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κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται µαζί µε 
το φάκελο του ∆ιαγωνισµού στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας για την έκδοση 
εκτελεστής διοικητικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής (Απόφαση Προσωρινού 
Αναδόχου), µε την οποία ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος και η οποία 
αναρτάται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
 4. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(ή τηλεοµοιοτυπίας - fax), αυθηµερόν σε όλους τους συµµετέχοντες και µετά την 
παρέλευση άπρακτης της πενθήµερης προθεσµίας άσκησης ενστάσεων, ο υποψήφιος 
ανάδοχος  προσκοµίζει εντός πέντε (5) ηµερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης [ήτοι 
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Προσωρινού Αναδόχου]. 
     

Άρθρο 9ο 

Κατάρτιση και Υποβολή ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
 

 1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης , επί ποινή απόρριψης, είναι 
τα κάτωθι: 
 
   α. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας της 
εταιρείας, τις πράξεις ορισµού των διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 
του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου-Μελών για τις Α.Ε., καθώς επίσης το παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
 
   β. Απόσπασµα του ποινικού µητρώου των υπόχρεων προσώπων ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους – µέλους της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας µε ηµεροµηνία έκδοσης έως τρεις (3) 
µήνες πριν την υποβολή τους, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/16. ∆ηλαδή, απαιτείται η κατάθεση 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου: 
     
    1) Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
  
    2) Για τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.). 
     
    3) Για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις 
των συνεταιρισµών. 
 
   γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (για τις εισφορές κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) οι οποίες θα είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, µε 
αντικείµενο τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 
 
  δ. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΣΕΠΕ), από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που (τυχόν) έχουν  εκδοθεί σε βάρος του 
προσωρινού αναδόχου σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία λήξης 
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της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς ή εάν µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
υπόψη δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία υλοποίησης της λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, προσκοµίζεται Υπεύθυνη 
∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου περί µη έκδοσης 
πράξεων επιβολής προστίµου  εις βάρος του, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 
 

Άρθρο 10ο 

Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύµβασης 
 
 1. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, [η οποία θα ενισχυθεί µε ένα (1) 
επιπλέον µέλος ο οποίος θα είναι Αξκός Υγειονοµικού], προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες: 
 
  α. Εξέταση των εγκαταστάσεων του µειοδότη (συµπεριλαµβανοµένων 
και των συνεργαζόµενων προµηθευτών του µειοδότη ή ορισµένων εξ΄ αυτών 
(δειγµατοληπτικά), κατά την κρίση της Επιτροπής, εκτός αυτών των οποίων οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής είναι εκτός Ελλάδας) που έχει προσκοµίσει πλήρη και ορθά 
δικαιολογητικά συµµετοχής και τεχνική προσφορά, µε επιτόπιες επισκέψεις, για τη 
διαπίστωση των πραγµατικών δυνατοτήτων παραγωγής, την εξέταση των Πρώτων και 
Βοηθητικών Υλών, καθώς και την υγειονοµική καταλληλότητα στο χώρο των Αποθηκών 
και των Οχηµάτων µεταφοράς των ειδών. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας 
τουλάχιστον µιας εκ των παραπάνω εγκαταστάσεων ή αδυναµίας υπογραφής 
σύµβασης από την πλευρά του µειοδότη, η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργείται 
στον αµέσως επόµενο µειοδότη, έως την υπογραφή σχετικής σύµβασης. 
 
  β. Σύνταξη Έκθεσης µε τις διαπιστώσεις και τη σχετική βαθµολογία, 
ως το υπόδειγµα της Προσθήκες «4» και «5» του παρόντος Παραρτήµατος, µε τις 
διαπιστωθείσες παρατηρήσεις και τη σχετική βαθµολογία, λαµβάνοντας υπόψη και τα 
καθοριζόµενα στην υπ΄ αρίθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.9697/8-10-12 Απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2718/2012). ∆ιευκρινίζεται ότι το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί µια 
εταιρεία ως αποδεκτή, είναι τα 650 µόρια. 

 
2. Με την προσκόµιση από τον υποψήφιο ανάδοχο των ως άνω 

δικαιολογητικών και εφόσον εκπληρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις σύµφωνα µε 
Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης (κατόπιν εξέτασης των εγκαταστάσεων του 
µειοδότη), εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, η 
οποία κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, για 
τυχόν άσκηση ένστασης κατά της απόφασης. 
 
 3. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πενθήµερης προθεσµίας άσκησης 
ένστασης ή την έκδοση απόφασης της Μονάδας επ’ αυτής, η κατακυρωτική απόφαση 
γνωστοποιείται στον ανάδοχο ο οποίος και προσκαλείται για την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
 4. Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 
«Ζ» της διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της 
σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση 
ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 
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 5. Προσφέρων πoυ δεv προσέρχεται µέσα στηv προθεσµία πoυ τoυ ορίστηκε 
ήτοι εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνοµά τoυ και από κάθε δικαίωµα πoυ 
απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Ν.4412/16 συνέπειες, 
µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωµοδότηση τoυ 
αρµοδίου οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του 
Ν.4412/16 για τον προσφέροντα που υπέβαλλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, 
σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 
 

 6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
θα εφαρµοσθούν αναλογικά οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις 
συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών και θεµάτων που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

 
            7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ανάλογου υγειονοµικού ελέγχου των 
εγκαταστάσεων των συνεργαζόµενων προµηθευτών, δειγµατοληπτικά και κατά την 
κρίση της, τόσο κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της Σύµβασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακαταλληλότητα, ο 
συγκεκριµένος προµηθευτής θα πρέπει να αντικατασταθεί µε µέριµνα του συµµετέχοντα 
ή του Αναδόχου µε άλλον κατάλληλο. Σε διαφορετική αποκλείεται από το διαγωνισµό ή 
κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύµβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Εγγυήσεις 

 
1. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
– µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέλη της 
Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια 
ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 

  2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να καταθέσει έως την υπογραφή αυτής, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 
ίσου µε το ποσοστό 5% επί των µισθωµάτων ενός (1) έτους, όπως αυτά θα 
διαµορφωθούν από τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 
  3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) 
τουλάχιστον µήνες, από το συνολικό χρόνο διάρκειας της σύµβασης. 
 
  4. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την  εκπλήρωση 
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των συµβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 
    
 5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
       
 6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 

 7. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε την προσθήκη 
«2» του Παραρτήµατος «Β» της παρούσας και να περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τα 
καθοριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.   ∆ιαφορετική διατύπωση των 
εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά 
ιδρύµατα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό 
περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη. 

 
 8. Σε περίπτωση του δικαιώµατος προαίρεσης για επέκταση του χρόνου 

ισχύος της σύµβασης για έως ένα (1) επιπλέον έτος, ο ανάδοχος θα πρέπει, να 
παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
αυτής ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω 
παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) 
τουλάχιστον µήνες από τη νέα ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

∆ιάρκεια Σύµβασης 

 
 1. Η σύµβαση που θα υπογραφεί, θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους µε 
ηµεροµηνία έναρξης την 01-10-19, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης όλων των 
προβλεποµένων διαδικασιών και ελέγχων, και µε δυνατότητα ανανέωσης υπό 
προϋποθέσεις για έως ένα (1) επιπλέον έτος υπό προϋποθέσεις.  Στη σύµβαση που θα 
υπογραφεί θα συµπεριληφθούν ως αναπόσπαστα µέρη οι τιµοκατάλογοι των ειδών και 
θα οριστεί το µηνιαίο µίσθωµα που θα αποδίδεται στη Μονάδα, όπως αυτό θα 
διαµορφωθεί από τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 
 2. Τροποποίηση της σύµβασης, επιτρέπεται κατόπιν κοινής συµφωνίας των 
αντισυµβαλλοµένων µερών, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου και σχετικής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης περί αύξησης των 
κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων. Εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ, 
οι οποίοι κάθε φορά θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε αύξησης ή µείωσης των συντελεστών, θα διαµορφώνονται 
αναλόγως οι τιµές των ειδών, µε τροποποίηση των τιµοκαταλόγων. 
 
 4. Ο χρόνος απεγκατάστασης του εξοπλισµού και παράδοσης του χώρου – 
χρεωµένων υλικών των δύο (2) κυλικείων της Σχολής Ικάρων και ΣΜΥΑ 
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συνυπολογίζεται µέσα στην διάρκεια της σύµβασης όπως αυτή καθορίζεται µε την 
παρούσα. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής µισθώµατος 
για την εν λόγω χρονική περίοδο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Απαιτούµενα µετά την υπογραφή της σύµβασης ∆ικαιολογητικά 

 
 1. Με την κατακύρωση του διαγωνισµού ο ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει την 
τήρηση εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη της σύµβασης σε κάθε εκµετάλλευση 
(κυλικείο) φάκελο HACCP ο οποίος θα διατηρείται επί ποινή εκπτώσεως µέχρι τη λήξη 
της σύµβασης και θα περιέχει τα κάτωθι : 
 
  α. Αντίγραφο της υπογραφείσας σύµβασης. 
 
  β. Άδεια λειτουργίας του αναδόχου (όχι της εκµετάλλευσης - 
κυλικείου). 
 
  γ. Αρχείο απεντοµώσεων – µυοκτονιών. 
 
  δ. Αρχείο καθαρισµού – απολυµάνσεων. 
 
  ε. Αρχείο προσωπικού, το οποίο θα περιέχει κατάλογο του 
προσωπικού που εργάζεται στην εκµετάλλευση, πιστοποιητικό Υγείας και αρχείο 
εκπαίδευσης του εν λόγω προσωπικού. Το αρχείο εκπαίδευσης αφορά στην 
εκπαίδευση σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων επιπέδου 1 και 2 όπως έχει 
καθοριστεί από την Εθνική Νοµοθεσία και τον ΕΦΕΤ για το προσωπικό που απαιτείται. 
 
  στ. Μελέτη HACCP για κάθε Εκµετάλλευση. 
 
  ζ. Αρχείο καταγραφής - παρακολούθησης Κρισίµων Σηµείων Ελέγχου 
(CCP). Αρχείο Ελέγχου Ύδατος. 
 
  η. Αρχείο ∆ιακρίβωσης Οργάνων Παρακολούθησης. 
 

 2. Τα έξοδα για τη δηµιουργία και τήρηση του Φακέλου HACCP βαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. 
 

 3. Ο ανωτέρω φάκελος υπόκειται σε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της 
Υπηρεσίας και µη τήρηση ή ελλιπής/πληµµελής τήρηση του εν λόγω φακέλου αποτελεί 
σοβαρό λόγο επιβολής προστίµου ή και εκπτώσεως του ανάδοχου. 
 
 4. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος θα προσκοµίσει στην 
Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης αντίγραφο της δήλωσης των ταµειακών 
µηχανών στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ΑΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

∆ιατάξεις – Ορισµοί 
 

 1. Για τις ανάγκες της παρούσης διακήρυξης λαµβάνονται υπόψη και 
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ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3 
του Κανονισµού (ΕΚ) 178/2002, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 
Α΄/32/2014). 
 
 2. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί : 
 
  α. Ασφάλεια Τροφίµων: Κατάσταση του τροφίµου που δεν προκαλεί 
βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιµο παρασκευάζεται και/ή 
καταναλώνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση. 
 
  β. Αλυσίδα Τροφίµων: Ακολουθία των σταδίων και των λειτουργιών 
παραγωγής, επεξεργασίας, διανοµής, αποθήκευσης και χειρισµού ενός τροφίµου και 
των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση. 
 
  γ. Επιχείρηση Τροφίµων (εφεξής «Επιχείρηση») : Οργανισµός της 
Αλυσίδας Τροφίµων που ασχολούνται µε την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή 
παραγωγή, τη µεταποίηση, τη µεταφορά, την αποθήκευση µέχρι τη λιανική πώληση και 
διάθεση των Τροφίµων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνονται οι 
Οργανισµοί παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι προµηθευτές των ως άνω 
επιχειρήσεων π.χ εξοπλισµού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και 
συστατικών. 
 
  δ. Εγκατάσταση:  Κάθε µονάδα µίας επιχείρησης. 
 
  ε. Συµµετέχων:  Ο οικονοµικός φορέας οιασδήποτε νοµικής και 
οργανωτικής µορφής που δύναται να υποβάλλει προσφορά στον παρόντα διαγωνισµό. 
 
  στ. Προµηθευτής:  Ο οικονοµικός φορέας οιασδήποτε νοµικής και 
οργανωτικής µορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν το συµµετέχοντα στην αλυσίδα 
Τροφίµων. 
  

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Αλλαγή στοιχείων Προµηθευτών 

 

 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε 
συνεργαζόµενους προµηθευτές θα πρέπει η Υπηρεσία να ενηµερώνεται εγγράφως 
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών. 
 

 2. Αλλαγή ή προσθήκη νέων προµηθευτών επιτρέπεται, κατόπιν αιτήµατος 
του αναδόχου και υπό τις κάτωθι αθροιστικά προϋποθέσεις : 
 
  α. Να ενηµερώσει την Υπηρεσία ένα (1) µήνα πριν από την έναρξη 
της προµήθειας για τα στοιχεία του νέου προµηθευτή. 
 
  β. Να προσκοµίσει πλήρη και ορθά τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται, βάσει της διακήρυξης, για τους προµηθευτές. 
 
 3. Όλα τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά και µόνο στο αντικείµενο της 
σύµβασης και στους χώρους της Υπηρεσίας. 
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.ΑΡΘΡΟ 16ο 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
 1. Βασικές, Γενικές Υποχρεώσεις-Επιβαρύνσεις: 
 
  α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις σχετικές υγειονοµικές, 
αγορανοµικές και άλλες διατάξεις [υπ’αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 Απόφαση του 
Υπ.Υγείας (ΦΕΚ Β’ 2161/2017), Οδηγός Υγιεινής Νο 1 του ΕΦΕΤ, Κώδικας Τροφίµων 
και Ποτών (ΚΤΠ), κλπ.].  
 
  β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε 
φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν τυχαία ή ένεκα της εκτέλεσης 
των εργασιών που θα αναλάβει. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στο προσωπικό του. 
 
  γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και σε 
εγκαταστάσεις των Εκµεταλλεύσεων και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 
είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας που 
θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του ή ακόµα και από 
ελαττωµατικό εξοπλισµό, κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση.  
 
  δ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της 
αρµόδιας Επιτροπής και να αποκαθιστά άµεσα κάθε έλλειψη ή πληµµελή εργασία που 
θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν εγγράφως. 
 

ε. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται: 
 
   (1) Με κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα 
τις υπηρεσίες Αναδόχου. 
 
   (2) Με φόρους, δασµούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και µε κάθε 
άλλη νόµιµη επιβάρυνση, καθώς και µε κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν 
πραγµατοποιήσει ο ίδιος. 
 
   (3) Με τα ποσά που αναλογούν στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί 
(µισθοδοσία, µηνιαία απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και των ασφαλιστικών 
εισφορών).  
  στ. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει καµία αξίωση από την Υπηρεσία για ζηµία 
ή φθορά ή απώλεια που τυχόν προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία ή ανωτέρα βία 
(σεισµό, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κλπ.), στον εξοπλισµό του ή στα προς 
διάθεση είδη. 
 
 2. Εγκαταστάσεις - Υποδοµή : 
 
  α. Χώροι : 
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   (1) Ο ανάδοχος θα παραλάβει τους χώρους των κυλικείων, 
αποδεχόµενος ότι είναι της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και απόλυτα 
κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται. 
 

   (2) Ο ανάδοχος να διαµορφώσει τους χώρους των 
εκµεταλλεύσεων σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του πρόταση κατόπιν εγκρίσεως των 
αρµοδίων Οργάνων της Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης). 
    

(3) Οι εργασίες για τη διαµόρφωση, επιδιόρθωση, επισκευή και 
συντήρηση των χώρων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, θα γίνονται µε 
αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 

 

   (4) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περιοδικό ελαιοχρωµατισµό 
των χώρων που του διατίθενται όποτε κρίνουν σκόπιµο τα αρµόδια όργανα της 
Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης). 
   

β. Εξοπλισµός : 
 
   (1) Όσον αφορά στον εξοπλισµό του αναδόχου, ισχύουν τα 
ακόλουθα : 
    (α) Τα µηχανήµατα και οι συσκευές που απαιτούνται για 
τη λειτουργία των εκµεταλλεύσεων, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση 
που προορίζονται, βαρύνουν τον ανάδοχο (αγορά, συντήρηση, επισκευή). 
 
    (β) Τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης των 
µηχανηµάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς ή οποιουδήποτε είδους βλάβης βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
 
   (2) Όσον αφορά στον εξοπλισµό της Υπηρεσίας, ισχύουν τα 
ακόλουθα : 
    (α) Ο υπάρχων εξοπλισµός που θα διατεθεί από την 
Υπηρεσία ανά εκµετάλλευση θα πρέπει να συντηρείται και να επισκευάζεται σε 
οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή φθοράς µε έξοδα του αναδόχου. 
 
    (β) Απαγορεύεται η µετακίνηση του εξοπλισµού της 
Υπηρεσίας σε άλλη εγκατάσταση ή εκµετάλλευση από τον ανάδοχο. 
 
    (γ) Η αντικατάστασή του επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση 
µόνιµης βλάβης, µόνο µετά από έγγραφη άδεια των αρµοδίων Οργάνων (Επιτροπή 
ελέγχου υλοποίησης σύµβασης)  και ο νέος εξοπλισµός θα παραµείνει στην ιδιοκτησία 
της Υπηρεσίας µετά τη λήξη της σύµβασης. 
 
    (δ) Η αντικατάστασή του θα γίνεται µε έξοδα του 
αναδόχου, εφόσον ευθύνεται ο ίδιος για τη βλάβη και µε έξοδα της Υπηρεσίας, εφόσον 
η βλάβη οφείλεται σε φυσιολογική φθορά. 
 
    (ε) Εφόσον ο ανάδοχος δεν επιθυµεί να χρησιµοποιήσει 
τον τυχόν  διατιθέµενο από την Υπηρεσία εξοπλισµό, ο τελευταίος φυλάσσεται εντός 
των χώρων των εκµεταλλεύσεων και τίθεται στην ευχέρεια της Υπηρεσίας κατά τα 
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θεσµικά κείµενα της ΠΑ. Στην προκειµένη περίπτωση η Υπηρεσία δύναται να 
χρησιµοποιήσει τον εν λόγω εξοπλισµό κατά την κρίση της. 
 
  γ. Παράδοση χώρων – εξοπλισµού : 
 
   (1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει, µετά τη λήξη της 
σύµβασης και εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών το αργότερο, τους χώρους στην 
Υπηρεσία, όπως αρχικά του παραδόθηκαν και διαµορφώθηκαν µε έγκριση της 
Υπηρεσίας, αποσύροντας µόνο τον εξοπλισµό ιδιοκτησίας του. 
 
   (2) Σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεούται στην καταβολή 
αποζηµίωσης στην Υπηρεσία για κάθε αποθετική ζηµιά που έπαθε εξαιτίας της µη 
έγκαιρης απόδοσης των εκµεταλλεύσεων. 
 
  δ. Υλικά σερβιρίσµατος : 
 
   (1) Τα υλικά σερβιρίσµατος (ποτήρια, χαρτοπετσέτες, καλαµάκια 
κλπ) για την απρόσκοπτη λειτουργία των κυλικείων, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
   (2) Τα εν λόγω υλικά οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη 
συµµόρφωση µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και των Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών (ΚΤΠ), όσον αφορά στις διατάξεις των υλικών που έρχονται σε επαφή άµεσα ή 
έµµεσα µε τα Τρόφιµα. 
 
  ε. Καθαριότητα : 
 
   (1) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της πλήρους και 
απόλυτης καθαριότητας στους χώρους που θα του διατεθούν. 
 
   (2) Η καθαριότητα, η απολύµανση και τα µέτρα απεντόµωσης – 
µυοκτονίας για τους χώρους των εκµεταλλεύσεων, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του 
αναδόχου. 
   (3) Το κόστος όλων των υλικών – εργασιών για τα ανωτέρω, 
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. 
 
   (4) Τα απορρίµµατα που θα προέρχονται από τη χρήση του 
µισθίου, θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται µε µέριµνα του αναδόχου εντός των 
κάδων που είναι τοποθετηµένοι σε συγκεκριµένους χώρους (σε συνεργασία µε την 
υπεύθυνη κάθε φορά Μονάδα για την αποκοµιδή των απορριµµάτων). 
 
 3. Προσωπικό : 
 
  α. Νόµιµος εκπρόσωπος του αναδόχου οφείλει να βρίσκεται 
περιοδικά (δύο τουλάχιστον φορές την εβδοµάδα) ή όποτε κληθεί για οποιοδήποτε λόγο 
στις εγκαταστάσεις του κάθε κυλικείου. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του αναδόχου για κάθε 
εκµετάλλευση (κυλικεία) ξεχωριστά, θα ορίζεται από το υπάρχον προσωπικό του 
αναδόχου και θα γνωστοποιείται στην Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης 
εγγράφως. 
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  β. Το προσωπικό του αναδόχου στους χώρους των εκµεταλλεύσεων : 
 
   (1) Θα αποτελείται από άτοµα που γνωρίζουν πολύ καλά την 
Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση που το απασχολούµενο προσωπικό δεν προέρχεται 
από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει άδεια 
διαµονής και εργασίας στη χώρα. 
    

(2) Θα φέρει ειδική, οµοιόµορφη αµφίεση. 
 

   (3) Θα τηρεί τα προβλεπόµενα για την υγιεινή του χώρου και 
των τροφίµων. 
 
   (4) Θα φροντίζει για την προσωπική υγιεινή του. 
 
   (5) Θα τηρεί όσα απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία Τροφίµων. 
 
   (6) Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς 
και λοιπές ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές 
διατάξεις. Τα έξοδα εµβολιασµών και εξετάσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
   (7) Θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα αρµόδια 
όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης). 
 
  γ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αιτηθεί από τον ανάδοχο την 
αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του για παράπτωµα ή συµπεριφορά που 
σχετίζεται µε την επαγγελµατική του διαγωγή και επάρκεια. 
      
  δ. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόµιµων αποδοχών, τήρηση του νόµιµου 
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς 
και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επιπλέον υποχρεούται να 
εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς 
φορείς και κάθε τρίτο, έγκαιρα και εµπρόθεσµα. 
 
  ε. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης του έργου, δε θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή 
από την Υπηρεσία, παρά µόνο από τον ανάδοχο και θα τυγχάνει ο µοναδικός 
εργοδότης του προσωπικού του και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από τη σύµβαση 
εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές και ποινικές. 
 
  στ. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των 
υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του ή άλλων φορέων (πχ 
µέσα µαζικής µεταφοράς). Κατά τη διάρκεια της άδειας του προσωπικού του, τα άτοµα 
που θα απουσιάζουν θα αντικαθίστανται µε µέριµνα του αναδόχου. 
 
  ζ. Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει το προσωπικό του ότι 
απαγορεύεται ρητά να αφαιρέσει οποιοδήποτε αντικείµενο ανήκει στην Υπηρεσία, 
ακόµη και αν είναι αποδεδειγµένα άχρηστο, καθώς και να λαµβάνει γνώση εγγράφων 
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που δεν το αφορούν άµεσα. 
 
 4.  Προσφερόµενα Είδη – Ποιότητα : 
 
  α. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως στις 
τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, στις διατάξεις του ΚΤΠ και στην Εθνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία. 
 
  β. Η χρησιµοποίηση παραγώγων – υποκατάστατων στο τελικό προϊόν 
αποτελεί βασικό λόγο επιβολής προστίµου. 
 
  γ. Η συσκευασία των ειδών και τα υλικά που έρχονται σε επαφή 
(απευθείας ή εµµέσως) µε τα τρόφιµα (π.χ υλικά σερβιρίσµατος κλπ) θα είναι σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ΚΤΠ, την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση. 
 
  δ. Όλα τα υλικά συσκευασίας των Τροφίµων και Ποτών θα είναι 
κατάλληλα για Τρόφιµα σύµφωνα µε το άρθρο 9 Κεφ. ΙΙ του ΚΤΠ. Γίνονται αποδεκτά και 
Τρόφιµα ή Ποτά που διατίθενται µε συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας ή κενού. 
 
  ε. Όλα τα είδη (Τρόφιµα και Ποτά) των κυλικείων που διατίθενται για 
κατανάλωση, θα φέρουν υποχρεωτικά τις επισηµάνσεις των άρθρων 10 και 11 του ΚΤΠ 
καθώς και της λοιπής Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας (π.χ αλλεργιογόνα κτλ). 
 
  στ. Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας των προσφεροµένων ειδών 
των κυλικείων θα αναγράφονται πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικά οι παρακάτω 
ενδείξεις : 
 
   (1)  Επωνυµία παραγωγού. 
 
   (2)  Είδος και ποσότητα προϊόντος. 
    

(3)  Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος 
του. 

 
   (4)  Ηµεροµηνία παραγωγής – λήξης προϊόντος (µόνο για 
τρόφιµα και ποτά). 
 
  ζ.  Η επισήµανση των Τροφίµων θα είναι ευανάγνωστη και θα είναι 
έκτυπη µε µελάνι κατάλληλο για συσκευασίες Τροφίµων, είτε επί της συσκευασίας, είτε 
σε ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο. 
 
  η.  Στα είδη που από τη φύση τους δεν προβλέπεται ατοµική 
συσκευασία (π.χ διάφορα αρτοσκευάσµατα, γλυκίσµατα κτλ) οι παραπάνω 
επισηµάνσεις θα αναγράφονται υποχρεωτικά στη δεύτερη συσκευασία (π.χ 
χαρτοκιβώτια) ή στο εµπορικό συνοδευτικό έγγραφο. 
 
 5.  Έλεγχος : 
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  α. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης η Υπηρεσία δύναται να 
προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή και των 
συνεργαζόµενων προµηθευτών του. 
 
  β. Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής 
Νοµοθεσίας Τροφίµων και Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), του 
Κ.Τ.Π., των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων για κάθε Εκµετάλλευση 
και των προβλέψεων της Σύµβασης και αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία των 
Εκµεταλλεύσεων, στη διαχείριση της ασφάλειας των Τροφίµων, στην ασφάλεια του 
προσωπικού της Υπηρεσίας και των χώρων της Μονάδας. 
 
  γ. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και µε την παρουσία του 
Αναδόχου ή του εκπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των ειδών τα οποία 
θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο, για τη διενέργεια 
µικροβιολογικού ελέγχου, χηµικής ανάλυσης και των ελέγχων που προβλέπονται στο 
Παράρτηµα IV του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’αριθµ. 1148/2001 της Επιτροπής της 12ης 
Ιουνίου 2001. Το κόστος των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
  δ. Ο Ανάδοχος οφείλει να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στους 
χώρους των Εκµεταλλεύσεων, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισµό, στα οχήµατά του, 
καθώς και στα προσφερόµενα είδη από αρµόδια Επιτροπή, συνοδεία του Κτηνιάτρου ή 
ελλείψει αυτού του Ιατρού της Μονάδας, η οποία θα υποβάλει εισηγήσεις-παρατηρήσεις 
σε µορφή Πρακτικού προς τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  ε. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου στις Εκµεταλλεύσεις, το προσωπικό 
του Αναδόχου οφείλει να συνεργάζεται µε τα αρµόδια Όργανα της Υπηρεσίας και να 
προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί, ώστε να τεκµηριώνεται η ορθή 
λειτουργία αυτών. 
 
  στ. Χρόνος και συχνότητα ελέγχου: 
 
   (1) Περιοδικά ή εκτάκτως, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύµβασης στα είδη και στους χώρους των Εκµεταλλεύσεων, κατά την κρίση των 
αρµοδίων Οργάνων των Μονάδων. 
 
   (2) Εκτάκτως και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση κατά την 
κρίση των υγειονοµικών Οργάνων ή µετά από ∆ιαταγή του προϊστάµενου Σχηµατισµού, 
στην έδρα της Μονάδας ή στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή των Προµηθευτών του. 
 
  ζ. Ο έλεγχος δύναται να εφαρµόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
των Εκµεταλλεύσεων στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και των προµηθευτών του, 
παρουσία, για µεν τις Εκµεταλλεύσεις, του ορισµένου προσωπικού αυτών ή του 
Αναδόχου ή του νοµίµου εκπροσώπου του, για δε τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και 
των προµηθευτών, των ιδίων ή των νοµίµων εκπροσώπων αυτών. 
 
  η. Ο έλεγχος των ειδών θα διενεργείται παρουσία του ορισµένου από 
τον Ανάδοχο προσωπικού ή του Αναδόχου ή του νοµίµου εκπροσώπου του. Οι 
παρόντες στον έλεγχο (αρµόδια Επιτροπή και αρµόδιο προσωπικό Αναδόχου), θα 
προσυπογράφουν στο σχετικό δελτίο δειγµατοληψίας κατά το πρωτόκολλο 
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δειγµατοληψίας, στο οποίο αναφέρονται τα ονόµατά τους, ολογράφως, καθώς και η 
ιδιότητά τους όταν πρόκειται για άτοµο πλην του Αναδόχου. 
 
  θ. Η Υπηρεσία δύναται να διενεργεί δειγµατοληψίες και εν απουσία 
των ανωτέρω (προσωπικού ή αντιπροσώπου ή Αναδόχου) σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
Βασική προϋπόθεση είναι ότι η δειγµατοληψία γίνεται από τριµελή Επιτροπή, ένα µέλος 
της οποίας είναι Κτηνίατρος ή Ιατρός της Μονάδας. 
 
  ι. Οι έλεγχοι έχουν ως σκοπό την επόπτευση της ορθής κατά την 
Νοµοθεσία και τη Σύµβαση λειτουργίας των κυλικείων, τη διασφάλιση της υγείας του 
προσωπικού της ΠΑ και την ασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων. 
 
  ια. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων, θα πρέπει να είναι απολύτως 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κ.Τ.Π. και στην Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία που 
αναφέρονται σε θέµατα ελέγχου Τροφίµων.  Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται στον 
Ανάδοχο οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
  ιβ. Όλα τα αποτελέσµατα θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον 
Ανάδοχο. 
 
 6.  Χρόνος αντικατάστασης των Προσφεροµένων Ειδών : 
 
  α. Απαγορεύεται η παρουσία ειδών των οποίων έχει παρέλθει η 
ηµεροµηνία λήξης στο χώρο όπου προσφέρονται είδη προς κατανάλωση. Τα ληγµένα 
τρόφιµα και ποτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ειδικό χώρο, απρόσιτα στους 
καταναλωτές, µε ειδική σήµανση, έως ότου αποµακρυνθούν από το χώρο των 
Εκµεταλλεύσεων. 
 
  β. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνεται για την κατάσταση των 
προσφεροµένων ειδών. Η µη αποµάκρυνση ή µη αντικατάσταση ληγµένων ειδών 
αποτελεί βασική αιτία επιβολής προστίµου. 
 
 7.  ∆ιακίνηση Προσφεροµένων Ειδών : 
 
  α.  Η διακίνηση Τροφίµων, Ποτών και λοιπών Ειδών των κυλικείων 
γίνεται µε µέριµνα του αναδόχου. 
 
  β.  Ειδικά για τη διακίνηση Τροφίµων και Ποτών, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να µεριµνήσει, ώστε τα οχήµατα µεταφοράς να είναι κατάλληλα για µεταφορά 
τροφίµων. Οι προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των Τροφίµων 
(µεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύµανση των χώρων 
τοποθέτησης των Τροφίµων κτλ) πρέπει να εξασφαλίζονται από τον ανάδοχο και να 
είναι σύµφωνες µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας των Τροφίµων. Όπου απαιτείται από τη φύση των προϊόντων η διακίνηση 
γίνεται µε οχήµατα αυτοδύναµου ψύξεως και θερµοκρασία µεταφοράς 0 – 4 .C για τα 
νωπά και µικρότερο ή ίσο του – 17 .C για τα κατεψυγµένα. 
 
 8.  Λοιπές Επιβαρύνσεις : 
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  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται : 
  
  α. Με κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα τις 
υπηρεσίες αναδόχου. 
 
  β.  Με κρατήσεις και εισφορές υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων. 
 
  γ.  Με τα ποσά που αναλογούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εργατική νοµοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί (µισθοδοσία, 
εργατικές εισφορές κλπ), καθώς και µε το ισόποσο κάθε ζηµίας, φθορά ή βλάβης που 
θα προκαλέσει το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. 
 

9. Ο τελικός Πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει προς έγκριση στο Γρ. 
Ασφαλείας της 123 ΣΤΕ, κατάσταση του εµπλεκόµενου προσωπικού του, το οποίο κατά 
την είσοδό του στη Μονάδα, θα πρέπει: 
 

α. Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από το Γρ. Ασφάλειας της 
Μονάδος. 

 
β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να διαθέτει τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό και να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του προσωπικού και να τηρεί 
τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 

 
 1.  Η Υπηρεσία υποχρεούται : 
 
  α. Να παρέχει στον ανάδοχο τους χώρους και την υποδοµή (χρήση 
των υπαρχόντων  επίπλων και σύνδεση µε τα δίκτυα ηλεκτρισµού, ύδρευσης και 
αποχέτευσης) για την καλή και σύµφωνη µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις 
λειτουργία των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς επίσης και τις κοινόχρηστες δαπάνες 
(ηλεκτροδότηση – ύδρευση). 
 
  β. Να αντικαταστήσει τα τυχόν µηχανήµατα ιδιοκτησίας της, σε 
περιπτώσεις αποκλειστικά και µόνο φυσιολογικής φθοράς και όχι βλαβών που 
οφείλονται σε κακή χρήση εκ µέρους του προσωπικού του αναδόχου. 
 
  γ. Να επιτρέπει στον ανάδοχο να ρυθµίσει, βελτιώσει, τροποποιήσει 
και να διαµορφώσει τους χώρους των εκµεταλλεύσεων, κατόπιν όµως αιτήµατός του και 
της σύµφωνης γνώµης των Σχολών (ΣΙ και ΣΜΥΑ) στις οποίες ανήκουν τα Κυλικεία. 
Οποιαδήποτε µεταρρύθµιση γίνει, παραµένει προς όφελος του µισθίου, χωρίς να γεννά 
κανένα απολύτως δικαίωµα αποζηµίωσης του αναδόχου. 
 
 2. Επισηµαίνεται ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι δύνανται, πριν από τη 
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες σχολές να 
προβούν σε επιτόπιους ελέγχους, προκειµένου ενηµερωθούν για τους χώρους των 
εκµεταλλεύσεων, τις συνθήκες, την υποδοµή, τον υπάρχοντα εξοπλισµό, τις ανάγκες και 
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τις απαιτήσεις, ώστε να είναι σε θέση να καταθέσουν ανάλογη προσφορά. 
  

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Παρακολούθηση Σύµβασης 

 
 1. Στην ΑΒ ∆εκέλειας θα συγκροτηθεί Επιτροπή µε αντικείµενο την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των εκµεταλλεύσεων. 
 
 2. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της σύµβασης παρατηρηθούν 
παραλείψεις ή µη τήρηση των συµφωνηθέντων στη Σύµβαση, εφαρµόζονται τα κάτωθι : 
 
  α. Με µέριµνα της Επιτροπής ελέγχου υλοποίησης της σύµβασης 
ενηµερώνεται εγγράφως ο ανάδοχος και ζητείται η λήψη των µέτρων και η εκδήλωση 
των διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυσή των παρατηρήσεων, 
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 
 
  β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε έλλειψη ή πληµµελή 
εργασία ή παρατήρηση εντός του ορισθέντος από τις Σχολές χρόνου, ή να ζητά, 
αιτιολογηµένα, ανάλογη παράταση του χρονικού διαστήµατος για την τακτοποίηση των 
παρατηρήσεων. 
 
 3. Επισηµαίνεται ότι, η µη αποκατάσταση των παρατηρήσεων δηλώνει µη 
συµµόρφωση του αναδόχου στις υποδείξεις των Σχολών και αποτελεί λόγο επιβολής 
κυρώσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείων 

 
 1.  Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα SELF SERVICE. 
 

 2.  Σε όλα τα κυλικεία, θα γίνεται χρήση ταµειακής µηχανής υποχρεωτικά 
για όλα τα διατιθέµενα είδη.  
 

 3. Οι ταµειακές µηχανές των εγκαταστάσεων που θα χειρίζεται το 
προσωπικό του αναδόχου, θα είναι ιδιοκτησίας του και θα έχουν προηγουµένως 
ελεγχθεί και δηλωθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο 
ανάδοχος θα προσκοµίσει αντίγραφο της δήλωσης των ταµειακών µηχανών στη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Α/Β ∆εκέλειας. 
 
 4.  Η µη έκδοση ταµειακής απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου 
και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις : 
 
  α.  Πρόστιµο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε, 
χωρίς απόδειξη. 
   
  β.  Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από 
δύο (2) φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του αναδόχου στην αρµόδια ∆ΟΥ, εκτός 
εάν αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία του, οπότε αποπέµπεται αµέσως ο 
υπάλληλος που ενέχεται. 
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 5. Απαγορεύεται στους χώρους των Εκµεταλλεύσεων: 
 
  α. Να υπάρχουν εύφλεκτες ύλες. 
 
  β. Να λειτουργούν συσκευές που δηµιουργούν θόρυβο ή ρύπανση ή 
οτιδήποτε αντίκειται στη χρήση του χώρου. 
 
  γ. Να λειτουργούν τυχερά ή µηχανικά παιχνίδια ή να πωλούνται 
παιγνιόχαρτα, λαχεία, κλπ. 
 
  δ. Να πωλούνται οινοπνευµατώδη ποτά και είδη καπνού. 
 
  ε. Να αναρτώνται ή να τοιχοκολλούνται διαφηµίσεις ή ανακοινώσεις 
χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας. 
 
 6. Η λειτουργία των εκµεταλλεύσεων πρέπει να είναι συνεχής και ο 
εφοδιασµός τους σε είδη πλήρης, καθ΄ όλο το ωράριο εξυπηρέτησης του προσωπικού. 
 
 7. Τιµοκατάλογοι των ειδών θα είναι αναρτηµένοι σε εµφανή σηµεία, σε 
όλους τους χώρους πώλησής τους, µε ευθύνη του Αναδόχου. Επιπλέον οι τιµές θα 
αναγράφονται σε ειδικά καρτελάκια, µπροστά από τα είδη, ώστε να είναι εµφανές το 
περιεχόµενο και η τιµή αυτών (πχ. διάκριση των σφολιατοειδών εντός της βιτρίνας-
θερµοθαλάµου µε βάση το περιεχόµενο και την τιµή). 
 

 8. Όσον αφορά τα προαιρετικά είδη, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή 
οποιουδήποτε νέου είδους, χωρίς την αντίστοιχη τροποποίηση της σύµβασης. 
 

9. Υφίσταται η δυνατότητα delivery, εφόσον προταθεί από τον Ανάδοχο και 
συµφωνήσει η Μονάδα. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη δυνατότητα είναι προαιρετική 
και δεν εντάσσεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων 

 
 1.  Το ωράριο λειτουργίας των κυλικείων των Σχολών και το προσωπικό 
στελέχωσης τους, καθορίζεται ως εξής : 
 
  α.  Κυλικείο Σχολής Ικάρων : 
   
   (1) Ωράριο: ∆ΕΥ - ΠΕΜ από 07:00 έως 20:00, ΠΑΡ από 07:00 
– 14:30. 
   
   (2) Προσωπικό : ∆ύο (2) άτοµα κατ’ ελάχιστο. 
     
  β. Κυλικείο ΣΜΥΑ : 

 
   (1) Ωράριο : ∆ΕΥ – ΠΕΜ από 06:00 – 21:00, ΠΑΡ από 06:00 – 
14:00. 
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 (2) Προσωπικό : ∆ύο (2) άτοµα κατ΄ ελάχιστο. 

    
 2. Επισηµαίνεται ότι : 
 
  α. Κατά τις περιόδους διακοπών των Χριστουγέννων, Πάσχα και 
το µήνα Αύγουστο που χορηγείται η καλοκαιρινή άδεια στους σπουδαστές των 
Σχολών, το ωράριο λειτουργίας των κυλικείων θα διαµορφώνεται ως εξής: 
                                
    ∆ΕΥ – ΠΑΡ: 07:30 – 14:30 
 
   β. Κατά την εφαρµογή της σύµβασης, µπορεί να υπάρξουν 
διαφοροποιήσεις στα ωράρια και στη στελέχωση των εκµεταλλεύσεων, αναλόγως 
της κίνησης, του κύκλου εργασιών και των τυχόν προβληµάτων που θα 
διαπιστωθούν, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Υπηρεσίας και του 
αναδόχου. 
 
  γ. Ειδικά κατά την περίοδο ασκήσεων ή επιφυλακής, ενδέχεται να  
γίνεται διαφοροποίηση του ωραρίου, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατόπιν 
αιτήµατος των Σχολών και µε ενηµέρωση του αναδόχου τουλάχιστον τρεις (3) 
ηµέρες πριν. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
Καταβολή Μισθώµατος 

 
1. Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται µε µέριµνα του Ανάδοχου και άνευ 

ειδοποιήσεως εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα, στην 
∆ιαχείριση Χρηµατικού της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Α/Β ∆εκέλειας, από 
την οποία θα εκδίδεται ισόποση διπλότυπη απόδειξη. 
  
 2. Το ποσό θα κατανέµεται και θα αποδίδεται στα δικαιούχα ταµεία, 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση κατανοµής κερδών κυλικείων, µε µέριµνα 
∆ΑΕ/∆ΟΥ/∆.Χ. 
 
 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, στην τήρηση φωτοαντιγράφων µε τα 
εκδιδόµενα “Ζ” των κυλικείων και την προσκόµισή τους, όποτε αυτά αναζητηθούν από 
την Υπηρεσία, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι οι αποδείξεις “Ζ” του αναδόχου, δύναται να 
ελέγχονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, περιοδικώς και δειγµατοληπτικά. Η 
ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου  των πρωτότυπων ''Ζ'' στα 
αρµόδια όργανα ελέγχου της ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας, εφόσον αυτά αναζητηθούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 
 

 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, επιβάλλονται 
στον ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής και 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις : 
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  α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις : 
 
   (1) Επαναλαµβανόµενης έλλειψης βασικών ειδών. 
 
   (2) Πώλησης µε αυθαίρετη αύξηση τιµών. 
 
   (3) Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης. 
 
   (4) Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη 
συµµόρφωση του αναδόχου. 
 
   (5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος – 
υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και 
διάθεση των υπόψη ειδών. 
 
   (6) Μη συµµόρφωσης του ανάδοχου στις έγγραφες 
υποδείξεις των Σχολών, η οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του 
κατά την υλοποίηση της σύµβασης. 
  
   (7) Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας 
σηµασίας, που δε θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την Ασφάλεια των Τροφίµων και για τις 
οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, 
επιβάλλεται: 
 
   ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο   1.000,00 Ευρώ. 
   ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο   1.500,00 Ευρώ. 
   ▬ Για την τρίτη παράβαση,    πρόστιµο   2.000,00 Ευρώ. 
   ▬ Για την τέταρτη παράβαση,                  έκπτωση. 
 
  β. Όσον αφορά στις περιπτώσεις αθέτησης των οικονοµικών 
συµβατικών του υποχρεώσεων και ειδικότερα καθυστερήσεις στην εξόφληση των 
µισθωµάτων πέραν των τριάντα (30) ηµερών  
   
    επιβάλλεται 
 
    ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο 1.500,00 Ευρώ. 
    ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
  γ. Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία 
είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (µε τοξικές ουσίες, ουσίες που υπέχουν 
µόλυνση κλπ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΤΠ 2012 και της κείµενης 
Νοµοθεσίας : 
             
    επιβάλλεται 
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   ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο 5.000,00 ευρώ.     
Παράλληλα, γίνεται έγγραφη ενηµέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και στο 
ΓΕΑ/∆ΥΓ. Επιπλέον, διακόπτεται η προµήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και 
διορθωτικές ενέργειες για το συγκεκριµένο πρόβληµα και έλεγχος της 
αποτελεσµατικότητας αυτών των ενεργειών µε ανάλογο αποδεικτικό από τον 
ανάδοχο.  
 
   ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
  
 2.  Η είσπραξη των προστίµων γίνεται, µε παρακράτηση από το λαβείν 
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό ή εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος λαµβάνει για οποιαδήποτε 
αιτία από το ∆ηµόσιο και, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των 
λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων 
εσόδων. 
 
 3. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά 
σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
  
 4. Οι παραπάνω επιβαλλόµενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της 
άσκησης ποινικής δίωξης κατά του αναδόχου, εάν η παράβασή του αποτελεί και 
αξιόποινο αδίκηµα. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
Γενικές Επισηµάνσεις 

 
 1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα : 
 
  α. Μονοµερούς λύσης της σύµβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά 
τη διάρκεια αυτής, εφόσον δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υλοποίησή της ή 
κριθεί ασύµφορη. 
 
  β. Τροποποίησης όρων της σύµβασης, εφόσον απαιτηθεί, κατόπιν 
κοινής συµφωνίας των αντισυµβαλλοµένων µερών και ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
  
 2. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης, περί αύξησης 
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται 
οποιαδήποτε επίδραση της ποιότητας των εργασιών και γενικότερα της τήρησης 
των όρων της σύµβασης. 
 
 3. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 4. Η σύµβαση  κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
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καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
 5. Σε περίπτωση που η σύµβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, 
επειδή τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριµένα 
θέµατα, τότε αυτά θα συµπληρωθούν µε συµπληρωµατική ερµηνεία, σύµφωνα µε 
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
 6. Οποιαδήποτε  διαφορά που αφορά  στην ερµηνεία και στην εκτέλεση  
σύµβασης λύεται, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια 
προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισµού, 
εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου. 
 
 7. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως 
προς την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης σε όλη τη διάρκειά της, η 
διαφορά θα τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο µερών υπό την κρίση 
των αρµοδίων δικαστηρίων, εφαρµοζόµενου του Ελληνικού ∆ικαίου και των οποίων 
η απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αµφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα 
βαρύνουν τον εκ των συµβαλλοµένων καταδικαζόµενο. 
 
 8. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την 
παρούσα διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος 
και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία 
περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική 
επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 
 

9. Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4413/16 
(ΦΕΚ 148/Α’) «Ανάθεση και Εκτέλεση Συµβάσεων Παραχώρησης» και του Ν.4412/16 
(ΦΕΚ 147/Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και 
συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας, οι διατάξεις του Ν.4235/14 «∆ιοικητικά Μέτρα, 
∆ιαδικασίες και Κυρώσεις στην Εφαρµογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νοµοθεσίας 
στους Τοµείς των Τροφίµων, των Ζωοτροφών και της Υγείας και Προστασίας των Ζώων 
και άλλες ∆ιατάξεις Αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», 
καθώς και γενικότερα οι διατάξεις περί Ασφάλειας Τροφίµων.  
 
 10. Επισηµαίνεται ότι η Ασφάλεια των Τροφίµων αποτελεί σηµαντική αρχή για 
την προστασία του εξυπηρετούµενου προσωπικού και ως εκ τούτου οι συµµετέχοντες 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη συµµόρφωσή τους µε την αντίστοιχη εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία. 
 

11. Απαγορεύεται απόλυτα η ολική ή µερική υπεκµίσθωση και η µε 
οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση εκµετάλλευσης σε τρίτους µε οιονδήποτε τύπο και 
µορφή (για όµοια ή παραπλήσια χρήση), η πρόσληψη συνεταίρου, η εκµετάλλευση 
µέσω τρίτου και η αλλαγή χρήσεως του µισθίου. Γενικά απαγορεύεται η εκχώρηση των 
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση, από τον 
ανακηρυχθέντα Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Ζ696-ΞΚΙ
19PROC005059591 2019-06-05



               B – 31

ΑΡΘΡΟ 24ο 
Λοιπές ∆ιατάξεις 

 
 1. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση 
κάποιου όρου της σύµβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος 
λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή 
ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης 
δηµοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα 
του ΜΤΑ που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 
 

2 Ο τελικός Πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει προς έγκριση στο Γρ. 
Ασφαλείας της 123 ΣΤΕ, κατάσταση του εµπλεκόµενου προσωπικού του, το οποίο κατά 
την είσοδό του στη Μονάδα, θα πρέπει: 
 

α. Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από το Γρ. Ασφάλειας της 
Μονάδος. 

 
β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να διαθέτει τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό και να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του προσωπικού και να τηρεί 
τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 
 
 3. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου. 
  

4. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 

 Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 

 ∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας 
Ακριβές Αντίγραφο  

  
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων  

 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 «1» Υπόδειγµα Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
 «2» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β 
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
  ∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) και 79Α του Ν.4412/16 όπως 

προστέθηκε µε άρθρο 107 παρ. 13 του Ν.4497/17] 
 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 

και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αεροδρόµιο ∆εκέλειας, Τατόι, 13671 
- Αρµόδιοι για πληροφορίες: Σγός (Ο) Σοφία Μαρινοπούλου, Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
- Τηλέφωνα: 210-8191231/32 
- Ηλ. ταχυδροµείο: dapdoy@gmail.com 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.haf.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): Μίσθωση / Εκµετάλλευση των δύο (2) Κυλικείων της Α/Β ∆εκέλειας 
(ΣΙ και ΣΜΥΑ) / 55410000-7. 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Σύµβαση 
…../2019 της ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
 

                                                 
1
  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 
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         Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/ 
Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών 
φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 

                                                 
2
  Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
  Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και 
των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  
 Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογο4: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης από κοινού µε άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 
 
 

                                                 
4
  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρµόδια/ εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα 
µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε 
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους 
νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 
του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / 
υποψήφιος οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες5 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση6· 
δωροδοκία7  8 · 
απάτη9 · 
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες10 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας11 · 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 12. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13 το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως 
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
6
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
7
  Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

8
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη 
νοµοθεσία). 
9
  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 
10

  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
11

  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ.15) 

 
που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
12

  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 
και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
13

  Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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που εξακολουθεί να ισχύει;  Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]14 

Εάν ναι, αναφέρετε15: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]16  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)17; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
18

: 

[……] 

                                                 
14

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
15

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

  Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
18

  Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης19, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ;20 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 21 
[……][……][……] 

Έχουν επιβληθεί κυρώσεις (µε τελεσίδικη 

και δεσµευτική ισχύ) του Σώµατος 

[] Ναι [] Όχι 

 

                                                 
19

  Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
20

  Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς 
21

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Επιθεωρήσεως Εργασίας στον οικονοµικό 

φορέα ή επιχείρηση ; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

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

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου22; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις 23: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη  
συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις24  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
 

                                                 
22

  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
23

  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
24

  Άρθρο 73 παρ. 5. 
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σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα25; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[.......................] 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[…...........] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συµφερόντων 26, λόγω της συµµετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια28 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

  Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
26

  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης 
27

  Πρβλ άρθρο 48. 
28

  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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πληροφορίες: [….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/ 
αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Άλλοι λόγοι αποκλεισµού Απάντηση 
Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση της 
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του 
α.ν.1400/1973 και ότι δεν θα 
χρησιµοποιήσει ως άµεσους ή έµµεσους 
αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία 
Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε∆, 
για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία 
από την αποστρατεία αυτών; 

[] Ναι [] Όχι 

Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση και 
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και 
Ειδικών όρων της ∆ιακήρυξης, καθώς και 
ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που 
διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού 
∆ηµοσίου; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

• Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα 
µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται29, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν30 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
            
 
 
 
          Ακριβές Αντίγραφο 

 
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 

Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 
∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας 

  

                                                 
29

  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
30

  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη 
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593 

∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β 
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

. ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
 ∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax ).............................. 
Ηµεροµηνία έκδοσης   ………………     
ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………………    
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 
 
    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 
-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή µας, υπέρ  της εταιρείας ……………………………………….. ∆\νση 
…………………………………………………………. ΑΦΜ 
........................................... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε 
αριθµό …………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια 
……………………………………(αρ.διακ/ξης ……/…. µε καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών την ………………) προς κάλυψη αναγκών του ……………. 
και το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συµβατικής προ Φ.Π.Α. 
αξίας ………............................ΕΥΡΩ αυτής.  
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
-   Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου 
-    Η παρούσα εγγύηση ισχύει µέχρι την ………………………….  

  -   Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

                  
   Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 

 ∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας 
Ακριβές Αντίγραφο  

  
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593  ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β 

∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
 ∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ  
 

Πίνακας 1ος     ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΡΟΦΗΜΑΤΑ 

1 Καφές Ελληνικός (Μονός) 0,60 
2 Καφές Ελληνικός (∆ιπλός) 0,80 
3 Καφέ Στιγµιαίος ζεστός ή φραπέ (Μονός) 0,70 
4 Καφέ Στιγµιαίος ζεστός ή φραπέ (∆ιπλός) 1,10 
5 Καφέ Στιγµιαίος ζεστός ή φραπέ µε γάλα (Μονός) 0,80 
6 Καφέ Στιγµιαίος ζεστός ή φραπέ µε γάλα (∆ιπλός) 1,20 
7 Espresso  ζεστός ή freddo (Μονός) 0,80 
8 Espresso  ζεστός ή freddo (∆ιπλός) 1,30 
9 Cappuccino ζεστός ή freddo (Μονός) 0,90 

10 Cappuccino ζεστός ή freddo (∆ιπλός) 1,40 
11 Σοκολάτα (ζεστή ή κρύα) 1,20 

12 Γαλλικός 0,70 
13 Γαλλικός µε γάλα 0,80 
14 Τσάι (φακελάκι) 0,50 

ΝΕΡΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ 
15 Νερό 0,5 lt 0,40 
16 Νερό 1,5 lt 0,80 
17 Φυσικοί χυµοί (250 ml) 1,00 
18 Αναψυκτικά 330 ml ( COCA COLA ή αντίστοιχο, SPRITE 

ή αντίστοιχο, λεµονάδα, πορτοκαλάδα κλπ) 
0,80 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

19 Γιαούρτι αγελάδος 0 % λιπαρά 1,10 
20 Γιαούρτι αγελάδος  2 % λιπαρά 1,10 
21 Γάλα 0,5 lt 3,5% λιπαρά και 1,5% λιπαρά 0,80 
22 Γάλα 0,5 lt σοκολατούχο 1,20 

ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆Η 

23 Τυρόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 95γρ) 1,00 
24 Ζαµπονοκασερόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 100γρ) 1,20 
25 Κασερόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 100γρ) 1,10 
26 Σπανακόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 100γρ) 1,20 
27 Λουκανικόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 90γρ) 1,20 
28 Μπουγάτσα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 100γρ) 1,20 
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ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

29 Τοστ ζαµπόν-τυρί (βάρους κατ΄ελάχιστο 90γρ) 0,90 
30 Σάντουιτς ζαµπόν – τυρί (βάρους κατ΄ελάχιστο 100γρ) 1,10 
31 Σάντουιτς καπνιστή γαλοπούλα – τυρί (βάρους 

κατ΄ελάχιστο 100γρ) 
1,20 

32 Μπαγκέτα ζαµπόν-τυρί (βάρους κατ΄ελάχιστο 150γρ) 1,70 
33 Μπαγκέτα καπνιστή γαλοπούλα-τυρί-µαγιονέζα (βάρους 

κατ΄ελάχιστο 170γρ) 
1,80 

34 Πίτσα ατοµική (βάρους κατ΄ελάχιστο 150γρ) 1,40 
35 Μηλόπιτα ή κερασόπιτα (βάρους κατ΄ελάχιστο 80γρ) 0,80 
36 Κέικ ατοµικό (βάρους κατ΄ελάχιστο 80-90γρ) 0,70 
37 Κρουασάν µε πραλίνα ή µαρµελάδα (βάρους 

κατ΄ελάχιστο 100γρ) 
0,70 

ΓΛΥΚΑ-ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ 

38 Προφιτερόλ (βάρους κατ΄ελάχιστο 110γρ) 1,40 
39 Ζελέ φρούτων (βάρους κατ΄ελάχιστο 150γρ) 1,30 
40 Κρέµα σοκολάτα ή βανίλια ή ρυζόγαλο (βάρους 

κατ΄ελάχιστο 150-200γρ) 
1,40 

41 Γλυκά ταψιού (βάρους κατ΄ελάχιστο 95γρ) 1,80 
42 Κωκ ή εκλέρ (βάρους κατ΄ελάχιστο 90γρ) 1,80 

 
 
 

Πίνακας 2ος            ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

1 ∆ιάφορα είδη αρτοσκευασµάτων- σφολιατοειδών 
2 ∆ιάφορα είδη γλυκών και επιδορπίων γάλακτος 
3 Μπισκότα –Φρυγανιές 
4 ∆ιάφορα Snacks (Σοκολάτες, Πατατάκια, Καραµέλες, Ξηροί καρποί, 

Μπάρες δηµητριακών  κλπ) 
5 Είδη καθηµερινής φροντίδας  (ξυριστικά, οδοντόκρεµα, σαµπουάν, 

σαπούνι κλπ.) 
6 Είδη  υγιεινής (χαρτοµάντιλα, χαρτί, χαρτοπετσέτες) 
7 Γραφικά Είδη (στυλό, µπλοκ, φάκελοι κλπ) 
8 Κάρτες ανανέωσης χρόνου τηλεφωνικών κλήσεων 

 

                 Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 

                      ∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας 
Ακριβές Αντίγραφο  

  
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 

            Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 
 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1»:ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β 
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Επωνυµία Εταιρείας  : ……………………………………………………………….. 
ΑΦΜ - ∆ΟΥ  : …………………………………………………………………………. 
∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………………….. 
Τηλέφωνο: ………………., Fax:…………………, E-mail:…………………………. 
 
Ο/Η υπογεγραµµένος/η……………………………………………………………….. 
κάτοικος………………………, οδός ……………………………, αριθµός……, 
τηλ……………………, κάτοχος του υπ’αρίθµ ………………….δελτίου Αστυνοµικής 
Ταυτότητας, νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης µε την επωνυµία 
……………………………………..…, ΑΦΜ…………………… και έδρα 
……………………………………………, 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω 
 

1. Μηνιαίο Μίσθωµα των κυλικείων (ο λ ο γ ρ ά φ ω ς) σε ευρώ 
......................................................................................(…………….€), ήτοι ποσοστό 
αύξησης …….. (%)  επί της τιµής εκκίνησης του µηνιαίου µισθώµατος, για το σύνολο 
των κυλικείων της Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ.  
 

2. Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης επί των τιµών, (άνευ ΦΠΑ), των 
υποχρεωτικών-βασικών ειδών του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος «Γ», (ο λ ο γ ρ ά φ ω ς)

................................…………………………………………….……………….(……%). 
 

 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και συµφωνιών της υπ’ αριθ. 06/2019 

∆ιακήρυξης της ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισµούς. Επιπλέον 
βεβαιώνω ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς µου είναι εκατόν είκοσι ηµέρες (120) 
ηµέρες. 

 

 Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 

 ∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας 
Ακριβές Αντίγραφο  

  
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 
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 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 

1. Αρτοσκευάσµατα: 
 
 α. Τοστ: 
 
  (1) Περιγραφή: Παρασκευάζονται µε δύο φέτες ψωµιού ειδικού 
τύπου (ψωµί τύπου τοστ) ανάµεσα στις οποίες τοποθετούνται κατά στρώσεις τυρί 
ειδικού τύπου, κρεατοσκευάσµατα ή αλλαντικά σε φέτες και µικρή ποσότητα 
βουτύρου ή µαργαρίνης. ∆ιατίθενται στην κατανάλωση ως έχουν σε αυτοτελή 
συσκευασία ή µετά από ψήσιµο σε θερµαινόµενες πλάκες (τοστιέρα). Υπάρχουν 
παραλλαγές όπου προστίθεται µαγιονέζα, νωπό βούτυρο, λαχανικά εποχής ή 
σαλάτες τύπου κέτσαπ.  
 
  (2) Βάρος κατά τεµάχιο 90γρ. κατ’ ελάχιστο. 
 
  (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Ψωµί τύπου τοστ 50%, τυρί που πρόκειται 
να χρησιµοποιηθεί 20%, το είδος του αλλαντικού που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 
20% και µαργαρίνη 10%. 
 
  (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
   (α) Ψωµί τύπου τοστ: Πρέπει να πληροί τους όρους περί 
αρτοποίησης, να είναι πάντοτε προσφάτου παραγωγής και να φέρεται σε φέτες 
πάχους 1εκ. περίπου. Είναι προϊόν µε µειωµένο ποσοστό υγρασίας (άρθρο 114 του 
ΚΤΠ). 
 
   (β) Τυρί ειδικού τύπου: 
-Τυρί τύπου Gouda.  Πρέπει να πληροί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83, 
παρ. 4(γ) του ΚΤΠ που αναφέρεται στους ειδικούς τυρούς (υγρασία 45%, λίπος επί 
ξηρού 46%). 
-Τυρί τύπου  Edam. Οµοίως ως ανωτέρω κατά το άρθρο 83 παρ. 4(β) του ΚΤΠ που 
προβλέπει υγρασία 45% και λίπος επί ξηρού 40%. 
-Λοιπά Ελληνικά τυριά της αυτής κατηγορίας. 
 
   (γ) Αλλαντικό:  Από τον προµηθευτή θα δηλώνεται στην 
προσφορά του µε σαφήνεια το είδος του αλλαντικού που προτίθεται να 
χρησιµοποιήσει. Αυτό θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις εκάστοτε αποφάσεις του 
ΑΧΣ και τις διατάξεις του ΚΤΠ για τα προϊόντα κρέατος και κρεατοσκευάσµατα. 
Γίνονται αποδεκτά σαν κανονικά προϊόντα όπου χρησιµοποιείται ζαµπόν 
βιοµηχανικού τύπου (µάλαξης) υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόµενο ποσοστό 
λειοτριβέντος κρέατος δεν υπερβαίνει το 10%. 
 
  (5) Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις: 
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-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µετουσιωµένων  ή ανακατεργασµένων τυριών. 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των επιµέρους συστατικών του προϊόντος. 
-Το προϊόν µπορεί να διατίθεται και χωρίς αλλαντικό οπότε χαρακτηρίζεται σαν "τοστ 
απλό". Στην περίπτωση αυτή το βάρος κατά τεµάχιο παραµένει το ίδιο και 
τροποποιούνται τα ποσοστά τυριού σε 35% και βουτύρου ή µαργαρίνης σε 15%. 
-Η συσκευασία θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία λήξης και την 
επωνυµία της βιοτεχνίας. Η σήµανση θα είναι έκτυπος και όχι µε αυτοκόλλητη ετικέτα 
τύπου σούπερ µάρκετ. 
-Όλα τα ανωτέρω βάρη και ποσοστά συστατικών αναφέρονται σε προϊόντα που δεν 
έχουν υποστεί ψήσιµο ή οποιαδήποτε θερµική επεξεργασία. 
-Μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος υπό ψύξη (+5ºC κατά µέγιστο). 
-Συσκευασία: Ατοµική συσκευασία από εύκαµπτη σελλοφάνη ή άκαµπτη κρυσταλλική 
κυτταρίνη (θήκη) κατάλληλη για τρόφιµα. Όλες οι µορφές συσκευασίας θα είναι 
εγκεκριµένες από τον ΚΤΠ (άρθρα 21, 22, 24). 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 
 
  (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
   (α) Μικροβιολογικές. 
 
Για προϊόντα που διατίθενται σε ατοµική συσκευασία ή όχι αλλά συντηρούνται υπό 
ψύξη και διατίθενται στην κατανάλωση µετά από θερµική επεξεργασία ή όχι. 
 
-Σαλµονέλλα spp απουσία στα  25γρ. 
-E.  Coli µέχρι 102 ανά γρ. 
-Σταφυλόκοκκος  παθογόνος µέχρι 102 ανά γρ. 
-ΟΜΧ (ολική µεσόφιλη χλωρίδα) µέχρι 104 ανά γρ. 
-Θειοαναγωγικά κλωστρίδια  µέχρι 10 ανά γρ.  
 
   (β) Χηµικές. 
 
-Υγρασία επί αρτοσκευάσµατος 22%. 
-Λίπος τυρού ως έχει 20%. 
-Ολικές πρωτεΐνες  επί αλλαντικού 12%. 
-Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ως συντηρητικών των  προπιονικών (Ε280, Ε281, 
Ε282, Ε283 ) σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 0,3% επί του ετοίµου προϊόντος. 
 
   (γ) Ιστολογικές. 
 
-Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην λουκανικόπιτα.  
-Το βραστό σαλάµι τύπου Ουγγαρίας να περιέχει τεµαχίδια κρέατος µηχανικά 
διαχωριζόµενα τουλάχιστον κατά 15%, η πάριζα κατά 40% και το αλλαντικό τύπου 
"φιλέτο" να περιέχει τεµαχίδια κρέατος µηχανικά διαχωριζόµενα τουλάχιστον κατά 
70%.   
 
  β. Σάντουιτς: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζονται µε ενθήκευση µιας 
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ποσότητας τυρού ή τυρού και αλλαντικού σε αρτοσκευάσµατα (ψωµάκια) καταλλήλου 
σχήµατος και µεγέθους. Υπάρχουν παραλλαγές όπου προστίθενται φέτες από ρολό 
κοτόπουλο, κρέας τόνου, λαχανικά εποχής, βούτυρο ή µαγιονέζα ή σαλάτες τύπου 
κέτσαπ.  
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο 100γρ. ως έχει κατ ελάχιστο. 

 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτοσκεύασµα 60%, οποιοδήποτε 
σκληρό ή ηµίσκληρο τυρί το είδος του οποίου αναφέρεται στη σύµβαση 15%, 
αλλαντικό το είδος του οποίου αναφέρεται στην σύµβαση 15% και βούτυρο ή 
µαργαρίνη 10%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Αρτοσκεύασµα: Πρέπει να πληροί τους όρους περί 
αρτοποιήσεως και να είναι προσφάτου παραγωγής (όχι µεγαλύτερης των 24 ωρών). 
∆ύναται να περιέχει µικρή ποσότητα πλήρους γάλακτος. 
 
    (β) Αλλαντικό: Πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά 
του προµηθευτή και να πληροί τους όρους των άρθρων 88, 89, 90 και 91 του ΚΤΠ. 
 
    (γ) Τυρί ειδικού τύπου:  Όπως περιγράφεται στα είδη 
τοστ. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µετουσιωµένων ή ανακατεργασµένων τύπων 
τυρών. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων ή υποκατάστατων τυρών. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αλλαντικών που δεν πληρούν τις διατάξεις των 
άρθρων 90 και 91 του ΚΤΠ. 
-Το βούτυρο (ή η µαργαρίνη) δύναται να αντικαθίσταται µε ίση ποσότητα µαγιονέζας, 
σάλτσας τύπου κέτσαπ ή παραλλαγές σαλάτας. 
-Σε ό,τι αφορά το αρτοσκεύασµα το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις 
του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Η συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία 
λήξεως και την επωνυµία της βιοτεχνίας. Η σήµανση θα είναι έκτυπος και όχι µε 
αυτοκόλλητες ετικέτες τύπου σούπερ µάρκετ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο 
και εγκεκριµένο για τρόφιµα, υπό θερµοκρασία συντήρησης όχι ανώτερη από +5ºC. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. 
 
Για προϊόντα που διατίθενται σε ατοµική συσκευασία ή όχι αλλά συντηρούνται υπό 
ψύξη και καταναλίσκονται ως έχουν. 
-Σαλµονέλλα spp απουσία στα 25γρ δείγµατος. 
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-Ε. coli µέχρι  102 ανά γρ. δείγµατος. 
-Σταφυλόκοκκος  παθογόνος µέχρι 102 ανά γρ. 
-ΟΜΧ µέχρι 10 ανά γρ. 
 
    (β) Χηµικές. 
 
-Υγρασία επί του αρτοσκευάσµατος 22%. 
-Λίπος ως έχει επί του τυρού 20%. 
-Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού κατ ελάχιστο 12%. 
 
 
    (γ) Ιστολογικές. 
 
Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τοστ. 
 

  γ. Ατοµική πίτσα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται µε αρτοσκεύασµα ειδικού 
τύπου (πίτα, βάση πίτσας) πάνω στο οποίο τοποθετούνται τεµάχια αλλαντικού σε 
φέτες, τυρός και σάλτσα ντοµάτας, που µπορεί να συνδυάζονται µε ποικίλες 
ποσότητες λαχανικών εποχής και µπαχαρικών. Σαν συνδετικό των ανωτέρω 
χρησιµοποιείται ο τυρός που στο έτοιµο προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση τήξεως. 
∆ιακινούνται στο εµπόριο σαν νωπές ή κατεψυγµένες  και διατίθενται στην 
κατανάλωση πάντα µετά από ψήσιµο.   
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο 150γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε έτοιµο προϊόν που έχει υποστεί έψηση και που κατά τη ζύγισή του 
βρίσκεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση (τα ποσοστά αναφέρονται σε έτοιµα 
προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση): Αρτοσκεύασµα 50%, αλλαντικό 20%, τυρί 
ειδικού τύπου 20%, συστατικά σάλτσας ντοµάτας 5% και λοιπά-αρτύµατα 5%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Αρτοσκεύασµα: Πρέπει να πληροί τους όρους περί 
αρτοποιήσεως, να είναι προσφάτου παραγωγής, προκειµένου για νωπή πίτσα και να 
εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
 
    (β) Τυριά ειδικού τύπου:  Όπως περιγράφονται στα 
είδη τοστ. 
 
    (γ) Συστατικά ντοµάτας: Τα χρησιµοποιούµενα 
συστατικά ντοµάτας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 124 του 
ΚΤΠ. 
 
    (δ) Λοιπά συστατικά: Λιπαρές ύλες, όπως 
περιγράφονται στην τυρόπιτα, καρυκεύµατα, µαγειρικό άλας, λαχανικά εποχής και 
αρτύµατα κατά την κρίση του προµηθευτού. 
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    (ε) Αλλαντικό: Τα είδη που θα χρησιµοποιήσει ο 
προµηθευτής, όπως έχει δηλώσει στην προσφορά του. Επιπρόσθετα θα πρέπει να 
καθορίζονται και τα επιµέρους ποσοστά των αλλαντικών αν υπάρχουν. Τα 
χρησιµοποιούµενα αλλαντικά θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 88 
έως 91 του ΚΤΠ. Αναφορικά µε το αλλαντικό ζαµπόν, διευκρινίζεται ότι γίνονται 
αποδεκτά σαν κανονικά προϊόντα όπου το χρησιµοποιούµενο είδος είναι ζαµπόν 
βιοµηχανικού τύπου (ζαµπόν µάλαξης) µε ποσοστό λειοτριβέντος κρέατος όχι 
µεγαλύτερο από 10%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µετουσιωµένων ή ανακατεργασµένων τύπων 
τυρών. 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υποπροϊόντων αλλαντοποιίας (πόλοι αλλαντικών, 
αλλαντικά ακαθορίστου προελεύσεως.)   
-Συσκευασία. Το προϊόν φέρεται έτοιµο για ψήσιµο µέσα σε ειδικό πιάτο αλουµινίου 
και καλύπτεται µε διαφανή µεµβράνη σελλοφάνης, Αντί σελλοφάνης δύναται να 
χρησιµοποιηθεί πολυπροπυλένιο ή αναλόγου τύπου συσκευασία πάντοτε όµως µέσα 
στα πλαίσια των εγκεκριµένων για τρόφιµα συσκευασιών (άρθρα 21, 22, 24 του 
ΚΤΠ). 
-Συντήρηση-∆ιακίνηση. Οι πίτσες νωπού τύπου διακινούνται σε θερµοκρασία όχι 
µεγαλύτερη από τους +5ºC. Οι κατεψυγµένες πίτσες συντηρούνται σε θαλάµους 
καταψύξεως µε θερµοκρασία -18ºC τουλάχιστον. 
-Όρια συντηρήσεως-επισηµάνσεις: Για την νωπή πίτσα 3 ηµέρες κατ’ ανώτατο και για 
την κατεψυγµένη 2 µήνες. 
-Το προϊόν θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία λήξεως, την σύνθεση, 
τους κωδικούς των χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών-συντηρητικών, την επωνυµία 
και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. Η σήµανση θα είναι έκτυπος και όχι µε αυτοκόλλητη 
ετικέτα τύπου σουπερµάρκετ. 
-Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν υποστεί έψηση εκτός χώρου όπου 
διατίθενται. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση  αποµιµήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 
 

   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές 
 
Για προϊόντα σε ατοµική συσκευασία που δεν έχουν υποστεί έψηση και συντηρούνται 
σε κατάψυξη. 
-Σαλµονέλα spp απουσία στα 25γρ. δείγµατος. 
-Ε. coli  µέχρι 102 ανά γρ. δείγµατος. 
-Σταφυλόκοκκος  παθογόνος  µέχρι 102 ανά γρ. δείγµατος. 
-Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια  µέχρι 10 ανά γρ. δείγµατος. 
Για προϊόντα σε ατοµική συσκευασία που έχουν υποστεί έψηση. 
-Σαλµονέλλα  spp απουσία στα 25γρ. δείγµατος. 
-Ε coli απουσία ανά γρ. δείγµατος. 
-Σταφυλόκοκκος παθογόνος  απουσία ανά γρ. δείγµατος. 
-Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια  µέχρι 5 ανά γρ. δείγµατος. 
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-ΟΜΧ (ολική µεσόφιλη χλωρίδα) µέχρι 104 ανά γρ. δείγµατος. 
 
    (β) Χηµικές. 
 
-Υγρασία επί του αρτοσκευάσµατος κατά µέγιστο 22%. 
-Ολικά λιπαρά επί  του αρτοσκευάσµατος κατ’ ελάχιστο 12%. 
-Λίπος τυρού ως έχει κατ’ ελάχιστο  20%. 
-Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού 12%. 
 
    (γ) Ιστολογικές. 
 
Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τοστ. 
 
  δ. Κέικ: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζονται µε ζύµη ζαχαροπλαστικής 
στην οποία προστίθενται κατά περίπτωση σακχαρόπηκτα τεµάχια φρούτων, κακάο ή 
προϊόντα κακάου, ξηροί καρποί, σταφίδες. Υπάρχουν παραλλαγές µε επικάλυψη 
σοκολάτας ή µε αποµίµηση σοκολάτας. 
 
   (2) Βάρος: Για κέικ φρούτου βάρος κατά τεµάχιο 80γρ. κατ’ 
ελάχιστο και για κέικ µε επικάλυψη σοκολάτας βάρος κατά τεµάχιο 80γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: 
 

    (α) Κέικ φρούτου: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 20%, 
µαργαρίνη 20%, αυγά πλήρη 10%, πλήρες γάλα 10%, ζάχαρη 20%, φρούτα 
(σακχαρόπηκτα) 15%, διογκωτικά-αρτύµατα-λοιπά.5%. 
 
    (β) Κέικ σοκολάτας: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 25%, 
µαργαρίνη 10%, αυγά πλήρη 8%, πλήρες γάλα 6%, κακάο 10%, ζάχαρη 35%, ξηροί 
καρποί 5%, διογκωτικά-αρτύµατα-λοιπά 1%.  
 
   (4) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Τα συστατικά κακάου θα είναι σύµφωνα µε το Π.∆. 527/83 που αναφέρεται σε 
προϊόντα κακάου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
-Για τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη σοκολάτας ή αποµίµηση σοκολάτας, αυτή 
θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 15% του ολικού βάρους του προϊόντος κατ’ 
ελάχιστο. 
-Τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη µε αποµίµηση σοκολάτας θα φέρουν επί της 
συσκευασίας τους σε εµφανή θέση την φράση "επικάλυψη µε αποµίµηση 
σοκολάτας". 
-Η συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία 
λήξεως, τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών ή 
συντηρητικών, την επωνυµία και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. 
-Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση συντηρητικών όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 
34 παρ. 7 του ΚΤΠ  (σορβικό οξύ, προπιονικό οξύ,  οξικό οξύ και τα άλατά τους). 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο 
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και εγκεκριµένο για τρόφιµα από τον ΚΤΠ απαγορευµένης της διάθεσής του σε χύδην 
µορφή. 
 
   (5) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. 
 
-Σαλµονέλλα  spp απουσία στα 25γρ. δείγµατος. 
-Ζύµες-Μύκητες απουσία στο 1γρ. δείγµατος. 
-ΟΜΧ µέχρι 104 ανά γρ. δείγµατος. 
 
    (β) Χηµικές. 
 
-Υγρασία κατά µέγιστο 22%. 
-Λίπος κατ’ ελάχιστο 15%. 
-Ανίχνευση συνθετικών χρωστικών αρνητική. 
-Σορβικό οξύ και τα άλατά του (Ε200, Ε201, Ε202, Ε203) 0,1% (κατά µέγιστο στο 
τελικό προϊόν, το καθένα µόνο του ή σε µείγµα µεταξύ τους). 
-Προπιονικό οξύ και τα άλατά του (Ε260, Ε261, Ε262, Ε263) 0,3% (κατά µέγιστο στο 
τελικό προϊόν, το καθένα µόνο του ή σε µείγµα µεταξύ τους). 
-Οξικό οξύ και τα άλατά του (Ε260, Ε261, Ε262, Ε263) 0,3% (κατά µέγιστο στο 
τελικό προϊόν, το καθένα µόνο του ή σε µείγµα µεταξύ τους). 
 
  ε. Μηλόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται µε ειδική ζύµη 
ζαχαροπλαστικής στην οποία ενθηκεύεται µε µορφή γεµίσµατος µία ποσότητα από 
ανάλογη µαρµελάδα. Σαν παρεµφερές προϊόν αναφέρεται η κερασόπιτα. 
 

   (2) Βάρος κατά τεµάχιο κατ’ ελάχιστο 80γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 40%, 
µαργαρίνη 15%, αυγά πλήρη 10%, ζάχαρη 15%, συστατικά µαρµελάδας 15%, 
διογκωτικά-αρτύµατα-λοιπά 5%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Ζύµη ζαχαροπλαστικής: Το προϊόν µετά τον 
κλιβανισµό πρέπει να έχει οµογενή υφή, να διατηρεί ευχάριστους οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες χωρίς κατάλοιπα οσµών από διογκωτικά, να µην είναι εύθρυπτο αλλά 
ούτε και ζυµώδους υφής. 
 
    (β) Μαρµελάδα: Θα πρέπει να είναι καλής ποιότητος, 
να ανταποκρίνεται στο αντιστοίχως δηλούµενο είδος και να πληροί όλους τους όρους 
και τις διατάξεις των άρθρων 131 και 132 του ΚΤΠ. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητα που δεν 
προβλέπεται από τον ΚΤΠ. 
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-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Η συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία 
λήξεως, τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών ή 
συντηρητικών, την επωνυµία και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέικ. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Όπως περιγράφονται στα είδη 
κέικ. 
 
  στ. Κρουασάν: 
 
   (1) Περιγραφή: Αρτοσκεύασµα ειδικού τύπου που 
παρασκευάζεται από σφολιάτα, φέρεται στην κατανάλωση υπό αυστηρά 
καθορισµένο σχήµα και φέρει γέµισµα που είναι συνήθως πραλίνα φουντουκιού, ενώ 
υπάρχουν παραλλαγές µε γέµισµα µέλι, µαρµελάδα ή σακχαρόπηκτα.  
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισµό και που κατά τη ζύγισή του 
βρίσκεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 75%, γέµισµα πραλίνας 
φουντουκιού ή µαρµελάδας 25%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών (για τα κρουασάν µε 
πραλίνα): 
 
 
    (α) Συστατικά σφολιάτας: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 
47%, φυτικά λίπη 15%, βούτυρο γάλακτος 3%, ζάχαρη 17%, αυγά πλήρη 6,5%, 
µαγιά 1%, νερό 10%, αρτύµατα– λοιπά 0,5%. 
 
    (β) Συστατικά πραλίνας φουντουκιού: Κακάο 7%, 
ζάχαρη 48%, πολτός φουντουκιού 7%, φυτικά έλαια 27%, γάλα σκόνη 5%, ορός 
γάλακτος 2,8%, λεκιθίνη (Ε322) 1%, άµυλο αραβοσίτου 1%, φυτικά αρώµατα- 
βανιλίνη 1,2%. 
 

   (5) Ειδικοί όροι- απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται  η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµίµησης πραλίνας, ή πραλίνας στην οποία 
απουσιάζουν τα συστατικά φουντουκιού ή έχουν υποκατασταθεί από essence 
φουντουκιού. 
-Για προϊόντα τα οποία φέρουν γέµισµα από µαρµελάδα, αυτή θα πρέπει να 
εναρµονίζεται µε τα άρθρα 131, 132, 134, 136, του ΚΤΠ. Η προστιθέµενη µαρµελάδα 
θα πρέπει να αποτελεί το 20% της εκατοστιαίας σύνθεσης. 
-Η συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία 
λήξεως, τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών ή 
συντηρητικών, την επωνυµία και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. Η σήµανση θα γίνεται 
µε έκτυπους χαρακτήρες και όχι µε αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου supermarket. 
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-Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που η εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας 
τους φέρει εκτεταµένες επαλείψεις που προέρχονται από εκροή του γεµίσµατος. 
-Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συµπιεσθεί ή κακοποιηθεί λόγω 
κακής µεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέικ. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Μικροβιολογικές και Χηµικές, 
όπως περιγράφονται στα είδη κέικ και Ιστολογικές: Αναζήτηση φυτικών ιστών 
καρπού φουντουκιού στην πραλίνα. 
 
 2. Σφολιατοειδή:  
 
  α. Τυρόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται από σφολιάτα µέσα στην 
οποία ενθηκεύεται µία ποσότητα από γέµισµα που αποτελείται συνήθως από τυρί 
φέτα, οπότε αναφέρεται σαν παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα ή µε µία 
τουλάχιστον από τις κατηγορίες τυρών που καθορίζονται στο άρθρο 83 του ΚΤΠ. 
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισµό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.  
 
   (3)  Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 80% και κρέµα 
γεµίσµατος 20%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Σφολιάτα: Αλεύρι αρτοποιίας σκληρό 53%, 
µαργαρίνη 44%, µαγειρικό αλάτι 1%. 
 
    (β) Κρέµα γεµίσµατος: Σιµιγδάλι 30%, γάλα 55%, 
πλήρη αυγά 15 %, τυρός µυζήθρα λίπος τυριού ως έχει κατ ελάχιστο 8%, τυρός φέτα 
λίπος τυριού ως έχει κατ’ ελάχιστο 15%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: 
 
-Παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα. Περιέχει τυρό φέτα σε ποσοστό 30% ο οποίος 
προστίθεται σε αδροµερή µορφή (τρίµατα). Λίπος τυρού γεµίσµατος κατ’ ελάχιστο 
12% ως έχει. 
-Η λιπαρή ύλη που χρησιµοποιείται στη σφολιάτα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει 
σηµείο τήξεως ανώτερο από 42ºC. 
-Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την 679/86 ΑΧΣ . 
-Η µεταφορά του προϊόντος πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου 
που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Πρέπει να είναι 
συσκευασµένα σε ειδικά χαρτοκιβώτια ή µεταλλικά σκεύη που εσωτερικά φέρουν 
πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα. 
-Το προϊόν τοποθετείται και µεταφέρεται σε µία στρώση, απαγορευµένης της 
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µεταφοράς του µε "χύδην" µορφή. 
-Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα προϊόντα της προηγούµενης ηµέρας 
απαγορευµένης της διάθεσής τους στην κατανάλωση. 
-Το προϊόν κατά τη διάθεσή του συνοδεύεται από χαρτοπετσέτα µε µικρή 
χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιµα.  Άπαντα βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
-Το προϊόν κατά τη διάθεσή του πρέπει να βρίσκεται σε θερµοκρασία ≥60˚C. Τη 
θερµοκρασία αυτή θα πρέπει να έχει το προϊόν στο ψυχρότερο σηµείο του. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων-υποκατάστατων τυριών. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές επί εψηµένων προϊόντων. 
-Σαλµονέλλα  spp απουσία στα 25γρ. 
-Ε. coli .απουσία στο   1γρ. 
-Σταφυλόκοκκος  παθογόνος  απουσία στο  1γρ. 
-ΟΜΧ (ολική µεσόφιλη χλωρίδα) µέχρι  104 . 
 
    (β)  Μικροβιολογικές επί προϊόντων που είναι άψητα ή 
υπό κατάψυξη. 
-Σαλµονέλλα spp  απουσία στα  25γρ. 
-E. coli .µέχρι  102 ανά  γρ. 
-Σταφυλόκοκκος  παθογόνος .µέχρι   102 ανά γρ. 
 
    (γ) Χηµικές 
 
-Σταθµική ανάλυση συστατικών. 
-Ολικά λιπαρά επί του γεµίσµατος ως έχει επί ετοίµου προϊόντος  .8%. 
-Ολικά λιπαρά σφολιάτας επί ετοίµου προϊόντος  10%. 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
 
  β. Κασερόπιτα – Ζαµπονοκασερόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται όπως και η τυρόπιτα. 
∆ύναται να απουσιάζει από το γέµισµα η κρέµα και το τυρί που προστίθεται είναι 
αποκλειστικά κασέρι. Το τυρί γεµίσµατος δύναται να συνδυάζεται µε κάποιο τύπο 
αλλαντικών (συνήθως ζαµπόν µάλαξης) οπότε αναφέρεται µε την ονοµασία 
"ζαµπονοκασερόπιτα". 
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισµό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
 

   (3) Eκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 65%, τυρός κασέρι µε 
κρέµα γεµίσµατος 35%, λίπος τυρού ως έχει όχι λιγότερο από 16%. 
 
   (4) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η µερική ή ολική προσθήκη µετουσιωµένου – ανακατεργασµένου 
τυρού. 
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-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση και ο αρωµατισµός του προϊόντος. 
-Η λιπαρή ύλη που χρησιµοποιείται στην σφολιάτα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει 
σηµείο τήξεως ανώτερο των 42ºC. 
-Εφόσον στο προϊόν περιέχεται και αλλαντικό, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
δηλώνει στην προσφορά του µε σαφήνεια τον τύπο και την προέλευσή του. Το 
αλλαντικό θα πρέπει να εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του ΚΤΠ. Γίνονται 
αποδεκτά σαν κανονικά προϊόντα όπου χρησιµοποιείται ζαµπόν βιοµηχανικού τύπου 
(µάλαξης), υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του λειοτριβέντος κρέατος δεν 
υπερβαίνει το 10%. 
-Το προστιθέµενο αλλαντικό υποκαθιστά τον τυρό κασέρι στο γέµισµα σε ποσότητα 
10γρ. κατ’ ελάχιστο. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως και στη τυρόπιτα. 
-Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων – υποκατάστατων τυριών. 
 
   (5) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές όπως αυτές 
περιγράφονται στο είδος τυρόπιτα. 
 
    (β) Χηµικές. 
 
-Σταθµική ανάλυση συστατικών. 
-Ολικά λιπαρά του τυρού γεµίσµατος ως έχει επί ετοίµου προϊόντος  16%. 
-Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιµο προϊόν 10%. 
-Υγρασία επί της σφολιάτας  22%. 
 
    (γ) Ιστολογικές (επί παρουσίας αλλαντικού). 
 
-Απουσία απαγορευµένων ιστών όπως προσδιορίζεται από τον ΚΤΠ (άρθρο 89 
παρ.2). 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κρέατος από το οποίο µε οποιονδήποτε τρόπο 
έχουν αφαιρεθεί συστατικά. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση σόγιας µε οποιαδήποτε µορφή. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αλλαντικών µε εµπορική ονοµασία που δεν 
περιλαµβάνεται στον ΚΤΠ. 
-Σε περιπτώσεις που ο τύπος του αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει και σχετική άδεια του ΓΧΚ καθώς και τη 
σύνθεση του προϊόντος. 
 
  γ. Σπανακόπιτα – Σπανακοτυρόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται µε σφολιάτα και σπανάκι 
που έχει υποστεί καθαρισµό και κατεργασία µε βρασµό ή ατµό. Το γέµισµα είναι 
συνδυασµός από σπανάκι ή σπανάκι και τυρός φέτα. 
 

   (2) Βάρος κατά τεµάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισµό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
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   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 65%, γέµισµα (σπανάκι ή 
σπανάκι µε τυρό) 35%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Σφολιάτα: Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα. 
 
    (β) Γέµισµα: Αποτελείται από σπανάκι πρώτης 
ποιότητος, απαλλαγµένο από γαιώδεις προσµίξεις, φυτοφάρµακα ή φυτικούς ιστούς 
σε κατάσταση σήψεως. Το λαχανικό έχει υποστεί κατεργασία µε βρασµό, έχει 
προστεθεί µείγµα αυγού και τυρού φέτα σε τρίµατα. Υπάρχει παραλλαγή του 
προϊόντος που δεν συνοδεύεται από αυγά και τυρό φέτα και φέρεται στην 
κατανάλωση σαν νηστίσιµο. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Προσθήκη µαγειρικού άλατος και καρυκευµάτων κατά την κρίση του προµηθευτή. 
-Απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών ιστών ή αδρανών προσµίξεων. 
-Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται στην 
τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές. 
 
    (α) Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που 
αναφέρονται στην τυρόπιτα. 
 
    (β) Χηµικές. 
 
-Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιµο προϊόν κατ’ ελάχιστο 10%. 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
 
    (γ) Ιστολογικές. 
 
-Φυτικοί ιστοί ξένοι προς το λαχανικό όχι περισσότερο από 2%. 
-Απουσία ξένων σωµάτων και γαιωδών προσµίξεων. 
 
  δ. Λουκανικόπιτα – πιροσκί: 
 
   (1) Περιγραφή: Η λουκανικόπιτα  παρασκευάζεται µε 
σφολιάτα µέσα στην οποία ενθηκεύεται ένα "αυτοτελές" τεµάχιο από λουκάνικο. Το 
πιροσκί είναι παραλλαγή του ανωτέρω όπου αντί για σφολιάτα υπάρχει 
απτοσκεύασµα ειδικού τύπου µέσα στο οποίο ενθηκεύεται ένα τεµάχιο από 
λουκάνικο (συνήθως βραστό τύπου Φραγκφούρτης). 
 
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισµό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
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   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα ή αρτοσκεύασµα 70-75% 
και αλλαντικό-λοιπά συστατικά 30-25%. 

 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Σφολιάτα, όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα ή 
αρτοσκεύασµα. 
 
    (β) Αλλαντικό: Αυτοτελές τεµάχιο από λουκάνικο 
Φραγκφούρτης που έχει υποστεί βρασµό ή λουκάνικο χωριάτικο που έχει υποστεί 
έψηση. Το βάρος του αλλαντικού κυµαίνεται από 30 έως 35γρ. επί του ετοίµου 
προϊόντος.  
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση τεµαχίων αλλαντικού. Το λουκάνικο που 
προστίθεται θα είναι αυτοτελές και αναλόγου βάρους. 
-Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώνει στην προσφορά του τον τύπο του 
αλλαντικού που προτίθεται να χρησιµοποιήσει. 
-Το αλλαντικό, εφόσον είναι βραστού τύπου, θα υφίσταται προκατεργασία βρασµού 
πριν από τη χρησιµοποίησή του. 
-Το προϊόν θα πρέπει να εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
ΚΤΠ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος, όπως περιγράφεται στο είδος 
τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α)  Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που 
αναφέρονται στην τυρόπιτα. 
 
    (β) Χηµικές. 
-Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιµο προϊόν κατ’ ελάχιστο 10% 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
 
    (γ) Ιστολογικές (επί παρουσίας αλλαντικού). 
 
-Απουσία απαγορευµένων ιστών όπως καθορίζονται στον ΚΤΠ άρθρο 89 παρ.2. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µη πλήρους κρέατος. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φυτικών πρωτεϊνών µε σκοπό την υποκατάσταση 
πρωτεϊνών κρέατος πέραν του 2%. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αλλαντικών µε εµπορική ονοµασία που  δεν 
περιλαµβάνεται  ή δεν περιγράφεται στη σύµβαση. Σε περιπτώσεις που ο τύπος του 
αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
προσκοµίζει σχετική άδεια του ΓΧΚ, καθώς και τη σύνθεση του προϊόντος. 
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  ε. Μπουγάτσα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται µε σφολιάτα και ειδικό 
συνήθως υπόγλυκο γέµισµα κρέµας. ∆ιατίθεται στην κατανάλωση µε επίπαση άχνης 
ζάχαρης και κανέλλας.  
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε έτοιµο προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισµό και που κατά τη ζύγισή του 
βρίσκεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.   
 
   (3) Eκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 65% και κρέµα 
γεµίσµατος 35%. 
 

   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Σφολιάτα, όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα  
 
    (β) Κρέµα γεµίσµατος: Σιµιγδάλι 35%, πλήρες γάλα 
30%, πλήρη αυγά 15%, ζάχαρη 15% και βούτυρο 5%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις:  Όπως περιγράφονται στην 
τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι αναφερόµενες  στην 
τυρόπιτα. 
 
    (β) Χηµικές. 
 
-Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιµο προϊόν κατ’ ελάχιστο 10%. 
-Υγρασία επί σφολιάτας 22%. 
 
 
 3. Είδη Ζαχαροπλαστικής: 
 
  α. Μπακλαβάς: 
 
   (1) Περιγραφή: Γλύκισµα µε παραδοσιακό χαρακτήρα. 
Παρασκευάζεται µε φύλλο κρούστας, οι στρώσεις της οποίας εναλλάσσονται µε 
στρώσεις από γέµισµα που περιέχει ξηρούς καρπούς και καρυκεύµατα. Το προϊόν 
διατίθεται εµβαπτισµένο σε σιρόπι ζάχαρης ή ζάχαρης-γλυκόζης µετά από 
κλιβανισµό. 
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ’ 
ελάχιστο 95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Συστατικά φύλλου κρούστας 37%, 
συστατικά γεµίσµατος ξηρών καρπών 15%, βούτυρο 5%, µαργαρίνη 5%, συστατικά 
σιροπιού 38%. 
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   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Φύλλο κρούστας: Παρασκευάζεται από άλευρο 
σκληρού σίτου, έχει την απαραίτητη λεπτότητα, ευχάριστη οσµή και γεύση. 
 
    (β) Συστατικά γεµίσµατος ξηρών καρπών: Είναι µίγµα 
που παρασκευάζεται µε συνάλεση φρυγανιάς και ξηρών καρπών. Στις περισσότερες 
των περιπτώσεων εµπεριέχονται και καρυκεύµατα κανέλλα, γαρύφαλλο. Αναλογία: 
Ξηροί καρποί (καρυδόψιχα) 35%, ξηροί καρποί (αµυγδαλόψιχα) 20%, φρυγανιά 44%, 
αρτύµατα 0,5-1,0%. 
 
    (γ) Συστατικά σιροπιού: Ζάχαρη 70%, γλυκόζη 30%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φιστικιού στην παρασκευή του µίγµατος των ξηρών 
καρπών στο γέµισµα. 
-Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση παραπροϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας 
για την παρασκευή του γεµίσµατος. 
-Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση κρεµορίου ως σταθεροποιητού για την παρασκευή 
των σιροπιών.  
-Συσκευασία: Το προϊόν φέρεται στην κατανάλωση σε οµαδική ή ατοµική 
συσκευασία, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εµβαπτισµένο ή διαποτισµένο 
µε την ανάλογη ποσότητα σιροπιού. Οµαδική συσκευασία σε ανοξείδωτες λαµαρίνες 
κατάλληλου σχήµατος και µεγέθους. Ατοµική συσκευασία από σελλοφάνη ή άλλο 
υλικό κατάλληλο για τρόφιµα και εγκεκριµένο από τον ΚΤΠ. Επιπρόσθετα η ατοµική 
συσκευασία θα πρέπει να έχει την απαραίτητη στεγανότητα και συνοχή. Η 
συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία λήξεως, 
τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών ή 
συντηρητικών, την επωνυµία και διεύθυνση της βιοτεχνίας. 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. 
 
-Ζύµες-Μύκητες απουσία στο 1γρ. δείγµατος. 
-ΟΜΧ µέχρι 104 ανά γρ. δείγµατος. 
 
    (β) Χηµικές. 
 
-Βαθµοί Brix σιροπιού 65ºBR. 
-Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας 15%. 
 
  β. Κανταΐφι: 
 
   (1) Περιγραφή: Είδος παρεµφερές µε τον µπακλαβά. 
∆ιαφέρει ως προς το φύλλο κρούστας όπου εδώ αντικαθίσταται από "νήµα" 
κανταϊφιού, καθώς και ως προς τη µορφοποίηση των τεµαχίων. Το γέµισµα διατηρεί 
την ίδια σύνθεση, καθώς και το σιρόπι εµβαπτίσεως. 
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   (2) Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ’ 
ελάχιστο, 95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Συστατικά φύλλου κανταϊφιού 35%, 
συστατικά γεµίσµατος 15%, συστατικά σιροπιού 40%, ολικά λιπαρά 10%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: Ως περιγράφεται στον 
µπακλαβά. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στον 
µπακλαβά. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές. 
 
    (α) Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στον 
µπακλαβά. 
 
    (β) Χηµικές. 
 
-Βαθµοί Brix σιροπιού 63ºBR. 
-Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας 10%. 
 
  γ. Γιαννιώτικο: 
 
   (1) Περιγραφή: Είναι είδος που συνδυάζει τα γνωρίσµατα 
τόσο του µπακλαβά (παρουσία περιβλήµατος από φύλλο κρούστας), όσο και του 
κανταϊφιού (παρουσία νήµατος κανταϊφιού στο γέµισµα στο οποίο περιλαµβάνονται 
και ξηροί καρποί.) Φέρεται στην κατανάλωση εµβαπτισµένο σε σιρόπι γλυκόζης-
ζάχαρης ή ζάχαρης. Το σχήµα του είναι συνήθως κυλινδρικό. 
 

   (2) Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 
95γρ. 
 
   (3)  Εκατοστιαία σύνθεση: Όπως περιγράφεται στον 
µπακλαβά. Η συµµετοχή του φύλου κρούστας σε σχέση µε το νήµα κανταϊφιού 
καλύπτει το 30%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: Ως περιγράφεται στον 
µπακλαβά.  
 
   (5) Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις:  Όπως περιγράφονται στον 
µπακλαβά. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Όπως περιγράφονται στον 
µπακλαβά. 
 
  δ. Ραβανί: 
 
   (1) Περιγραφή: Περισσότερο συνεκτική. Πρόκειται για 
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γλύκισµα ειδικού τύπου που παρασκευάζεται από ειδική ζύµη και φέρεται στην 
κατανάλωση διαποτισµένο µε σιρόπι.  
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ’ 
ελάχιστο 95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σιµιγδάλι ή άλευρο 
ζαχαροπλαστικής ειδικού τύπου 15%, γάλα πλήρες 5%, αυγά 15%, σιρόπι 65%, 
διογκωτικά υλικά-αρτύµατα-λοιπά 0,5%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού): 
Ζάχαρη 70%, γλυκόζη 12% και νερό 18%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Όπως περιγράφονται στο είδος µπακλαβάς. 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. Η ιδιάζουσα υποκίτρινη χροιά θα 
εξασφαλίζεται µόνο από την προσθήκη κρόκου αυγού και αλεύρου αραβοσίτου. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στον 
µπακλαβά. 
    (β) Χηµικές. 
-Βαθµοί  Brix σιροπιού 55- 65ºBR. 
-Ανίχνευση τεχνητής χρώσης αρνητική. 
 
  ε. Σάµαλι: 
 
   (1) Περιγραφή: Πρόκειται για γλύκισµα που είναι παρεµφερές 
µε το ραβανί µε µικρές µόνο διαφορές που εστιάζονται στο φλόγωµα (κρούστα), 
όπου είναι έντονα καραµελοποιηµένη και συνεκτική και στο ότι το σάµαλι στη 
σύνθεσή του δεν περιέχει αυγά. 
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ’ 
ελάχιστο  95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σιµιγδάλι ή άλευρο 
ζαχαροπλαστικής ειδικού τύπου 25%, γάλα πλήρες 5%, ζάχαρη 5%, σιρόπι 65%, 
διογκωτικά υλικά-αρτύµατα-λοιπά 0,5%. 
 

   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού): 
Ζάχαρη 70%, γλυκόζη 12% και νερό 18%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στα είδη 
µπακλαβάς και ραβανί. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Μικροβιολογικές και χηµικές, 
όπως περιγράφονται στον µπακλαβά και το ραβανί αντίστοιχα. 
 
  στ. Γαλακτοµπούρεκο: 
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   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται µε φύλλο κρούστας και 
κρέµα ειδικής σύνθεσης που τοποθετείται κατά στρώσεις στο φύλο κρούστας. 
Συνήθης είναι η τοποθέτηση της κρέµας σε ενιαία µορφή στο κέντρο. Το φύλο 
κρούστας είναι έντονα διαποτισµένο µε σιρόπι.  
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο κατ' ελάχιστο 95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Φύλλο κρούστας 25%, γάλα 
πλήρες 30%, αυγά 10%, σιρόπι 30%, σιµιγδάλι 5%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού): 
Ζάχαρη 70%, γλυκόζη 12%, νερό 18%, σταθεροποιητές. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Το σιρόπι εµβαπτίσεως θα πρέπει να αποδίδει 65-70º Brix κατ' ελάχιστο. 
-Λοιπές λεπτοµέρειες, όπως περιγράφονται στο είδος µπακλαβάς. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Όπως περιγράφονται στα είδη 
ραβανί και σάµαλι. 
 
  ζ. Εκλέρ: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται µε ενθήκευση κρεµοειδών 
συστατικών σε ειδικά διασκευασµένο αρτοσκεύασµα ζαχαροπλαστικής. Έχει 
χαρακτηριστικό σχήµα και φέρει επικάλυψη από σακχαροπαρασκεύασµα που 
παρασκευάζεται µε βάση το κακάο (γλάσσο). Μπορεί να είναι ελαφρά διαποτισµένο 
µε σιρόπι. Παραλλαγή του ανωτέρω αποτελεί το είδος σου καραµελέ, όπου η 
επικάλυψη αντικαθίσταται από διαφανή καραµέλα. 
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο κατ’ ελάχιστο 90γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτοσκεύασµα 40%, κρεµοειδή 
συστατικά 40%, σακχαροπαρασκεύασµα µε βάση κακάο 15%, σιρόπι 5%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Αρτοσκεύασµα: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 35%, 
αυγά 34%, ζάχαρη 30%, διογκωτικά-αρτύµατα 1%. 
 
    (β) Κρεµοειδή συστατικά: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 
25%, αυγά 30%, γάλα πλήρες 30%, άµυλο τροποποιηµένο 3%, ζάχαρη 12%. 
 

    (γ) Κρέµα σοκολάτας-επικάλυψη σοκολάτας: 
Παρασκευάζεται από κακάο και θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις που 
περιλαµβάνονται στα άρθρα 55, 56, και 57 του ΚΤΠ. 
 
    (δ) Κρέµα σαντιγί: Συνήθως είναι έτοιµη πρώτη ύλη 
ζαχαροπλαστικής. 
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   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος ή η χρησιµοποίηση υλικών τεχνητώς 
κεχρωσµένων (σακχαρόπηκτα, φρούτα, γλυκά του κουταλιού). 
-Τα σιρόπια διαποτισµού θα είναι αποκλειστικά σιρόπια ζαχαροπλαστικής. 
-Τα χρησιµοποιούµενα γαλακτοκοµικά προϊόντα θα είναι παστεριωµένα. 
-Προϊόντα µε επικάλυψη σοκολάτας. Η επικάλυψη θα αντιπροσωπεύει το 15% του 
ολικού βάρους του προϊόντος. 
-Μεταφορά-συσκευασία. Το προϊόν µεταφέρεται σε ειδικούς δίσκους από ανοξείδωτο 
υλικό µε την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς ρύπους. Η µεταφορά 
πραγµατοποιείται µε οχήµατα ψυγεία σε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη από +4ºC. 
-∆ιάθεση του προϊόντος. Το προϊόν διατίθεται στους καταναλωτές από 
ψυγειοπροθήκες που εξασφαλίζουν προστασία από εξωτερικούς ρύπους και 
θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη από +4ºC (η παρουσία θερµοµέτρου σε εµφανές για 
τον καταναλωτή σηµείο  της ψυγειοπροθήκης είναι υποχρεωτική). 
-Υλικά παράθεσης: Σερβίρεται στον καταναλωτή µε την χρήση ειδικής λαβίδας και 
τοποθετείται σε δισκάριο (πιατάκι) µιας χρήσης από υλικό που φέρει έκτυπη 
σήµανση έγκρισης και ειδικό σήµα καταλληλότητας για τρόφιµα. Τα υλικά  
παράθεσης βαρύνουν τον προµηθευτή. Απαγορεύεται η παράθεση του προϊόντος µε 
χρήση χαρτοπετσέτας, χωρίς δισκάριο, παρά µόνο εάν παράγεται µε κέλυφος-
συσκευασία αλουµινόχαρτου. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές:  
 
    (α) Μικροβιολογικές. 
 
-Σαλµονέλα spp απουσία στα 25γρ δείγµατος. 
-Σταφυλόκοκκος παθογόνος µέχρι 102 ανά γρ. δείγµατος. 
-Κολοβακτηριδιόµορφα µέχρι 103 ανά γρ. δείγµατος. 
-ΟΜΧ µέχρι 5χ104 ανά γρ. δείγµατος. 
-Ε. coli µέχρι 102  ανά γρ. δείγµατος. 
 
    (β) Χηµικές. 
 
-Ανίχνευση συνθετικών χρωστικώναρνητική. 
-Βαθµοί  Brix σιροπιού 60ºBR. 
-Γαλακτοµατοποιητές-πηκτωµατογόνα 1% κατά µέγιστο. 
 
 Επί των συστατικών σοκολάτας. 
 
-Αριθµός βουτυροδιαθλασιµέτρου 40ºC 46-48. 
-Τέφρα 1- 2%. 
-Αριθµός ιωδίου κατά Wijs 34-42. 
-Αριθµός σαπωνοποίησης 192-202. 
-Οι αποµιµήσεις σοκολάτας χαρακτηρίζονται από αυξηµένο ποσοστό τέφρας που 
φθάνει συχνά το 4%, καθώς και από χαµηλό αριθµό ιωδίου που κυµαίνεται στο 10-
12. 
 

  η. Κωκ: 
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   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται µε δύο κυκλικά, φακοειδούς 
σχήµατος τεµάχια άρτου ζαχαροπλαστικής (παντεσπάνι), µεταξύ των οποίων 
παρεµβάλλεται µια στρώση από κρέµα. Φέρει επικάλυψη σακχαροπαρασκευάσµατος 
που έχει σαν βάση το κακάο (γλάσσο). Το αρτοσκεύασµα είναι ελαφρά διαποτισµένο 
µε σιρόπι και είναι αρωµατισµένο ανάλογα. 
 
   (2) Βάρος κατά τεµάχιο κατ’ ελάχιστο 90γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτοσκεύασµα (παντεσπάνι) 40%, 
κρεµοειδή συστατικά 35%, σακχαροπαρασκεύασµα µε βάση το κακάο15%, σιρόπι 
10%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών:  
 
    (α) Άρτος ζαχαροπλαστικής (αρτοσκεύασµα): Άλευρο 
ζαχαροπλαστικής 35%, ζάχαρη 34%, αυγά πλήρη 25%, σιρόπι 5%, αρτύµατα και 
διογκωτικά 1%. 
 
    (β) Κρεµοειδή  συστατικά: Όπως περιγράφονται στο 
εκλέρ. 
 
    (γ) Σακχαροπαρασκεύασµα µε βάση το κακάο: Όπως 
περιγράφεται στο εκλέρ. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: Όπως περιγράφεται στο 
εκλέρ. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
Μικροβιολογικές και Χηµικές: Όπως περιγράφονται στο εκλέρ. 
 
  θ. Προφιτερόλ: 
 
   (1) Περιγραφή: Πρόκειται για γλύκισµα µε έντονη παρουσία 
κρεµοειδών συστατικών που έχουν σαν βάση την κρέµα σαντιγί. Υπάρχουν 
παραλλαγές µε σοκολάτα και άλλες όπου η σοκολάτα προστίθεται µε µορφή 
κρούστας ή επικάλυψης. Γαρνίρεται µε σακχαρόπηκτα και σερβίρεται πάντοτε µέσα 
σε κύπελλο ή κεσεδάκι. Η συσκευασία του, όταν δεν είναι γυάλινη, είναι από 
κρυσταλλική κυτταρίνη ή ανάλογη πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιµα.  
 
   (2) Βάρος κατά συσκευασία και κατ’ ελάχιστο 110γρ.  
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτοσκεύασµα (παντεσπάνι) 25-
30%, κρεµοειδή συστατικά 60-65%, σιρόπι-σακχαρόπηκτα-λοιπά 5-15%. 
 
   (4) Επιµέρους σύνθεση συστατικών: Όπως περιγράφεται στο 
εκλέρ. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στο 
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εκλέρ. 
-Το προϊόν συσκευάζεται σε διαφανές κύπελλο από κρυσταλλική κυτταρίνη ή άλλο 
υλικό κατάλληλο για τη συσκευασία τροφίµων που φέρει σταθερό κάλυµµα από το 
ίδιο υλικό.  
-Επί της συσκευασίας αναγράφεται υποχρεωτικά η ηµεροµηνία παραγωγής. 
 
 

-Η µεταφορά και διάθεση του προϊόντος γίνεται υπό ψύξη σε θερµοκρασία όχι 
µεγαλύτερη από +40C. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
Μικροβιολογικές και Χηµικές: Όπως περιγράφονται στο εκλέρ. 
 

3. Γαλακτοκοµικά: 
 

  α. Παστεριωµένο Γάλα Πλήρες: 
 
   (1) Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που να περιλαµβάνει 
την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 71,7ο C 
για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναµος συνδυασµός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που 
χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας για την επίτευξη 
ισοδύναµου αποτελέσµατος. 
 
   (2) Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία 
φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιµασία υπεροξειδάσης. 
 
   (3) Να είναι οµογενοποιηµένο. 
 
   (4) Αµέσως µετά την παστερίωση, να ψύχεται το 
συντοµότερο δυνατόν, σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6ο C. 
 
   (5) Να προέρχεται από αγελαδινό γάλα. 
 
   (6) Να έχει λιποπεριεκτικότητα ανώτερη από 3,5%. 
 
   (7) Να είναι συσκευασµένο σε αδιαφανείς περιέκτες τύπου 
tetra pack, χωρητικότητας πεντακοσίων (500) ml, µε την προβλεπόµενη από την 
κείµενη νοµοθεσία σήµανση. 
 
   (8) Να έχει Στερεό Υπόλειµµα άνευ Λίπους (Σ.Υ.Α.Λ.) 8,5% 
κατ’ ελάχιστο. 
 
   (9) Να έχει διάρκεια ζωής επτά (7) ηµέρες. 
 
  β. Παστεριωµένο Γάλα Ηµιαποβουτυρωµένο (Ελαφρύ): 
 
   (1) Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που να περιλαµβάνει 
την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 71,7ο C 
για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναµος συνδυασµός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που 
χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας για την επίτευξη 
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ισοδύναµου αποτελέσµατος. 
 
   (2) Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία 
φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιµασία υπεροξειδάσης. 
 
   (3) Να είναι οµογενοποιηµένο. 
 
   (4) Αµέσως µετά την παστερίωση, να ψύχεται το 
συντοµότερο δυνατόν, σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6ο C. 
 
   (5) Να προέρχεται από αγελαδινό γάλα. 
 
   (6) Να έχει λιποπεριεκτικότητα µικρότερη από 1,5% έως 
1,8%. 
 
   (7) Να είναι συσκευασµένο σε αδιαφανείς περιέκτες τύπου 
tetra pack, χωρητικότητας πεντακοσίων (500) ml, µε την προβλεπόµενη από την 
κείµενη νοµοθεσία σήµανση. 
 
   (8) Να έχει Στερεό Υπόλειµµα άνευ Λίπους (Σ.Υ.Α.Λ.) 8,5% 
κατ’ ελάχιστο. 
 
   (9) Να έχει διάρκεια ζωής επτά (7) ηµέρες. 
 
  γ. Γιαούρτι από Πλήρες Φρέσκο Γάλα Αγελάδος: 
 
   (1) Θα πρέπει να προκύπτει από την πήξη αποκλειστικά και 
µόνο γάλακτος αγελάδος µε την επίδραση καλλιέργειας ζύµης που προκαλεί ειδική γι’ 
αυτό ζύµωση. 
 
   (2) Να έχει λίπος 3,85% κατ’ ελάχιστο. 
 
   (3) Να έχει Στερεό Υπόλειµµα άνευ Λίπους (Σ.Υ.Α.Λ.) 9,35% 
κατ’ ελάχιστο. 
 
   (4) Να είναι συσκευασµένο σε αδιαφανείς περιέκτες 
κατάλληλους για το συγκεκριµένο προϊόν, χωρητικότητας εκατόν ογδόντα (180) έως 
διακοσίων είκοσι (220) γραµµαρίων , µε την προβλεπόµενη από την κείµενη 
νοµοθεσία σήµανση. 
 
  δ. Επιδόρπιο µε βάση το γάλα (κρέµα-ρυζόγαλο): 
 
   (1) Παρασκευάζεται: 
 
    (α) Από µία ή περισσότερες κατηγορίες γάλακτος που 
προβλέπονται από το άρθρο 80 του ΚΤΠ. 
 
    (β) Από προϊόντα γάλακτος ή και συστατικά γάλακτος 
(πρωτεΐνη γάλακτος, λακτόζη) ή και µαγιά γιαουρτιού και στις δύο περιπτώσεις τα 
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παραπάνω προϊόντα γάλακτος ή το γάλα σε αναλογία 75% τουλάχιστον κατά βάρος 
του τελικού προϊόντος αναγόµενο σε νωπό γάλα. 
 
    (γ) Από ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες. 
 
    (δ) Από σκόνη κακάο λιποπεριεκτικότητας 10% 
τουλάχιστον σε βούτυρο κακάο, σοκολάτα ή εκχύλισµα καφέ µε ή χωρίς καφεΐνη. 
 
    (ε) Από χυµούς φρούτων µε ή χωρίς ζάχαρη, ή 
τεµάχια φρούτων φρέσκα ή ζαχαρωµένα, καθώς και προϊόντα µε γλυκαντικές ύλες 
του άρθρου 131 ή και άλλες ύλες που περιλαµβάνονται στον ΚΤΠ, µε εξαίρεση τις 
πρόσθετες ύλες του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παραπάνω Κώδικα. 
 
   (2) Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 84 του ΚΤΠ περί «Ρυζόγαλου-
Κρέµας-Επιδορπίων µε βάση το γάλα». 
 
   (3) Θα είναι συσκευασµένο σε αδιαφανείς περιέκτες 
κατάλληλους για το συγκεκριµένο προϊόν, χωρητικότητας 150 έως 200γρ., µε την 
προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία σήµανση. 
 
 5. Χυµοί Φρούτων: 
 
  α. Είναι το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν που λαµβάνεται από 
το βρώσιµο τµήµα υγιών και ώριµων φρούτων, ενός ή πολλών ειδών, νωπών ή 
διατηρηµένων µε ψύξη ή κατάψυξη και έχει το χρώµα, το άρωµα και τη 
χαρακτηριστική γεύση του χυµού των φρούτων από τα οποία προέρχεται. 
 
  β. Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 
στα Άρθρα 118, 126 και 127 του ΚΤΠ περί «∆ιάκρισης και Γενικών Όρων ∆ιαφόρων 
Τροφίµων Φυτικής Προέλευσης», «Χυµών Φρούτων και Οµοειδών Προϊόντων» και 
«Παρασκευής-Συσκευασίας και Αναλυτικών Προδιαγραφών Χυµών Φρούτων και 
Ορισµένων Οµοειδών Προϊόντων», αντίστοιχα. 
 
  γ. Οι υπό προµήθεια χυµοί θα είναι αποκλειστικά φυσικοί χυµοί σε 
συσκευασίες των 250ml. 
 
 6. Λοιπά Είδη, (ροφήµατα, νερά, αναψυκτικά): 
 
  Ισχύουν οι Προδιαγραφές που καθορίζονται στον Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ – ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ – ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ  

 

Εισαγωγή 

Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας για την προµήθεια αφεψηµάτων, χυµών, αναψυκτικών, νερού και 
αλκοολούχων ποτών. 

Ορισµοί 

Στο άρθρο 143 του ΚΤΠ ορίζονται:  

«Πoτά», νooύνται φυσικά ή τεxνητά γενικά υγρά πρoϊόντα απαραίτητα ή κατάλληλα 
για διατρoφή ή δυνάµενα από τoυς ευάρεστoυς oργανoληπτικoύς xαρακτήρες, να 
xρησιµoπoιηθoύν σαν ευφραντικά. 

Yγρά τρόφιµα πoυ κατoνoµάζoνται ρητά σε άλλα κεφάλαια τoυ παρόντα Κώδικα, δεν 
συµπεριλαµβάνoνται στην έννoια των πoτών σύµφωνα µε την παράγραφo 1 τoυ 
παρόντoς άρθρoυ. 

Tα πoτά κατατάσσoνται σε τρείς κατηγoρίες: 

α) Tα ποτά µε αλκοόλη 

β) Tα ελεύθερα αλκoόλης πoτά 

γ) Tα ύδατα» 

Στο άρθρο 144 του ΚΤΠ ορίζονται: 

««Ποτά µε αλκοόλη» νοούνται ποτά που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη, 
προερχόµενη είτε από ζύµωση είτε από προσθήκη κατά την επεξεργασία. 

Τα ποτά µε αλκοόλη διακρίνονται ως εξής: 

α) οίνοι 

β) αρωµατισµένα αµπελοοινικά προϊόντα  

γ) µπίρα 

δ) ποτά µπίρας 

ε) ποτά από ζύµωση 

στ) αλκοολούχα ποτά 

ζ) χαµηλόβαθµα αλκοολούχα ποτά,» 

Επιπλέον, στο άρθρο 144 του ΚΤΠ ορίζεται: 

««Οίνοι» νοούνται οι κάθε είδους οίνοι που ορίζονται στον Καν (ΕΚ) 1234/2007. 

«Αρωµατισµένα αµπελοοινικά προϊόντα» νοούνται οι αρωµατισµένοι οίνοι, τα 
αρωµατισµένα ποτά µε βάση τον οίνο και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών 
προϊόντων, όπως ορίζονται στον Καν (ΕΟΚ)1601/1991. 

«Μπίρα» νοείται το ποτό που παράγεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του 
ν.2963/1922, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το άρθρο 3 του ν.1839/1989.» 
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Επιπροσθέτως, στο ίδιο άρθρο ορίζονται: 

««Ποτά µπίρας» νοούνται τα ποτά που παρασκευάζονται µε ανάµιξη µπίρας µε 
ελεύθερα αλκοόλης ποτά. 

«Ποτά από ζύµωση» νοούνται τα ποτά, εκτός των οίνων και της µπίρας, που 
παράγονται µε αλκοολική ζύµωση φυσικών προϊόντων, όπως φρούτων, χυµών 
φρούτων, γλεύκους σιτηρών, µελιού κλπ. 

Η σχετική ονοµασία πώλησής τους µπορεί να συνοδεύεται από την ένδειξη της 
πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή τους. 

Ειδικότερα: 

α) «Μηλίτης», καλείται το ποτό το οποίο παρασκευάζεται µε αλκοολική ζύµωση 
χυµού µήλων. 

β) «Απίτης», καλείται το ποτό το οποίο παρασκευάζεται µε αλκοολική ζύµωση χυµού 
αχλαδιών. 

γ) «Υδρόµελι», καλείται το ποτό το οποίο παρασκευάζεται µε αλκοολική ζύµωση 
υδατικού διαλύµατος µελιού. 

δ) «Μπίρα πιπερόριζας» ή «τσιτσιµπίρα», καλείται το αεριούχο ποτό που 
παρασκευάζεται από ζάχαρη, νερό και πιπερόριζα κατόπιν ζύµωσης, το οποίο 
µπορεί να είναι φυσικά αφρώδες ή να περιέχει τεχνητά ανθρακικό οξύ και στο οποίο 
µπορεί να έχει προστεθεί αλκοόλη ή η περιεκτικότητά του σε αλκοόλη να έχει αυξηθεί 
µέσω µιας δεύτερης ζύµωσης. 

«Αφρώδη ποτά από ζύµωση» νοούνται τα ποτά της κατηγορίας 5 του 
Παραρτήµατος, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται από 
δευτερογενή ζύµωση. 

«Αεριούχα αφρώδη ποτά από ζύµωση» νοούνται τα ποτά της κατηγορίας 5 του 
Παραρτήµατος, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται από 
έγχυση διοξειδίου του άνθρακα. 

«Αλκοολούχα ποτά» νοούνται τα προϊόντα που διέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 
110/2008. 

«Χαµηλόβαθµα αλκοολούχα ποτά» νοούνται τα προϊόντα µε αλκοολικό τίτλο 
κατώτερο του 15% vol, τα οποία παράγονται σύµφωνα µε τους όρους που 
προβλέπονται στο εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του καν. (ΕΚ) 110/2008 
και δεν υπάγονται σε καµία από τις κατηγορίες 1 έως 8 του Παραρτήµατος.» 

Στο άρθρο 145 του ΚΤΠ ορίζονται: 

««Eλεύθερα αλκoόλης πoτά» νooύνται πρoϊόντα πoυ παρασκευάζoνται µε τη 
xρησιµoπoίηση καταλλήλων φυσικών ή τεxνητών πρώτων υλών, µε εξαίρεση την 
αιθυλική αλκoόλη, της oπoίας η xρήση ή ακόµα και η παρoυσία, εκτός από τις 
περιπτώσεις πoυ κατανoµάζoνται στo παρόν άρθρo, απαγoρεύεται.» 

Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται: 

«Tα ελεύθερα αλκoόλης πoτά κατατάσσoνται στις παρακάτω κατηγoρίες: 

α) Tεxνητά, ελεύθερα αλκoόλης πoτά. 

β) Aπό φυσικoύς xυµoύς φρoύτων, ελεύθερα αλκoόλης πoτά. 
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γ) Aλκαλoειδoύxα, ελεύθερα αλκoόλης πoτά. 

δ) Aφεψήµατα και ρoφήµατα.» 

Στο άρθρο 146 του ΚΤΠ ορίζονται: 

««Tεxνητά ελεύθερα αλκoόλης πoτά» ή αλλιώς «Aεριoύxα oξύπoτα», νooύνται 
πρoϊόντα πoυ παρασκευάζoνται µε διάλυση στo νερό των oυσιών, πoυ αναφέρoνται 
στo πρoηγoύµενo άρθρo, εκτός από τoυς xυµoύς φρoύτων και εισπίεση τoυ 
διoξειδίoυ τoυ άνθρακα.» 

Στο άρθρο 147 του ΚΤΠ ορίζονται: 

«α) «Eλεύθερα Aλκoόλης Πoτά, από Φυσικoύς Xυµoύς Φρoύτων», νooύνται 
πoτά πoυ παρασκευάζoνται από αυτoύσιoυς xυµoύς φρoύτων ή µε αραίωση σε 
πόσιµo νερό συµπυκνωµένων ή σιρoπιών τoυς µε τις γλυκαντικές ύλες πoυ 
αναφέρoνται στo άρθρo 145, xωρίς άλλη πρoσθήκη, εκτός από τις oυσίες πoυ ρητά 
κατoνoµάζoνται στo παρόν.(1) 

β) «Zαxαρoύxoς xυµός φρoύτων για παρασκευή πoτoύ», είναι o xυµός φρoύτων 
όπως oρίζεται στo Π.∆. 526/83, στoν oπoίo έxει πρoστεθεί ζάxαρη και ενδεxόµενα 
νερό, έτσι ώστε τo πρoϊόν αραιωµένo µε νερό µε αραίωση πoυ δηλώνεται στην 
συσκευασία τoυ µε την φράση: «Aραίωση 1 όγκoς xυµoύ + όγκoς νερoύ» να δίνει 
πoτό πoυ πληρoί τoυς όρoυς των παραγράφων 12 και 13 τoυ παρόντoς άρθρoυ, ως 
πρoς την περιεκτικότητα σε xυµό και ζάxαρη.(3)» 

Στο άρθρο 148 του ΚΤΠ ορίζονται: 

««Poφήµατα», νooύνται προϊόντα που παρασκευάζονται από εκχύλιση ή διάλυση σε 
θερµό  ή ψυχρό νερό διαφόρων φυτικών προϊόντων ή σκευασµάτων τους. 

Επίσης, µπορούν να περιέχουν διάφορες αρτυµατικές ύλες, π.χ. κιτρικό οξύ, 
αρωµατικές  ύλες και αιθέρια έλαια.(2) 

Φυτικά πρoϊόντα για την παρασκευή ροφηµάτων (αφεψήµατα ή εγχύµατα) νooύνται:  

α) O καφές. 

β) To τσάι.  

γ) To κακάo. 

δ) H σoκoλάτα (πoτό).  

ε) To xαµoµήλι. 

στ) To φασκόµηλo.  

ζ) H κανέλλα. 

η) To τίλιο κ.λπ.» 

Στο άρθρο 126 του ΚΤΠ ορίζονται: 

«α) Χυµός φρούτων 

Το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν που λαµβάνεται από το βρώσιµο τµήµα υγιών 
και ώριµων φρούτων, ενός ή πολλών ειδών, νωπών ή διατηρηµένων µε ψύξη ή 
κατάψυξη, και έχει το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των 
φρούτων από τα οποία προέρχεται.» 

«β) Χυµός φρούτων από συµπυκνωµένο χυµό 
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Το προϊόν το οποίο λαµβάνεται µε ανασύσταση συµπυκνωµένου χυµού, όπως 
ορίζεται στο σηµείο 2, µε πόσιµο νερό το οποίο πληροί τα κριτήρια που ορίζονται 
στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 3ης Νοεµβρίου 1998 (ΦΕΚ 892 Β΄/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 

«Συµπυκνωµένος χυµός φρούτων 

Το προϊόν το οποίο λαµβάνεται από τον χυµό ενός ή περισσότερων ειδών φρούτων 
µε αποµάκρυνση µε φυσικό τρόπο συγκεκριµένου ποσοστού του περιεχοµένου του 
σε νερό. Στις περιπτώσεις που το προϊόν προορίζεται για άµεση κατανάλωση, 
πρέπει να έχει αποµακρυνθεί τουλάχιστον το 50 % της περιεκτικότητας σε νερό.» 

«Χυµός φρούτων λαµβανόµενος µε υδατική εκχύλιση 

Το προϊόν το οποίο προκύπτει µε εξαγωγή µε τη βοήθεια νερού από: 

ολόκληρο φρούτο µε πούλπα, ο χυµός του οποίου δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί µε 
οποιοδήποτε φυσικό µέσο, ή αφυδατωµένο ολόκληρο φρούτο.» 

«Αφυδατωµένος χυµός φρούτων/σκόνη χυµού φρούτων 

Το προϊόν που λαµβάνεται από χυµό φρούτων ενός ή περισσότερων ειδών φρούτων 
µε αποµάκρυνση µε φυσικό τρόπο του συνόλου σχεδόν του περιεχοµένου νερού.» 

«Νέκταρ φρούτων 

Το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν το οποίο: 

λαµβάνεται µε την προσθήκη νερού µε ή χωρίς προσθήκη σακχάρων και/ή µελιού 
στα προϊόντα που ορίζονται στα σηµεία 1 έως 4, σε πολτό φρούτων και/ή σε 
συµπυκνωµένο πολτό φρούτων και/ή σε µείγµα των εν λόγω προϊόντων και 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV.» 

«Φρούτο 

Όλα τα φρούτα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρείται φρούτο και η 
τοµάτα. 

Το φρούτο είναι υγιές, επαρκώς ώριµο και νωπό ή διατηρηµένο µε φυσικές µεθόδους 
ή µε επεξεργασία(-ες), συµπεριλαµβανοµένων των επεξεργασιών µετά τη συγκοµιδή, 
εφαρµοζόµενη σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ένωσης.» 

«Πολτός φρούτων 

Το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν που λαµβάνεται µε κατάλληλες φυσικές 
διεργασίες, όπως κοσκίνισµα, λειοτρίβηση ή άλεση του βρώσιµου µέρους ολόκληρων 
ή αποφλοιωµένων φρούτων, χωρίς αφαίρεση του χυµού.» 

«Συµπυκνωµένος πολτός φρούτων 

Το προϊόν που λαµβάνεται από πολτό φρούτου µετά την αποµάκρυνση, µε φυσικό 
τρόπο, ορισµένου µέρους του περιεχοµένου νερού. 

«Πούλπα ή κύτταρα 

Τα προϊόντα που λαµβάνονται από τα βρώσιµα µέρη φρούτων του ίδιου είδους χωρίς 
αφαίρεση του χυµού. Επιπλέον, για τα εσπεριδοειδή, ως πούλπα ή κύτταρα νοούνται 
οι χυµοφόροι θύλακες του ενδοκαρπίου.» 

Στο άρθρο 129 του ΚΤΠ ορίζεται:  
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«Ως χυµός «Σταφυλής» ή «Σταφυλoxυµός» νoείται o λαµβανόµενoς xυµός από την 
έκθλιψη νωπών και υγιών σταφυλών, απηλλαγµένων καρπικών σαρκωµάτων και 
γιγάρτων, o oπoίoς έγινε διατηρήσιµoς µε παστερίωση, απoστείρωση ή 
συµπύκνωση.» 

Στο άρθρο 47 του ΚΤΠ ορίζεται: 

«Άφρυκτος Καφές» xαρακτηρίζoνται τα απαλλαγµένα κελύφoυς σπέρµατα των 
δέντρων COFFEA ARABICA, COFFEA ROBUSTA, COFFEA LIBERICA ή άλλων 
oµoειδών καφεόδεντρων. 

Στο άρθρο 48 του ΚΤΠ ορίζεται 

Mε την oνoµασία «Καφές xωρίς Καφεΐνη» (απoκαφεϊνωµένoς, DECAFFEINE) 
xαρακτηρίζεται o άφρυκτoς καφές, απ' τoν oπoίo, µε ειδική επεξεργασία έxει 
αφαιρεθεί σxεδόν πλήρως η καφεΐνη. 

Στο άρθρο 49 του ΚΤΠ ορίζεται: 

«Φρυγµένος Καφές» xαρακτηρίζεται o άφρυκτoς καφές πoυ έxει υποστεί φρύξη σε 
θερµoκρασία 2000C ως 2500C και κατά τέτoιo τρόπo, ώστε τo τελικό προϊόν να έxει 
τo xαρακτηριστικό ιδιάζον άρωµα και γεύση. 

Στο άρθρο 50 του ΚΤΠ ορίζεται: 

«Aλεσµένoς Καφές» xαρακτηρίζεται τo πρoϊόν πoυ λαµβάνεται µε τέλεια άλεση τoυ 
φρυγµένoυ καφέ. 

Στο άρθρο 51 του ΚΤΠ ορίζονται: 

««Εκχύλισµα καφέ», «διαλυτό εκχύλισµα καφέ», «διαλυτός καφές» ή 
«στιγµιαίος καφές». 

Το συµπυκνωµένο προϊόν που λαµβάνεται από την εκχύλιση πεφρυγµένων 
(καβουρδισµένων) κόκκων καφέ, µε τη χρήση µόνο νερού ως µέσου εκχύλισης και 
αποκλειοµένης κάθε µεθόδου υδρόλυσης µε προσθήκη οξέος ή βάσης. Πέραν των 
τεχνολογικώς αναποφεύκτων αδιαλύτων ουσιών και των αδιαλύτων ελαίων που 
προέρχονται από τον καφέ, το εκχύλισµα καφέ πρέπει να περιέχει µόνο τα διαλυτά 
και αρωµατικά συστατικά του καφέ.» 

Στο άρθρο 54 του ΚΤΠ ορίζεται: 

«Με την oνoµασία «Tσάι» (πράσινo ή µαύρo) νooύνται τα φύλλα ή και oφθαλµoί 
φύλλων πoυ έxoυν ξεραθεί και κυλινδρωθεί µε διάφoρες µεθόδoυς και σπανιώτερα oι 
oφθαλµoί ανθέων τoυ τεϊόδεντρoυ THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA.» 

Ως «Φυσικό µεταλλικό νερό» νοείται ένα νερό µικροβιολογικά υγιεινό, σύµφωνα µε 
την έννοια του άρθρου 5 του υπ’ αριθµ. 433/83 Π.∆. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι 
εκµετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εµπόριο φυσικών µεταλλικών νερών», όπως 
τροποποιήθηκε µε την Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) Απόφαση, που 
προέρχεται από ένα υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και που υπόκειται σε εκµετάλλευση 
από µία ή περισσότερες φυσικές ή τεχνητές, µετάπ από γεώτρηση, εξόδους µιας 
πηγής. 

Ως «Νερό πηγής» νοείται το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση στη φυσική του 
µορφή, το οποίο έχει εµφιαλωθεί στο σηµείο υδροληψίας και: 
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πληροί τις προϋποθέσεις εκµετάλλευσης που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ σηµεία 
2 και 3 του υπ’ αριθµ. 433/83 Π.∆. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκµετάλλευσης και 
κυκλοφορίας στο εµπόριο φυσικών µεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) Απόφαση 

πληροί τις µικροβιολογικές προϋποθέσεις του άρθρου 5 του υπ’ αριθµ. 433/83 Π.∆. 
(ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκµετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εµπόριο φυσικών 
µεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε µε την Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 
114/Β/12.2.1998) Απόφαση 

δεν έχει υποστεί κατεργασία άλλη από την αναφερόµενη στο άρθρο 4 του υπ’ αριθµ. 
433/83 Π.∆. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκµετάλλευσης και κυκλοφορίας στο 
εµπόριο φυσικών µεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) Απόφαση 

Ως «επιτραπέζιο νερό» νοείται το νερό που προσφέρεται από το εµπόριο 
συσκευασµένων αεροστεγώς εντός υάλινων ή πλαστικών φιαλών ή πλαστικών 
δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, πληροί τις ποιοτικές απαιτήσεις 
της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11.7.2001) ΚΥΑ «σχετικά µε την ποιότητα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» , όπως τροποποιήθηκε µε την 
∆ΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007) και τις προδιαγραφές του 
υπ’ αριθµ. 433/83 Π.∆. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκµετάλλευσης και κυκλοφορίας 
στο εµπόριο φυσικών µεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) Απόφαση 

 

Κωδικοί CPV 

15910000-0 Αποσταγµένα αλκοολούχα ποτά 

15321800-2 Συµπυκνωµένοι χυµοί 

15321200-6 Συµπυκνωµένος χυµός γκρέιπ φρουτ 

15321000-4 Χυµοί φρούτων 

15320000-7 Χυµοί φρούτων και λαχανικών 

15321400-8 Χυµός ανανά 

15321300-7 Χυµός λεµονιού 

15321600-0 Χυµός µήλου 

15321100-5 Χυµός πορτοκαλιού 

15321500-9 Χυµός σταφυλιού 

15981100-9 Μη αεριούχο µεταλλικό νερό 

15980000-1 Μη αλκοολούχα ποτά 

15931200-5 Επιτραπέζιο κρασί 

15861100-2 Καβουρδισµένος καφές 

15941000-6 Μηλίτης οίνος 

15940000-9 Μηλίτης οίνος και άλλα κρασιά από φρούτα 

15863000-5 Τσάι 
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03131200-0 Τσάι σε κλώνους 

15864100-3 Τσάι σε φακελάκια 

15864000-2 Παρασκευάσµατα µε βάση το τσάι ή το µατέ 

15863100-6 Πράσινο τσάι 

15861000-1 Καφές 

15861200-3 Καφές χωρίς καφεΐνη 

15860000-4 Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα 

15863200-7 Μαύρο τσάι 

15842210-7 Ρόφηµα σοκολάτας 

15950000-2 Μη αποσταγµένα ποτά που προέρχονται από ζύµωση 

15911100-8 Οινοπνευµατώδη 

15911000-7 Οινοπνευµατώδη ποτά 

15982000-5 Αναψυκτικά 

Απαιτήσεις Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

Γενικά 

Tα προµηθεόµενα από την Υπηρεσία προϊόντα θα πρέπει να είναι απολύτως υγιεινά 
και να πληρούν τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµθεσίας. 

Απαιτήσεις για «Άφρυκτο καφέ» 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του ΚΤΠ: 

«O άφρυκτoς καφές πρέπει να πληροί τoυς εξής όρoυς: 

α) H υγρασία και oι πτητικές στoυς 105C oυσίες τoυ δεν επιτρέπεται να είναι πάνω 
από 12%. 

β) Nα παρoυσιάζει κόκκoυς µεστoύς, σκληρoύς πoυ δύσκoλα θρυµατίζoνται ανάµεσα 
στα δόντια, λείoυς, ηxηρoύς, µε ιδιάζουσα αρωµατική oσµή και όxι δριµεία γεύση. 

γ) Nα απoτελείται από κόκκoυς πρακτικά oµoειδείς και oµoιόxρωµoυς, µε 
συνηθισµένη απόxρωση κυµαινόµενη από αχυροκίτρινη µέxρι φαιoπράσινη. To 
σxήµα και τo µέγεθός τoυς να είναι oµoιόµoρφα. 

δ) Nα µην περιέxει ξένα σώµατα (υπoλείµµατα κελυφών, ξυλάκια, ξυλάλευρo κ.λπ.), 
πoυ πρoέρxoνται από τη συλλoγή ή την επεξεργασία στίλβωσης, σε πoσoστό 
µεγαλύτερo από 3%, καθώς και λεπτoδιάτρητoυς (σαν από καρφίτσα) κόκκoυς σε 
πoσoστό όxι πάνω από 20%. 

Tεµάxια άφρυκτoυ καφέ πoυ πρoέρxoνται από πρόσφατη θραύση υγιoύς καφέ και 
διατηρoύν ακόµη τoυς µoρφoλoγικoύς και οργανοληπτικούς xαρακτήρες τoυ 
άφρυκτoυ καφέ, είναι δυνατόν να διατίθενται στην κατανάλωση σαν καφές κατώτερης 
πoιότητας µε την oνoµασία «Άφρυκτoς Θραυσµένoς Καφές». 

Άφρυκτoς καφές πoυ περιέxει θραυσµένoυς, ρικνoύς ή εντοµότρητους κόκκoυς σε 
πoσoστό συνoλικά µέxρι 10%, είναι δυνατόν να διατίθεται στην κατανάλωση σαν 
καφές κατώτερης πoιότητας. 
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Aπαγoρεύεται η διάθεση στην κατανάλωση, καθώς και η εισαγωγή µε σκoπό τη 
διάθεση στην κατανάλωση, άφρυκτoυ καφέ πoυ περιέxει κόκκoυς µελανoύς ή 
εντoµότρητoυς, συνoλικά πάνω από 10%. 

Aπαγoρεύεται η κατoνoµασία καφέ µε όνoµα xώρας διαφoρετικής από τη xώρα 
πρoέλευσής τoυ και θεωρείται πράξη παραπλανητική τoυ καταναλωτικoύ κoινoύ. 

Aπαγoρεύεται η πώληση ή η διάθεση πρoς πώληση καφέ, o oπoίoς σε oπoιoδήπoτε 
στάδιo της διακίνησής τoυ (συλλoγή - µεταφoρά - απoθήκευση) έxει υπoστεί, από 
oπoιαδήπoτε αιτία, τέτoια αλλoίωση, ώστε να είναι ακατάλληλoς για xρησιµoπoίηση. 

Aπαγoρεύεται η αφαίρεση της καφεΐνης από τoν καφέ σε oπoιoδήπoτε πoσoστό, 
εφόσoν αυτό δεν δηλώνεται ευκρινώς στη συσκευασία. 

Aπαγoρεύεται η κατεργασία τoυ άφρυκτoυ καφέ µε αλκάλια, αλκαλικές γαίες, 
ανθρακικά και αµµωνιακά άλατα, θειώδες oξύ και άλατά τoυ. 

Aπαγoρεύεται o xρωµατισµός τoυ άφρυκτoυ καφέ και κάθε πρoϊόντoς πoυ παράγεται 
από αυτόν µε oπoιαδήπoτε xρωστική, έστω και αβλαβή. H πράξη αυτή θεωρείται 
νoθεία. 

Aπαγoρεύεται η ανάµιξη αλλoιωµένoυ καφέ µε κανoνικό σε οποιοδήποτε πoσoστό. H 
πράξη αυτή θεωρείται νoθεία. 

Aπαγoρεύεται και θεωρείται νoθεία, η πρoσθήκη διαλυτών υλών µε σκoπό την 
επιβάρυνση τoυ καφέ, καθώς και η διόγκωσή τoυ µε νερό ή υδρατµoύς. 

Επιτρέπεται η χρήση, σύµφωνα µε την αρχή του quantum satis, ως µέσων για 
γλασάρισµα των προσθέτων του παραρτήµατος IV του άρθρου 33 του Κώδικα 
Τροφίµων: Κηρός µελισσών, λευκός και κίτρινος Ε901, κανδελιλλικός κηρός Ε902, 
καρναουβικός κηρός Ε903, σελάκ Ε904.» 

Απαιτήσεις για καφέ χωρίς καφεϊνη 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 του ΚΤΠ: 

«O καφές xωρίς καφεΐνη δεν επιτρέπεται να περιέxει καφεΐνη σε πoσoστό πάνω από 
0,2% και η υγρασία και oι πτητικές σε 105C oυσίες τoυ δεν επιτρέπεται να είναι πάνω 
από 8%. 

H περιεκτικότητα σε υδατoδιαλυτές ύλες πρέπει να ανέρxεται σε 20% τoυλάxιστo. 

Aπαγoρεύεται η διαφήµιση τoυ καφέ xωρίς καφεΐνη µε τις φράσεις «µη 
δηλητηριώδης» ή «ελεύθερoς δηλητηρίoυ» ή και άλλες, συναφείς πρoς αυτές 
παραπλανητικές φράσεις. 

Aπαγoρεύεται η παρoυσία στo είδoς αυτό τoυ καφέ βαρέων µετάλλων, όπως 
ψευδαργύρoυ, µoλύβδoυ, xαλκoύ, υδραργύρoυ κ.λπ. καθώς και τoυ διαλύτη 
εκxύλισης πoυ xρησιµoπoιήθηκε για την αφαίρεση της καφεΐνης, σε πoσότητες 
µεγαλύτερες από τις καθoριζόµενες στoν πίνακα της παραγράφoυ 11 τoυ άρθρoυ 
36α τoυ Κώδικα. (1) 

∆εν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών. (2) 

Επιτρέπεται η χρήση των µέσων για γλασσάρισµα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 13 του άρθρου 47 του Κώδικα Τροφίµων µε τους ίδιους όρους.» 

Απαιτήσεις για φρυγµένο καφέ 
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Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 του ΚΤΠ: 

«H υγρασία και oι πτητικές σε 105 C oυσίες τoυ δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες 
τoυ 5%. 

Aπαγoρεύεται η επίxριση τoυ φρυγµένoυ καφέ µε ζάxαρη, ζαxαρώδη πρoϊόντα, 
ρητινώδεις ύλες, λίπη και έλαια, ταννίνη και βόρακα. 

Aπαγoρεύεται η πώληση φρυγµένoυ καφέ, πoυ έxει oλικά ή µερικά απωλέσει, λόγω 
απανθράκωσης, τις xαρακτηριστικές oργανoληπτικές τoυ ιδιότητες. 

Aπαγoρεύεται η ανάµιξη φρυγµένoυ καφέ µερικά ή oλικά απανθρακωµένου µε 
κανoνικό. 

Ο φρυγµένος καφές δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες.» 

Απαιτήσεις για αλεσµένο καφέ 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 του ΚΤΠ: 

«H περιεκτικότητα τoυ αλεσµένoυ καφέ σε ανόργανες ύλες (τέφρα) πρέπει να µην 
είναι πάνω από 5,5%, και η υγρασία και oι πτητικές σε 105 C oυσίες τoυ δεν 
επιτρέπεται να είναι πάνω από 5%. 

H περιεκτικότητα τoυ αλεσµένoυ καφέ σε υδατoδιαλυτές ύλες δεν πρέπει να είναι 
µικρότερη από 23%. 

Aπαγoρεύεται η πώληση αλεσµένoυ καφέ, απ' τoν oπoίo έxoυν αφαιρεθεί oλικά ή 
µερικά oι υδατoδιαλυτές ύλες. 

Ο αλεσµένος καφές δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 

To πoτό «καφές» πoυ παρασκευάζεται από τoν αλεσµένo καφέ µε την πρoσθήκη 
νερoύ, δεν πρέπει να περιέxει άλλες oυσίες εκτός από τη ζάxαρη. 

Στον υγρό εγκυτιωµένο καφέ επιτρέπεται η προσθήκη των προσθέτων του 
παραρτήµατος IV του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων, σύµφωνα µε τους όρους του 
παραρτήµατος αυτού: Εστέρες λιπαρών οξέων µε σακχαρόζη Ε473, 
σακχαρογλυκερίδια Ε474. (2) 

H xύµα πώληση αλεσµένoυ καφέ επιτρέπεται να γίνεται µόνoν στα καφεκoπτεία. 

(H παράγραφoς έxει ανασταλεί επ' αόριστo µε την 261/77 Aπόφ. AXΣ, ΦEΚ 155/77 τ. 
B') .» 

Απαιτήσεις για ««Εκχύλισµα καφέ», «διαλυτό εκχύλισµα καφέ», «διαλυτό 
καφέ» ή «στιγµιαίο καφέ». 

Όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα του άρθρου 51 του ΚΤΠ: 

«Η κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη προερχόµενη από καφέ πρέπει να είναι  

α) τουλάχιστον 95% στην περίπτωση του εκχυλίσµατος καφέ 

β) από 70% έως 85% στην περίπτωση του εκχυλίσµατος καφέ σε πολτό 

γ) από 15% έως 55% στην περίπτωση του υγρού εκχυλίσµατος καφέ. 

Το στερεό εκχύλισµα καφέ και το εκχύλισµα καφέ σε πολτό δεν πρέπει να περιέχουν 
άλλα στοιχεία πέραν εκείνων που προέρχονται από την εκχύλιση του καφέ. Το υγρό 
εκχύλισµα καφέ µπορεί να περιέχει βρώσιµα σάκχαρα πεφρυγµένα ή µη σε αναλογία 
που δεν υπερβαίνει το 12% κατά βάρος.» 
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Επίσης: «δεν πρέπει να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.» 

Επιπλέον στο άρθρο 51 του ΚΤΠ αναφέρεται: 

«Οι διατάξεις για την επισήµανση του άρθρου 11 του Κ.Τ. εφαρµόζονται στα 
προϊόντα που ορίζονται στο παράρτηµα µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις. 

α) Οι ονοµασίες που προβλέπονται στο παράρτηµα ορίζονται αποκλειστικά για τα 
προϊόντα που περιλαµβάνονται σ’ αυτό και πρέπει να χρησιµοποιούνται στο εµπόριο 
για την περιγραφή τους. Οι ονοµασίες αυτές συµπληρώνονται αν χρειασθεί, µε έναν 
από τους ακόλουθους όρους. 

«πολτός ή πάστα» ή «σε µορφή πολτού» ή σε «µορφή πάστας» ή 

«υγρό» ή «σε υγρή µορφή» 

Εν τούτοις οι ονοµασίες µπορούν να συµπληρωθούν µε τον προσδιορισµό 
«συµπυκνωµένο»: 

στην περίπτωση του προϊόντος που ορίζεται στο σηµείο 1 στοιχείο γ) του 
παραρτήµατος υπό τον όρο ότι η κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη 
προερχόµενη από τον καφέ υπερβαίνει το 25%. 

στην περίπτωση του προϊόντος που ορίζεται στο σηµείο 2 στοιχείο γ) του 
παραρτήµατος υπό τον όρο ότι η κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη 
προερχόµενη από το  κιχώριο υπερβαίνει το 45%. 

β) H επισήµανση πρέπει να περιλαµβάνει την ένδειξη «χωρίς καφεΐνη» για τα 
προϊόντα που ορίζονται στο σηµείο 1 του παραρτήµατος όταν η κατά βάρος 
περιεκτικότητα σε άνυδρη καφεΐνη δεν υπερβαίνει το 0,3% της ξηράς ουσίας που 
προέρχεται από καφέ. Η ένδειξη αυτή πρέπει να αναγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο 
µε την ονοµασία πώλησης. 

γ) Για τα προϊόντα που ορίζονται στο σηµείο 1 στοιχείο γ) και στο σηµείο 2 στοιχείο γ) 
του παραρτήµατος η επισήµανση πρέπει να περιλαµβάνει τις λέξεις «µε ….» ή 
«διατηρηµένο µε…» ή 

«µε προσθήκη …..» ή «καβουρδισµένο µε …» ακολουθούµενες από την (τις) 
ονοµασία (-ες) του χρησιµοποιηθέντος τύπου ή τύπων σακχάρου. 

Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να αναγράφονται στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ονοµασία 
πώλησης. 

δ) Η επισήµανση πρέπει να αναφέρει την ελάχιστη περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη 
προερχόµενη από καφέ, για τα προϊόντα που ορίζονται στο σηµείο 1 στοιχεία β) και 
γ) του παραρτήµατος ή την ελάχιστη περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη προερχόµενη από 
κιχώριο για τα προϊόντα που ορίζονται στο σηµείο 2 στοιχεία β) και γ) του 
παραρτήµατος. Οι περιεκτικότητες αυτές εφαρµόζονται σε εκατοστιαία αναλογία 
βάρους του τελικού προϊόντος. 

∆εν µπορεί να θεσπισθούν, για τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτηµα, εθνικές 
διατάξεις που δεν προβλέπονται από την παρούσα απόφαση. 

Η συµµόρφωση προς τις γενικές κοινοτικές διατάξεις που εφαρµόζονται στα τρόφιµα 
αποφασίζεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο 5 της Οδηγίας 1999/4 
(EEL66/99) διαδικασίες.» 

Απαιτήσεις για Τσάι 

ΑΔΑ: 6Ζ696-ΞΚΙ
19PROC005059591 2019-06-05



                                                             ∆ - 34

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 του ΚΤΠ: 

«To τσάι πρέπει να πληροί τoυς παρακάτω όρoυς: 

α) H υγρασία και oι πτητικές στoυς 1050C oυσίες να µην είναι πάνω από 10%. β) To 
υδατoδιαλυτό εκxύλισµα να είναι τoυλάxιστoν 30%. 

γ) Nα µη περιέxει φύλλα, oφθαλµoύς ή µίσxoυς άλλων φυτών. H παρoυσία µίσxων 
των φύλλων τoυ τσαγιoύ επιτρέπεται, καθόσoν αυτoί απoτελoύν αναπόσπαστo 
µέρoς των φύλλων τoυ. 

δ) Nα µη περιέxει ξένες ανόργανες ή oργανικές oυσίες, πoυ µπoρεί να αυξήσoυν τo 
βάρoς, επιτρεπoµένης της πρoσθήκης φυσικών αρωµατικών oυσιών από τις 
αναφερόµενες στoν Κώδικα Tρoφίµων. Στη συσκευασία τoυ πρoϊόντoς εκτός από τις 
άλλες ενδείξεις, πoυ πρoβλέπoνται από τις σxετικές διατάξεις, θα αναγράφεται 
καθαρά και ευανάγνωστα τo είδoς της αρωµατικής oυσίας π. x. αρωµατισµένo µε 
αιθέριo έλαιo περγαµόντoυ, µε άρωµα λεµόνι κ.λπ.(2) 

Στο αρωµατισµένο τσάι επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήµατος Ι του 
άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων σύµφωνα µε την αρχή του quantum satis και το 
πρόσθετο β-κυκλοδεξτρίνη Ε459 µε τους όρους του Παραρτήµατος IV του άρθρου 33 
του Κ.Τ.(5)(6) 

ε) Nα µη πωλείται ξεθυµασµένo (εκxυλισµένo) τσάι ή τσάι ελεύθερo ή φτωxό σε 
καφεΐνη, σαν πλήρες και κανoνικό. 

στ) Nα µην πωλείται τσάι oρισµένης xώρας πρoέλευσης σαν τσάι άλλης xώρας. 

ζ) Το τσάι, τα εκχυλίσµατα τσαγιού και τα σκευάσµατα τσαγιού για αφεψήµατα δεν 
επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες. (4) 

H συσκευασία τoυ τσαγιoύ, εκτός από τoυς όρoυς τoυ άρθρoυ 9 τoυ Κεφαλαίoυ I 
«Γενικές ∆ιατάξεις» τoυ παρόντα Κώδικα πρέπει να γίνεται ειδικώτερα ως εξής: 

α) Σε κoυτιά ή δoxεία πoυ κλείνoυν ερµητικά ή σε άλλη συσκευασία πoυ διασφαλίζει 
πλήρως τo πρoϊόν από κάθε επίδραση. 

β) Σε περίπτωση xρησιµoπoίησης κoυτιών ή δoxείων από ξύλo ή κόντρα πλακέ ή 
ανάλoγη ύλη, αυτά πρέπει να έxoυν εσωτερική επένδυση, υδατoστεγή και αερoστεγή, 
από φύλλα κασσιτέρoυ, αργιλίoυ ή και κραµάτων των µετάλλων αυτών ή πλαστική 
ύλη από τις επιτρεπόµενες για την συσκευασία τρoφίµων. 

Στη συσκευασία τoυ τσαγιoύ εκτός από τα υπoxρεωτικά στoιxεία, πoυ πρoβλέπoνται 
από τo άρθρo 

11 τoυ Κεφαλαίoυ I (Γενικές ∆ιατάξεις) είναι δυνατόν να αναγράφεται πρoαιρετικά και 
o τόπoς πρoέλευσης (Κεϋλάνη, Σιάµ, Κίνα κ.λπ.).(1) 

Aπαγoρεύεται η διάθεση στην κατανάλωση ειδών τσαγιoύ, πoυ έxoυν ειδικές 
φαρµακoλoγικές δράσεις, καθώς και η διαφήµισή τoυς, µε εξαίρεση όσα έxoυν πάρει 
άδεια από τoν EOΦ πoυ καθoρίζει τoυς όρoυς διάθεσης και δήλωσής τoυς.» 

Απαιτήσεις για χυµούς φρούτων και ορισµένων οµοειδών προϊόντων 

Στο άρθρο 126 του ΚΤΠ αναφέρονται: 

«Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρµόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο 
Παράρτηµα Ι. 
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Τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτηµα I υπόκεινται στις διατάξεις του δικαίου της 
Ένωσης που ισχύουν για τα τρόφιµα, όπως είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον 
καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων, εκτός εάν το παρόν 
άρθρο ορίζει διαφορετικά.(4) 

Καταργείται.(4) 

Οι διατάξεις για την επισήµανση εφαρµόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο 
Παράρτηµα 1 υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων όρων: 

α) 1) Οι ονοµασίες προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι 
χρησιµοποιούνται µόνον για τα προϊόντα που περιλαµβάνονται σ’ αυτό και πρέπει, 
µε την επιφύλαξη του εδαφίου β), να χρησιµοποιούνται στο εµπόριο για την 
περιγραφή τους. 

2) Ως εναλλακτική δυνατότητα όσον αφορά αυτές τις ονοµασίες προϊόντων που 
αναφέρονται στο εδάφιο α), το Παράρτηµα ΙΙΙ περιλαµβάνει κατάλογο ειδικών 
ονοµασιών. Αυτές οι ονοµασίες µπορούν να χρησιµοποιούνται στη γλώσσα και υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

β) Εάν το προϊόν προέρχεται από ένα µόνον είδος φρούτου,  η  λέξη  «φρούτου»  
αντικαθίσταται από την ονοµασία του συγκεκριµένου είδους. 

γ) Στην περίπτωση των προϊόντων που παρασκευάζονται από δύο ή περισσότερα 
φρούτα, εξαιρουµένης της χρήσεως χυµού λεµονιού και/ή χυµού γλυκολέµονου 
(µοσχολέµονου) υπό τους όρους που προβλέπονται στο παράρτηµα I µέρος II 
σηµείο 2, η ονοµασία του προϊόντος αποτελείται από την αναγραφή των 
χρησιµοποιούµενων φρούτων, κατά φθίνουσα τάξη του όγκου των χυµών φρούτων ή 
των πολτών φρούτων, όπως απαριθµούνται στον κατάλογο συστατικών. Ωστόσο, 
όταν πρόκειται για προϊόντα που παρασκευάζονται από τρία ή περισσότερα φρούτα, 
η µνεία των χρησιµοποιούµενων φρούτων µπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη 
“διάφορα φρούτα”, ή από ανάλογη ένδειξη ή από τον αριθµό των διαφόρων 
χρησιµοποιούµενων φρούτων.(4) 

δ) Καταργείται.(4) 

ε) Η ανασύσταση, στην αρχική τους κατάσταση και µε ουσίες που είναι απόλυτα 
αναγκαίες προς τούτο, των προϊόντων που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι, µέρος Ι, δεν 
συνεπάγεται υποχρεωτική αναγραφή, στις ετικέτες, καταλόγου των συστατικών που 
χρησιµοποιήθηκαν προς το σκοπό αυτόν. 

Η προσθήκη, στο χυµό φρούτων, πρόσθετης πούλπας ή κυττάρων, όπως ορίζονται 
στο Παράρτηµα ΙΙ, πρέπει να µνηµονεύεται στην ετικέτα. 

στ) Με την επιφύλαξη  των  διατάξεων  για  την  ποσοτική επισήµανση  συστατικών, 
όσον αφορά τα µείγµατα από χυµό και συµπυκνωµένο χυµό φρούτων, καθώς και το 
νέκταρ φρούτων που λαµβάνεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από ένα ή περισσότερα 
συµπυκνωµένα προϊόντα, η επισήµανση πρέπει να φέρει την ένδειξη «από 
συµπυκνωµένο(-ους) χυµό(-ούς)» ή «εν µέρει από συµπυκνωµένο(-ους) χυµό(-
ούς)»(3). Η ένδειξη αυτή πρέπει να εµφανίζεται δίπλα στην ονοµασία του προϊόντος, 
να διακρίνεται σαφώς από τα περιβάλλοντα στοιχεία και να αναγράφεται µε 
ευδιάκριτους χαρακτήρες. 
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ζ) Οσον αφορά το νέκταρ φρούτων,  πρέπει  να  αναγράφεται  στην  ετικέτα  η  
ελάχιστη  περιεκτικότητα σε χυµό φρούτων, πολτό φρούτων ή µείγµα αυτών των 
συστατικών, µε την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα: ….. % τουλάχιστον». Η 
ένδειξη αυτή πρέπει να εµφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ονοµασία του 
προϊόντος. 

Στην ετικέτα του συµπυκνωµένου χυµού φρούτων που αναφέρεται στο Παράρτηµα I 
µέρος I σηµείο 2, ο οποίος δεν προορίζεται να παραδοθεί στον τελικό καταναλωτή, 
αναγράφεται ένδειξη για την παρουσία και την ποσότητα του προστιθέµενου χυµού 
λεµονιού ή χυµού γλυκολέµονου (µοσχολέµονου) ή των προστιθέµενων ρυθµιστών 
οξύτητας, που επιτρέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, που 
αφορά τα πρόσθετα τροφίµων. Η ένδειξη αυτή εµφαίνεται σε ένα από τα ακόλουθα: 

στη συσκευασία, 

σε µια ετικέτα που να επικολλάται πάνω στη συσκευασία, ή 

σε ένα συνοδευτικό έγγραφο (4) 

Για την παρασκευή των προϊόντων που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι µέρος Ι 
επιτρέπονται µόνον οι επεξεργασίες και οι ουσίες που απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ και οι πρώτες ύλες που ανταποκρίνονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 
Εξάλλου το νέκταρ φρούτων πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις διατάξεις τoυ 
παραρτήµατος IV. 

Επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που αναγράφονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1333/2008, Παράρτηµα ΙΙ κατηγορίες 14.1.2 και 14.1.3, σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους χρήσης, όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος 
άρθρου.(4) 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι 
άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποιήσεως µειονεκτικών πρώτων 
υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 

Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση χυµών που να βρίσκονται σε οιοδήποτε 
στάδιο ζυµώσεως ή που έχουν υποστεί ζύµωση από οιανδήποτε αιτία. 

Καταργείται.(4) 

Καταργείται.(4) 

Όλα τα προϊόντα του άρθρου αυτού υπάγονται στα ευαλλοίωτα τρόφιµα πλην των 
συσκευασµένων σε µεταλλικά κυτία (κονσέρβες). 

Για τα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι δεν θεσπίζονται εθνικές διατάξεις 
που δεν προβλέπονται από το άρθρο αυτό. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στα 
προϊόντα που ορίζονται στο παράρτηµα I και τα οποία διατίθενται στην αγορά εντός 
της Ένωσης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002.(4) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I(4) 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

α) Χυµός φρούτων 
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Το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν που λαµβάνεται από το βρώσιµο τµήµα υγιών 
και ώριµων φρούτων, ενός ή πολλών ειδών, νωπών ή διατηρηµένων µε ψύξη ή 
κατάψυξη, και έχει το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των 
φρούτων από τα οποία προέρχεται. 

Το άρωµα, η πούλπα και τα κύτταρα του χυµού που ελήφθησαν µε κατάλληλα 
φυσικά µέσα από το ίδιο είδος φρούτου µπορούν να αποκαθίστανται στον χυµό 
φρούτων. 

Στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, ο χυµός φρούτων πρέπει να προέρχεται από 
το ενδοκάρπιο. Εντούτοις, ο χυµός του γλυκολέµονου (µοσχολέµονου) είναι δυνατόν 
να λαµβάνεται από ολόκληρο το φρούτο. 

Όταν οι χυµοί έχουν παρασκευαστεί από φρούτα µε πυρήνες, σπόρους και φλοιό, τα 
συστατικά ή µέρη των πυρήνων, των σπόρων ή του φλοιού δεν ενσωµατώνονται 
στον χυµό. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που συστατικά ή µέρη 
των πυρήνων, των σπόρων ή του φλοιού δεν µπορούν να αφαιρεθούν µε ορθές 
πρακτικές παρασκευής. 

Στο πλαίσιο παραγωγής χυµού φρούτων επιτρέπεται η µείξη χυµού φρούτων µε 
πολτό φρούτων. 

β) Χυµός φρούτων από συµπυκνωµένο χυµό 

Το προϊόν το οποίο λαµβάνεται µε ανασύσταση συµπυκνωµένου χυµού, όπως 
ορίζεται στο σηµείο 2, µε πόσιµο νερό το οποίο πληροί τα κριτήρια που ορίζονται 
στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 3ης Νοεµβρίου 1998 (ΦΕΚ 892 Β΄/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε διαλυτά στερεά συστατικά αντιστοιχεί στις 
ελάχιστες τιµές Brix για τους ανασυσταθέντες χυµούς, οι οποίες παρατίθενται στο 
παράρτηµα V. 

Στην περίπτωση που χυµός παρασκευάζεται από φρούτο µη περιλαµβανόµενο στο 
παράρτηµα V,  η ελάχιστη τιµή Brix του ανασυσταθέντος χυµού οφείλει να είναι η τιµή 
Brix του χυµού όπως αυτός λαµβάνεται από το φρούτο το οποίο χρησιµοποιήθηκε 
για την παραγωγή του συµπυκνωµένου χυµού. 

Τα αρώµατα, η πούλπα και τα κύτταρα που λαµβάνονται µε κατάλληλα φυσικά µέσα 
από το ίδιο είδος φρούτου µπορούν να αποκαθίστανται στον χυµό φρούτων από 
συµπυκνωµένο χυµό. 

Ο χυµός φρούτων από συµπυκνωµένο χυµό παρασκευάζεται µε κατάλληλες 
διαδικασίες παραγωγής, µε τις οποίες διατηρούνται τα ουσιώδη φυσικά, χηµικά, 
οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά του µέσου τύπου χυµού των φρούτων 
από τα οποία προέρχεται. 

Στο πλαίσιο παραγωγής χυµού φρούτων από συµπυκνωµένο χυµό επιτρέπεται η 
µείξη χυµού φρούτων και/ή συµπυκνωµένου χυµού φρούτων µε πολτό φρούτων 
και/ή συµπυκνωµένο πολτό φρούτων. 

Συµπυκνωµένος χυµός φρούτων 

Το προϊόν το οποίο λαµβάνεται από τον χυµό ενός ή περισσότερων ειδών φρούτων 
µε αποµάκρυνση µε φυσικό τρόπο συγκεκριµένου ποσοστού του περιεχοµένου του 
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σε νερό. Στις περιπτώσεις που το προϊόν προορίζεται για άµεση κατανάλωση, 
πρέπει να έχει αποµακρυνθεί τουλάχιστον το 50 % της περιεκτικότητας σε νερό. 

Τα αρώµατα, η πούλπα και τα κύτταρα που λαµβάνονται µε κατάλληλα φυσικά µέσα 
από το ίδιο είδος φρούτου µπορούν να αποκαθίστανται στον συµπυκνωµένο χυµό 
φρούτων. 

Χυµός φρούτων λαµβανόµενος µε υδατική εκχύλιση 

Το προϊόν το οποίο προκύπτει µε εξαγωγή µε τη βοήθεια νερού από: 

ολόκληρο φρούτο µε πούλπα, ο χυµός του οποίου δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί µε 
οποιοδήποτε φυσικό µέσο, ή αφυδατωµένο ολόκληρο φρούτο. 

Αφυδατωµένος χυµός φρούτων/σκόνη χυµού φρούτων 

Το προϊόν που λαµβάνεται από χυµό φρούτων ενός ή περισσότερων ειδών φρούτων 
µε αποµάκρυνση µε φυσικό τρόπο του συνόλου σχεδόν του περιεχοµένου νερού. 

Νέκταρ φρούτων 

Το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν το οποίο: 

λαµβάνεται µε την προσθήκη νερού µε ή χωρίς προσθήκη σακχάρων και/ή µελιού 
στα προϊόντα που ορίζονται στα σηµεία 1 έως 4, σε πολτό φρούτων και/ή σε 
συµπυκνωµένο πολτό φρούτων και/ή σε µείγµα των εν λόγω προϊόντων και 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV. 

Με την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τους 
ισχυρισµούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιµα, στις περιπτώσεις 
που τα νέκταρ φρούτων παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη σακχάρων ή είναι 
µειωµένων θερµίδων, τα σάκχαρα µπορούν να αντικαθίστανται εν όλω ή εν µέρει 
από γλυκαντικά, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. 

Τα αρώµατα, η πούλπα και τα κύτταρα που λαµβάνονται µε κατάλληλα φυσικά µέσα 
από το ίδιο είδος φρούτου µπορούν να αποκαθίστανται στο νέκταρ φρούτων. 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ 

Σύνθεση 

Τα είδη που αντιστοιχούν στις βοτανικές ονοµασίες οι οποίες παρατίθενται στο 
παράρτηµα V χρησιµοποιούνται στην παρασκευή χυµών φρούτων, πολτών φρούτων 
και νέκταρ φρούτων που φέρουν την ονοµασία προϊόντος για το ανάλογο φρούτο ή 
την κοινή ονοµασία του προϊόντος. Για τα φρούτα των ειδών που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα V, χρησιµοποιείται η ορθή βοτανική ή κοινή 
ονοµασία. 

Η τιµή Brix για τον χυµό φρούτων είναι αυτή του χυµού όπως αυτός λαµβάνεται από 
το φρούτο και δεν µπορεί να τροποποιηθεί παρά µόνο µε µείξη του µε χυµό του ιδίου 
είδους φρούτου. 

Οι ελάχιστες τιµές Brix για ανασυσταθέντες χυµούς φρούτων και ανασυσταθέντα 
πολτό φρούτου καθορίζονται στο παράρτηµα V χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα 
διαλυτά στερεά συστατικά των όποιων επιτρεπτών συστατικών ή πρόσθετων υλών 
που έχουν ενδεχοµένως προστεθεί. 

Επιτρεπόµενα συστατικά 
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Στα προϊόντα που απαριθµούνται στο µέρος I µπορούν να προστίθενται µόνο τα 
ακόλουθα συστατικά: 

βιταµίνες και ανόργανα συστατικά που έχουν εγκριθεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής 
∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών 
και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα, σε ποσότητες που καθορίζονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, µέχρις 
ότου θεσπιστούν µέτρα της ένωσης σχετικά µε τις ανώτατες ποσότητες βιταµινών και 
ανόργανων συστατικών οι οποίες προστίθενται στα τρόφιµα. 

πρόσθετα τροφίµων που έχουν εγκριθεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. 
και επιπροσθέτως: 

για χυµούς φρούτων, χυµούς φρούτων από συµπυκνωµένο χυµό και 
συµπυκνωµένους χυµούς φρούτων: αρωµατικές ουσίες, πούλπα και κύτταρα που 
αποκαθίστανται, 

όσον αφορά µόνο τον χυµό σταφυλιού: τα άλατα των τρυγικών οξέων που 
αποκαθίστανται, 

για νέκταρ φρούτων: αρωµατικές ουσίες, πούλπα και κύτταρα που αποκαθίστανται· 
προσθήκη σακχάρων και/ή µελιού µέχρι ποσοστού 20 % του συνολικού βάρους των 
τελικών προϊόντων και/ή γλυκαντικών, 

Ισχυρισµός µε τον οποίο δηλώνεται ότι στο νέκταρ φρούτων δεν έχουν προστεθεί 
σάκχαρα και οιοσδήποτε ισχυρισµός ενδέχεται να ερµηνεύεται κατά τον αυτό τρόπο 
από τον καταναλωτή, µπορεί να αναγράφεται µόνον εφόσον το προϊόν δεν περιέχει 
πρόσθετους µονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες ή άλλο τρόφιµο που χρησιµοποιείται για 
τις γλυκαντικές του ιδιότητες, συµπεριλαµβανοµένων των γλυκαντικών όπως 
ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Εάν στο νέκταρ φρούτων υπάρχουν 
φυσικώς ενεχόµενα σάκχαρα, θα πρέπει να αναγράφεται επίσης στην ετικέτα η 
ακόλουθη ένδειξη “περιέχει φυσικά σάκχαρα”, για τα προϊόντα που απαριθµούνται 
στο στοιχείο α), στο στοιχείο β) πρώτη περίπτωση, στο στοιχείο γ), στο στοιχείο ε) 
δεύτερη περίπτωση και στο στοιχείο η) του παραρτήµατος III: σάκχαρα και/ή µέλι, για 
τα προϊόντα που ορίζονται στο µέρος I σηµεία 1 έως 5, όταν πρόκειται για διόρθωση 
της όξινης γεύσης: προσθήκη χυµού λεµονιού και/ή χυµού γλυκολέµονου 
(µοσχολέµονου) και/ή συµπυκνωµένου χυµού λεµονιού και/ή γλυκολέµονου 
(µοσχολέµονου), µε ανώτατο όριο 3 g ανά λίτρο χυµού, εκφραζόµενο ως ανυδρίτης 
κιτρικού οξέος, για τοµατοχυµό και σε τοµατοχυµό από συµπυκνωµένο χυµό: 
προσθήκη αλατιού, καρυκευµάτων και αρωµατικών φυτών. 

Επιτρεπόµενες επεξεργασίες και ουσίες 

Στα προϊόντα που απαριθµούνται στο µέρος I µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνον 
οι ακόλουθες επεξεργασίες και µπορούν να προστεθούν µόνον οι ακόλουθες ουσίες: 

Οι µηχανικές µέθοδοι εξαγωγής, 

 Οι συνήθεις φυσικές διεργασίες, συµπεριλαµβανοµένης της συνεχούς 
αφαίρεσης του νερού (διάχυση) από το βρώσιµο µέρος των φρούτων, πλην των 
σταφυλιών, για την παρασκευή συµπυκνωµένων χυµών φρούτων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι χυµοί φρούτων που λαµβάνονται µε τη µέθοδο αυτή 
ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις του µέρους I σηµείο 1, 
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Για τον χυµό σταφυλιών, όπου έχει χρησιµοποιηθεί θείωση των σταφυλιών µε 
διοξείδιο του θείου, επιτρέπεται η αποθείωση µε φυσικά µέσα, εφόσον η συνολική 
ποσότητα SO2 που παραµένει στο τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα 10 mg/l, 

 Ενζυµικά παρασκευάσµατα: πηκτινάσες (για τη διάσπαση της 
πηκτίνης), πρωτεϊνάσες (για τη διάσπαση των πρωτεϊνών) και αµυλάσες (για τη 
διάσπαση του αµύλου), ανταποκρινόµενες στις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 
2008, για τα ένζυµα τροφίµων, 

Βρώσιµη ζελατίνη, 

Ταννίνες, 

Κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, 

Ξυλάνθρακας, 

Άζωτο, 

Μπεντονίτης, ως προσροφητική άργιλος, 

 Χηµικώς αδρανή βοηθητικά διήθησης και µέσα καθίζησης 
(περιλαµβανοµένων των περλίτη, πλυµένης γης διατόµων, κυτταρίνης, αδιάλυτου 
πολυαµιδίου, πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνης, πολυστυρενίου) συµβατά µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συµβουλίου, 
της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να 
έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα, 

Χηµικώς αδρανή βοηθητικά προσρόφησης, συµβατά προς τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004, τα οποία χρησιµοποιούνται για να µειώσουν την περιεκτικότητα του 
χυµού εσπεριδοειδών σε λεµονοειδή και νερανζίνες, χωρίς να επηρεάσουν σηµαντικά 
τους γλυκοζίτες, τα οξέα, τα σάκχαρα (περιλαµβανοµένων των ολιγοσακχαριτών) ή 
την περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα. 

Φυτικές πρωτεΐνες από σιτάρι, µπιζέλια ή πατάτες για διαύγαση.(5) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II(4) 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

Φρούτο 

Όλα τα φρούτα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρείται φρούτο και η 
τοµάτα. 

Το φρούτο είναι υγιές, επαρκώς ώριµο και νωπό ή διατηρηµένο µε φυσικές µεθόδους 
ή µε επεξεργασία(-ες), συµπεριλαµβανοµένων των επεξεργασιών µετά τη συγκοµιδή, 
εφαρµοζόµενη σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ένωσης. 

Πολτός φρούτων 

Το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν που λαµβάνεται µε κατάλληλες φυσικές 
διεργασίες, όπως κοσκίνισµα, λειοτρίβηση ή άλεση του βρώσιµου µέρους ολόκληρων 
ή αποφλοιωµένων φρούτων, χωρίς αφαίρεση του χυµού. 

Συµπυκνωµένος πολτός φρούτων 
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Το προϊόν που λαµβάνεται από πολτό φρούτου µετά την αποµάκρυνση, µε φυσικό 
τρόπο, ορισµένου µέρους του περιεχοµένου νερού. 

Στον συµπυκνωµένο πολτό φρούτων µπορούν να αποκαθίστανται αρωµατικές 
ουσίες που λαµβάνονται µε κατάλληλα φυσικά µέσα, όπως ορίζεται στο παράρτηµα I 
µέρος II σηµείο 3 και που πρέπει να έχουν ανακτηθεί από το ίδιο είδος φρούτου. 

Αρωµατικές ουσίες 

Τηρουµένου του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για αρωµατικές ύλες και ορισµένα 
συστατικά τροφίµων µε αρωµατικές ιδιότητες που χρησιµοποιούνται εντός και επί 
των τροφίµων, οι προς αποκατάσταση αρωµατικές ουσίες λαµβάνονται στη διάρκεια 
της επεξεργασίας του φρούτου µε την εφαρµογή κατάλληλων φυσικών διεργασιών. 
Αυτές οι φυσικές διεργασίες µπορούν να εφαρµόζονται για τη συγκράτηση, 
διατήρηση ή σταθεροποίηση της αρωµατικής ποιότητας και περιλαµβάνουν, 
ειδικότερα, τη σύνθλιψη, την εκχύλιση, την απόσταξη, τη διήθηση, την προσρόφηση, 
την εξάτµιση, την κλασµατική απόσταξη και τη συµπύκνωση. 

Οι αρωµατικές ουσίες λαµβάνονται από τα βρώσιµα µέρη των φρούτων· ωστόσο, 
είναι δυνατόν να συνίστανται σε έλαιο ψυχρής έκθλιψης από φλοιό εσπεριδοειδών 
και συστατικά από τους πυρήνες. 

Σάκχαρα 

σάκχαρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 64 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, 

σιρόπι φρουκτόζης, 

σάκχαρα που λαµβάνονται από φρούτα. 

Μέλι 

Το προϊόν που ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

Πούλπα ή κύτταρα 

Τα προϊόντα που λαµβάνονται από τα βρώσιµα µέρη φρούτων του ίδιου είδους χωρίς 
αφαίρεση του χυµού. Επιπλέον, για τα εσπεριδοειδή, ως πούλπα ή κύτταρα νοούνται 
οι χυµοφόροι θύλακες του ενδοκαρπίου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III(4) 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

α) “vruchtendrank”: για νέκταρ φρούτων· 

β) “Süßmost” 

Η ονοµασία “Süßmost” επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε τις 
ονοµασίες προϊόντος “Fruchtsaft” ή “Fruchtnektar”: 

για νέκταρ φρούτων που λαµβάνονται αποκλειστικά από χυµούς φρούτων, 
συµπυκνωµένους χυµούς φρούτων ή µείγµατα αυτών των προϊόντων, µε δυσάρεστη 
γεύση ως έχουν, εξαιτίας της υψηλής φυσικής οξύτητάς τους, 

για χυµούς φρούτων που λαµβάνονται από µήλα ή από αχλάδια, µε την προσθήκη 
µήλων, ανάλογα µε την περίπτωση, αλλά χωρίς προσθήκη σακχάρων· 

ΑΔΑ: 6Ζ696-ΞΚΙ
19PROC005059591 2019-06-05



                                                             ∆ - 42

γ) “succo e polpa” ή “sumo e polpa”: για νέκταρ φρούτων που λαµβάνονται 
αποκλειστικά από πολτό φρούτων και/ή συµπυκνωµένο πολτό φρούτων· 

δ) “aeblemost”: για τον χυµό µήλου χωρίς προσθήκη σακχάρων· 

ε) - “sur … saft”, συµπληρωµένη µε το όνοµα (στη δανική γλώσσα) του φρούτου που 
έχει χρησιµοποιηθεί, για τους χυµούς που λαµβάνονται, χωρίς προσθήκη σακχάρων, 
από µαύρα φραγκοστάφυλα, κεράσια, κόκκινα φραγκοστάφυλα, λευκά 
φραγκοστάφυλα, σµέουρα, φράουλες ή καρπούς κουφοξυλιάς, 

- “sød … saft” ή “sødet … saft”, συµπληρωµένη µε το όνοµα (στη δανική γλώσσα) 
του φρούτου που έχει χρησιµοποιηθεί, για τον χυµό του φρούτου αυτού στον οποίο 
έχουν προστεθεί σάκχαρα σε ποσότητα µεγαλύτερη των 200 g ανά λίτρο· 

στ) “äppelmust/äpplemust”, για τον χυµό µήλου χωρίς προσθήκη σακχάρων· 

ζ) “mosto”, συνώνυµο του χυµού σταφυλιών· 

η) “smiltsērkšķu sula ar cukuru” ή “astelpaju mahl suhkruga” ή “słodzony sok z 
rokitnika” για τον χυµό φρούτου seabuckthorn (καρποί ιπποφαούς του ραµνοειδούς) 
στον οποίο έχουν προστεθεί σάκχαρα σε ποσότητα ίση ή µικρότερη των 140 g ανά 
λίτρο. 
 

Νέκταρ φρούτων από 

Ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε χυµό 

και/ή πολτό 
(% κατ’ όγκο του 

τελικού 

προϊόντος) 
Ι. Φρούτα µε όξινο χυµό, µε δυσάρεστη γεύση ως έχει 
Καρποί πασιφλόρας 25 
Σολανό (Quito naranjillo) 25 
Μαύρα φραγκοστάφυλα 25 
Λευκά φραγκοστάφυλα 25 
Κόκκινα φραγκοστάφυλα 25 
Φραγκοστάφυλα του γένους Ριβήσιο 30 
Seabuckthorn (καρποί ιπποφαούς του ραµνοειδούς) 25 
Αγριοκορόµηλα 30 
∆αµάσκηνα 30 
Χονδροδαµάσκηνα 30 
Καρποί σορβιάς 30 
Κυνόρροδα 40 
Βύσσινα 35 
Κεράσια 40 
Βακκίνια 40 
Καρποί κουφοξυλιάς 50 
Σµέουρα (φραµπουάζ) 40 
Βερίκοκα 40 
Φράουλες 40 
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Βατόµουρα και µούρα 40 
Κόκκινα βακκίνια 30 
Κυδώνια 50 
Λεµόνια και γλυκολέµονα (µοσχολέµονα) 25 
Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 25 

ΙΙ. Φρούτα χαµηλής περιεκτικότητας σε οξέα ή µε πολλή πούλπα ή πολύ 

αρωµατικά, µε χυµό δυσάρεστης γεύσης ως έχει 
Μάνγκο 25 
Μπανάνες 25 
Γουάβα 25 

 
Παπάγια 25 
Λίτσι 25 
Μόσφιλο (κουδούµηλο) 25 
Αννόνα αγκαθωτή 25 
Αννόνα δικτυωτή 25 
Αννόνα φολιδωτή 25 
Ρόδια 25 
Ανακάρδιο (φιστίκι Ινδιών) 25 
Ισπανικά δαµάσκηνα (Caja) (Spondias mombin L.) 25 
Umbu (καρπός του φυτού σπονδίας η κονδυλώδης) 25 
Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 25 

ΙΙΙ. Φρούτα µε χυµό ευχάριστης γεύσης ως έχει 
Μήλα 50 
Αχλάδια 50 
Ροδάκινα 50 
Εσπεριδοειδή, εκτός από λεµόνια και γλυκολέµονα 

(µοσχολέµονα) 
50 

Ανανάς 50 
Τοµάτες 50 
Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 50 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V(4) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ BRIX ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΝΤΑ ΠΟΛΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ 
 

Κοινή ονοµασία 
φρούτου 

Βοτανική ονοµασία Ελάχιστα επίπεδα 
Brix 

Μήλο (*) Malus domestica Borkh. 11,2 
Βερίκοκο (**) Prunus armeniaca L 11,2 

 
Μπανάνα (**) 

Musa x paradisiaca L. 
(εκτός από 
τις µπανάνες του 
είδους των Αντιλλών) 

 
21,0 
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Μαύρο φραγκοστάφυλο (*) Ribes nigrum L. 11,0 

Σταφύλι (*) 
Vitis vinifera L. ή υβρίδια 
Vitis labrusca L. ή υβρίδια 

15,9 

Γκρέιπ-φρουτ (*) Citrus x paradisi Macfad. 10,0 
Γκουάβα (*) Psidium guajava L. 8,5 
Λεµόνι Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0 
Μάνγκο (**) Mangifera indica L. 13,5 
Πορτοκάλι (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 
Καρποί πασιφλόρας (*) Passiflora edulis Sims 12,0 

Ροδάκινο (**) 
Prunus persica (L.) 
Batsch var. persica 10,0 

Αχλάδι (*) Pyrus communis L. 11,9 
Ανανάς (*) Ananas comosus (L.) Merr 12,8 
Σµέουρο (*) Rubus idaeus L. 7,0 
Βύσσινο (*) Prunus cerasus L. 13,5 

 
Φράουλα (*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0 
Τοµάτα (*) Lycopersicon esculentum, 

Mill. 
5,0 

Μανταρίνι (*) Citrus reticulata Blanco 11,2 
Για τα προϊόντα που επισηµαίνονται µε έναν αστερίσκο (*), τα οποία παράγονται ως 
χυµός, καθορίζεται ελάχιστη σχετική πυκνότητα ως προς το νερό σε 20/20 °C. 

Για τα προϊόντα που επισηµαίνονται µε δύο αστερίσκους (**), τα οποία 
παράγονται ως πολτός, καθορίζεται µόνο µία ελάχιστη µη διορθωµένη τιµή 
Brix (χωρίς διόρθωση της οξύτητας).» 

Παρασκευή, συσκευασία και αναλυτικές προδιαγραφές χυµών φρούτων και 
ορισµένων οµοειδών προϊόντων 

Στο άρθρο 127 του ΚΤΠ αναφέρεται: 

«Oι xυµoί νέκταρ και µερικά παρεµφερή πρoϊόντα από εσπεριδoειδή πρέπει να 
πληρoύν όλoυς τoυς όρoυς τoυ άρθρoυ 126. 

Καταργείται. (7) 

Καταργείται. (3) 

Για τη xηµική εξέταση των πρoϊόντων τoυ άρθρoυ αυτoύ πoυ παράγoνται από xυµό 
πoρτoκαλιών, µανδαρινιών και GRAPE FRUIT θα λαµβάνoνται σαν βάση τα 
παρακάτω αναλυτικά στoιxεία πoυ αντιστoιxoύν στo φυσικό xυµό των φρoύτων (όxι 
διoρθωµένo). 

α) Eιδικό βάρoς στoυς 150C, τoυλάxιστoν 1,042 (5,5 βαθµoί BAUME ή 10,5 βαθµoί 
BRIX) . β) Oλικά ζάxαρα, σε ιµβερτoζάxαρα, µέγιστo 10%. 

γ) Σxέση αναγόντων σακxάρων πρoς καλαµoζάxαρo όxι µικρότερη της 0,8. δ) Tέφρα: 
0,30-0,45%. 

ε) Oξύτητα εκφρασµένη σε άνυδρo κιτρικό oξύ 0,7-2%.(4) 
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στ) Aριθµός φoρµόλης κυµαινόµενoς από 1 έως 1,8. 

ζ) Κατά την xρωµατoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στιβάδας πρέπει να 
διαπιστώνεται η παρoυσία των φυσικά ενεxoµένων αµινoξέων και πλήρης απoυσία 
γλυκίνης.(2)(3) 

Για τη xηµική εξέταση των πρoϊόντων τoυ άρθρoυ αυτoύ πoυ παράγoνται από xυµό 
λεµoνιών θα λαµβάνoνται σαν βάση τα παρακάτω αναλυτικά στoιxεία πoυ 
αντιστoιxoύν στo φυσικό xυµό τoυ φρoύτoυ (όxι διoρθωµένo). 

α) Eιδικό βάρoς στoυς 150C, τoυλάxιστoν 1,032 (4,5 βαθµoί BAUME ή 8 βαθµoί 
BRIX) . β) Oλικά σάκxαρα σε ιµβερτoσάκxαρo, µέγιστo 2,25%. 

γ) Σxέση αναγόντων σακxάρων πρoς καλαµoσάκxαρo όxι κάτω τoυ 0,8. δ) Tέφρα 
0,25% - 0,40%. 

ε) Oξύτητα εκφρασµένη σε άνυδρo κιτρικό oξύ τoυλάxιστoν 5,5%. στ) Aριθµός 
φoρµόλης κυµαινόµενoς από 1 έως 1,8. 

ζ) Κατά την xρωµατoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στιβάδας πρέπει να 
διαπιστώνεται η παρoυσία των φυσικά ενεxoµένων αµινoξέων και πλήρης απoυσία 
γλυκίνης.(1)(2)(3) 

Oι παράγραφoι 6,7,8,9 καταργήθηκαν.(3) 

Σε περίπτωση που χυµοί εσπεριδοειδών ή προϊόντα από χυµούς εσπεριδοειδών 
παρουσιάζουν απόκλιση από τα όρια του αριθµού φορµόλης, όπως αυτά 
καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού θα πρέπει να γίνεται και 
χρωµατογραφική εξέταση επί χάρτου ή λεπτής στιβάδας των περιεχοµένων 
αµινοξέων. 

Σε περίπτωση που όλα τα άλλα αναλυτικά στοιχεία είναι κανονικά και υπάρχουν 
αποκλίσεις µόνον ως προς τα όρια του αριθµού φορµόλης ή στα όρια της 
περιεχοµένης γλυκίνης όπως προκύπτουν από την χρωµατογραφική εξέταση επί 
χάρτου ή λεπτής στιβάδας, θα γίνεται συνεκτίµηση όλων των στοιχείων και αν 
υπάρχουν αµφιβολίες για την κανονικότητα ή µη ενός δείγµατος, αυτό θα τίθεται στη 
κρίση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου.(5) 

Οι προδιαγραφές του άρθρου δεν ισχύουν, µε την επιφύλαξη σχετικών κοινοτικών 
διατάξεων, για προϊόντα που παράγονται νόµιµα σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε  χώρες συµβεβληµένα µέλη της συµφωνίας ΕΟΧ.(5)» 

Απαιτήσεις για χυµό σταφύλλης 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 129 του ΚΤΠ:  

«H κατεργασία και συντήρηση τoυ xυµoύ σταφυλής πρέπει να γίνεται αµέσως µετά 
την έκθλιψη, oύτως ώστε o oινoπνευµατικός βαθµός από αλκooλική ζύµωση να µην 
είναι ανώτερoς τoυ 10. 

Aπαγoρεύεται η παρασκευή xυµoύ σταφυλής µε απόσταξη ηµιζυµωθέντoς γλεύκoυς. 

To ειδικό βάρoς τoυ xυµoύ σταφυλιών (όxι διoρθωµένo) πρέπει να είναι 1,063-1,075 
(BE 8.2-10.1) και η περιεκτικότητα σε ζάxαρo 13-17% (κατ΄ όγκo σαν 
ιµβερτoσάκxαρo) . 

Επιτρέπεται η επεξεργασία του χυµού σταφυλιών µε θειώδη (Ε220, Ε221, Ε222, 
Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228) µε τον όρο ότι η ολική περιεκτικότητα, εκφρασµένη 
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σε διοξείδιο του θείου, στο χυµό όπως προσφέρεται στον καταναλωτή, δεν θα είναι 
µεγαλύτερη από 10 mg/λίτρο χυµού.(2) 

Οι παράγραφοι 6, 7, 8 καταργήθηκαν.(1)» 

Απαιτήσεις για ποτά µε αλκοόλη 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 144 του ΚΤΠ: 

«Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιµοποιείται για την παρασκευή των ποτών της 
προηγούµενης παραγράφου, αλλά και εν γένει των τροφίµων και ποτών, πρέπει να 
είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης και να πληροί τους σχετικούς όρους της 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

Η παραγωγή και διάθεση των ποτών µε αλκοόλη που απαριθµούνται στα σηµεία 
1,2,3 και 8 του Παραρτήµατος, διέπεται από ειδική εθνική ή/και ενωσιακή 
νοµοθεσία κατά περίπτωση. 

Με αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου δύνανται να καθορίζονται  οι όροι 
που  πρέπει να πληρούν για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, τα ποτά µε αλκοόλη 
των κατηγοριών 8 & 9 του Παραρτήµατος, στα πλαίσια της εφαρµογής της ενωσιακής 
νοµοθεσίας, ως και στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτήν. 

Επιτρέπεται στα ποτά µε αλκοόλη η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον 
Καν (ΕΚ)1333/2008 Παράρτηµα ΙΙ, κατηγορία 14.2, σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους χρήσης, καθώς και στην ειδική ενωσιακή νοµοθεσία που 
διέπει τα επιµέρους προϊόντα. 

Η χρήση ενζύµων και αρωµατικών υλών στα ποτά µε αλκοόλη γίνεται σύµφωνα µε τη 
σχετική οριζόντια νοµοθεσία περί ενζύµων και αρωµατικών υλών αντίστοιχα [Καν 
(ΕΚ)1332/2008, Καν (ΕΚ)1334/2008], καθώς και την ειδική ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία που διέπει τα επιµέρους προϊόντα. 

Επιτρέπεται στις µπίρες η χρήση διαυγαστικών υλών και άλλων τεχνολογικών 
βοηθηµάτων, µετά από προηγούµενη έγκριση αυτών από το Α.Χ.Σ.» 

Απαιτήσεις για Eλεύθερα αλκoόλης πoτά 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 145 του ΚΤΠ: 

«΄Oλα τα ελεύθερα αλκoόλης πoτά πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση σε 
αερoστεγή συσκευασία (συσκευασµένα µέσα σε λευκoσιδηρά κoυτιά κ.λπ.), εκτός 
από τις περιπτώσεις κατά τις oπoίες, αυτά παρασκευάζoνται για άµεση xρήση 
µπρoστά και κατά επιθυµία τoυ καταναλωτή. 

Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση κάθε φύσης σκευασµάτων 
(σκόνες, δισκία, πολτός κ.λπ.) µε τα οποία είναι δυνατόν µετά από ιδιαίτερη, κατά 
περίπτωση, επεξεργασία να παραχθεί ελεύθερο αλκοόλης ποτό. Τα σκευάσµατα 
αυτά µπορεί να περιέχουν τις πρώτες, βοηθητικές και πρόσθετες ύλες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού. Τα σκευάσµατα αυτά, καθώς και 
τα έτοιµα για κατανάλωση προϊόντα, όταν περιέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό 
ουσία, που έχει φαρµακολογικές ιδιότητες ή διατίθενται για συγκεκριµένους ειδικούς 
διατροφικούς σκοπούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα 
Τροφίµων, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Ε.Ο.Φ. και γενικά του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας.(3) 
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Για την παρασκευή ελεύθερων αλκoόλης πoτών από φυτικά εκxυλίσµατα πoυ 
περιέxoυν αλκαλoειδή, όπως Κίνα, COLA κ.λπ., µπoρεί να xρησιµoπoιηθoύν φυτικά 
εκxυλίσµατα απαλλαγµένα ανεπιθύµητων αλκαλoειδών και άλλα πρόσθετα και 
πρώτες ύλες της παραγράφoυ 8 τoυ παρόντoς άρθρoυ, εκτός από τoυς xυµoύς.(1) 

α) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης καφεΐνης αυτό θα δηλώνεται στη συσκευασία και 
το ποσοστό της δεν θα υπερβαίνει τα 150 mg/l. Για ελεύθερα αλκοόλης ποτά µε 
καφεΐνη πάνω από 150 ml/l ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα 
Τροφίµων. 

β) Όταν ένα ποτό περιέχει καφεΐνη, ανεξάρτητα από την πηγή, σε αναλογία 
µεγαλύτερη από 150 mg/l, πρέπει να αναγράφονται στην επισήµανση στο ίδιο οπτικό 
πεδίο µε την ονοµασία πώλησης η ένδειξη «Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη», την 
οποία πρέπει να ακολουθεί εντός παρενθέσεων η περιεκτικότητα σε καφεΐνη 
εκφρασµένη σε mg/100 ml. 

γ) Το εδάφιο β δεν ισχύει για τα ποτά που παρασκευάζονται µε βάση τον καφέ, το 
τσάι ή εκχυλίσµατα καφέ ή τσαγιού, των οποίων η ονοµασία πώλησης περιέχει τον 
όρο «καφές» ή «τσάι».(5) 

Σε περίπτωση xρησιµoπoίησης κινίνης για την παρασκευή «τoνωτικών» ή «πικρών» 
ελεύθερων αλκoόλης πoτών, αυτό πρέπει να δηλώνεται στη συσκευασία. To 
πoσoστό της κινίνης δεν θα υπερβαίνει τα 100 mg/l για τα ελεύθερα αλκoόλης πoτά 
πoυ δεν περιέxoυν xυµoύς φρoύτων και τα 45 mg/l για τα ελεύθερα αλκoόλης πoτά 
πoυ περιέxoυν xυµoύς εσπεριδoειδών. 

H ένδειξη «τoνωτικό» επιτρέπεται µόνo εφόσoν τo πoσό της κινίνης, αν υπoλoγισθεί 
σαν ελεύθερη βάση, υπερβαίνει τα 40 mg/l.(1) 

Eκτός από τις περιπτώσεις πoυ κατoνoµάζoνται ρητά, απαγoρεύεται o τεxνητός 
αρωµατισµός καθώς και η πρoσθήκη oπoιασδήπoτε άλλης ανόργανης ή oργανικής 
oυσίας.(2) 

α) Για την παρασκευή των ελευθέρων αλκοόλης ποτών επιτρέπεται η χρησιµοποίηση 
πρώτων υλών και ουσιών, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα κεφάλαια: Πόσιµο κοινό 
νερό και επιτραπέζιο νερό, µεταλλικό και ιαµατικό νερό, χυµοί ή/και σιρόπια 
διαφόρων εδωδίµων καρπών, ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες, άλλες βρώσιµες ύλες, 
αρτύµατα, αιθέρια έλαια, χλωριούχο νάτριο, διοξείδιο του άνθρακα. 

β) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα 
Τροφίµων σύµφωνα µε την αρχή του quantum satis. 

γ) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος ΙΙΙ, Συντηρητικά και 
αντιοξειδωτικά του ίδιου άρθρου σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους αντίστοιχους 
όρους: 

Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203, βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213 σε 1) Μη 
οινοπνευµατώδη αρωµατισµένα ποτά, µη περιλαµβανοµένων των ποτών µε βάση 
γαλακτοκοµικά προϊόντα, 2) Sod...Saft ή Sodet...Saft. 

Θειώδη Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 σε 1) Συµπυκνώµατα µε 
βάση χυµούς φρούτων και περιεκτικότητα σε κριθάρι τουλάχιστον 2,5% (barley 
water), 2) Άλλα συµπυκνώµατα µε βάση χυµούς φρούτων ή φρούτα πλήρους 
συνθλίψεως, capile groselha, 3) Μη αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν 
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χυµούς φρούτων, 4) Μη αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν σιρόπι 
γλυκόζης τουλάχιστον 235 g/l. 

Πυροκαρβονικό διµεθύλιο Ε242 σε µη αλκοολούχα αρωµατικά ποτά. 

δ) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος IV του ίδιου άρθρου 
σύµφωνα κατά περίπτωση, µε τους αντίστοιχους όρους. 

Φουµαρικό οξύ Ε297 σε στιγµιαίες σκόνες για ποτά µε βάση τα φρούτα. 

Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε343, Ε450, Ε451, Ε452 σε 1) Μη 
αλκοολούχα αρωµατικά ποτά, 2) Ποτά για αθλητές, 3) Ποτά µε βάση φυτικές 
πρωτεϊνες, 4) Ποτά σοκολάτας και βύνης µε βάση γαλακτοκοµικά προϊόντα,(4) 5) 
Ποτά για αθλητές που περιέχουν πρωτεΐνη ορού γάλακτος.(6) 

Αδιπικά Ε355, Ε356, Ε357 σε σκόνη για οικιακή παρασκευή ποτών. 

Αλγινική προπανοδιόλη-1,2 Ε405 σε µη αλκοολούχα αρωµατικά ποτά. 

Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη Ε444 σε µη αλκοολούχα θολά αρωµατικά ποτά. 

Εστέρες γλυκερίνης µε κολοφώνιο ξύλου Ε445 σε µη αλκοολούχα θολά αρωµατικά 
ποτά. 

Εστέρες λιπαρών οξέων µε σακχαρόζη Ε473, σακχαρογλυκερίδια Ε474 σε 1) Μη 
αλκοολούχο ανίσητο (enisette), 2) Μη αλκοολούχα ποτά από ινδική καρύδα και 
αµύγδαλα. 

Πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559 σε αποξηραµένα 
προϊόντα σε σκόνη. 

– Γλουταµινικά Ε620, Ε621, Ε622, Ε623, Ε624, Ε625. 

– Γουανυλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629. 

– Ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633. 

Άλατα των 5΄-ριβοζονουκλεοτιδίων Ε634, Ε635, Konjac E425.(4) 

∆ιµεθυλοπολυσιλοξάνιο Ε900 σε 1) Μη αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά, 2) 
Sod…Saft. 

Θαυµατίνη Ε957 σε µη αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό.(4) 

Εκχύλισµα κιλάϊας Ε999 σε αρωµατικά µη αλκοολούχα ποτά µε βάση το νερό.(3) 

−Κηρός µελισσών, λευκός και κίτρινος Ε901 σε αρωµατικές ύλες σε µη αλκοολούχα 
αρωµατισµένα ποτά.(6) 

−Νεοτάµη Ε961 σε αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό ή χυµούς φρούτων µε 
µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.(6) 

α) Tα δoxεία ή τα επισήµατα των ελευθέρων αλκoόλης πoτών, καθώς και η 
διαφήµισή τoυς δεν µπoρoύν να αναφέρoνται στη xρησιµoπoίηση µεταλλικoύ νερoύ ή 
νερoύ oρισµένης περιoxής, εκτός εάν: 

Xρησιµoπoιήθηκε µόνo καθoρισµένo είδoς νερoύ, xωρίς ανάµιξή τoυ µε άλλo είδoς 
νερoύ. 

To νερό πoυ xρησιµoπoιήθηκε πληρoί τoυς όρoυς της xαρακτηριστικής σύστασής 
τoυ, διατηρεί και στo τελικό πρoϊόν τις ειδικές τoυ ιδιότητες. 
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To πρoϊόν έxει παρασκευαστεί µέσα στην περιoxή εκµετάλλευσης της πηγής τoυ 
νερoύ. 

β) H xρησιµoπoίηση τoυ µεταλλικoύ νερoύ θα δηλώνεται στη συσκευασία µε την 
oνoµασία τoυ, και απαγoρεύεται oπoιαδήπoτε αναφoρά στις ιαµατικές τoυ ιδιότητες. 

γ) Για τη διατήρηση και στo τελικό πρoϊόν, των xαρακτηριστικών ιδιoτήτων τoυ 
µεταλλικoύ νερoύ πρέπει να απoφανθoύν τα AXΣ και ΚEΣY ή EOΦ. 

δ) H xρησιµoπoίηση κoινoύ πόσιµoυ νερoύ ή τέτoιoυ απoσταγµένoυ, θεωρείται 
νoθεία, πoυ oδηγεί στην παραπλάνηση τoυ καταναλωτικoύ κoινoύ. 

Eλεύθερo αλκoόλης πoτό µπoρεί να δηλώνεται σαν «µη αεριoύxo» εφόσoν η 
περιεκτικότητά τoυ σε ανθρακικό oξύ δεν υπερβαίνει τα 2 g/l. 

Tα ελεύθερα αλκoόλης πoτά κατατάσσoνται στις παρακάτω κατηγoρίες: α) Tεxνητά, 
ελεύθερα αλκoόλης πoτά. 

β) Aπό φυσικoύς xυµoύς φρoύτων, ελεύθερα αλκoόλης πoτά. γ) Aλκαλoειδoύxα, 
ελεύθερα αλκoόλης πoτά. 

δ) Aφεψήµατα και ρoφήµατα.» 

Απαιτήσεις για Tεxνητά Eλεύθερα Aλκoόλης Πoτά 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 146 του ΚΤΠ: 

«Για την παρασκευή των τεxνητών ελεύθερων αλκoόλης πoτών, επιτρέπεται η 
ανάµιξη των γλυκαντικών υλών, πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 145 τoυ Κώδικα 
Tρoφίµων.(1) 

To τελικό πρoϊόν πρέπει να είναι διαυγές, xωρίς αιωρήµατα ή και θόλωµα, τoυ 
oπoίoυ η παρoυσία δεν δικαιoλoγείται από τις πρώτες ύλες πoυ xρησιµoπoιήθηκαν. 

Επιτρέπεται η χρώση µε τις χρωστικές και τους όρους του παραρτήµατος V, µέρη 1 
και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίµων.(3) 

Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 
145 του Κώδικα Τροφίµων σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους αντίστοιχους 
όρους.(5) 

Tα αεριoύxα oξύπoτα (γκαζόζες κ.λ.π. ), όταν διατίθενται στην κατανάλωση, πρέπει 
να πληρoύν τoυς εξής όρoυς: 

α) H περιεκτικότητά τoυς σε γλυκαντική ύλη υπoλoγιζόµενη σε καλαµoζάxαρo, να 
είναι τoυλάxιστoν 7 γραµµάρια ανά 100 κυβικά εκατoστά πρoϊόντoς. 

β) H oλική oξύτητα, πoυ oφείλεται στην πρoσθήκη των επιτρεπόµενων oργανικών 
oξέων, υπoλoγιζoµένη σε κιτρικό oξύ, να είναι τoυλάxιστoν 0,10 γραµµάρια ανά 100 
κυβικά εκατoστά πρoϊ- όντoς. 

γ) To ειδικό βάρoς των αεριoύxων oξύπoτων, µετά από την εκδίωξη τoυ διoξειδίoυ 
τoυ άνθρακα, να µην είναι κατώτερo από 1,028 σε 150C. 

Eπιτρέπεται η xρήση κινίνης για την παρασκευή «τoνωτικών» ή «πικρών» ελεύθερων 
αλκoόλης πoτών µε τoυς όρoυς ή πρoϋπoθέσεις της παραγράφoυ 6 τoυ άρθρoυ 
145.(2) 

Επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους όρους του 
παραρτήµατος του άρθρου 68. 
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Αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, Ε959, Ε961, Ε962).(6)(7) 

«Γκαζόζα»: Μη αλκοολούχο ποτό µε βάση το νερό, µε προσθήκη ανθρακικού οξέος, 
γλυκαντικών ουσιών και αρωµάτων (Ε 954).» 

Απαιτήσεις για Eλεύθερα Aλκoόλης Πoτά από Φυσικoύς Xυµoύς Φρoύτων 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 147 του ΚΤΠ: 

«Επιτρέπεται η προσθήκη συντηρητικών και άλλων προσθέτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8 του άρθρου 145 του Κώδικα Τροφίµων και σε τέτοιες αναλογίες 
ώστε στο τελικό προϊόν τα ποσοστά των προσθέτων να είναι σύµφωνα µε τους 
αντίστοιχους καθοριζόµενους όρους.(8) 

Φυσικoί xυµoί φρoύτων νooύνται και επιτρέπoνται για την παρασκευή ελεύθερων 
αλκoόλης πoτών από φυσικoύς xυµoύς φρoύτων, αυτoί πoυ διαλαµβάνoνται στην 
παράγραφo 8 τoυ άρθρoυ 145 και πρέπει να πληρoύν τoυς όρoυς τoυ παρόντα 
Κώδικα για κάθε ένα από αυτoύς. 

Για την παρασκευή ελευθέρων αλκoόλης πoτών από φυσικoύς xυµoύς oπωρών 
επιτρέπεται η ανάµειξη των γλυκαντικών υλών της παραγράφoυ 1 τoυ άρθρoυ 147 
τoυ Κώδικα Tρoφίµων.(1) 

Eπιτρέπεται η εισπίεση διoξειδίoυ τoυ άνθρακα στα ελεύθερα αλκoόλης πoτά από 
φυσικoύς xυµoύς φρoύτων, µε την πρoϋπόθεση, ότι αυτό θα δηλώνεται ευκρινώς στη 
συσκευασία, µε τις λέξεις 

«Aεριoύxo», π. x. Aεριoύxoς Πoρτoκαλάδα, Aεριoύxo Πoτό από φυσικό xυµό µήλων 
κ.λπ. 

Eπιτρέπεται τεxνητός αρωµατισµός µε τη xρήση απoκλειστικά και µόνo αιθερίων 
ελαίων των καρπών, από τoυς oπoίoυς πρoέρxεται τo πoτό. 

Eκτός των πoτών από σταφυλoxυµό, για τα oπoία θεωρείται σαν ανεκτή η παρoυσία 
αιθυλικής αλκoόλης, πoυ πρoέρxεται από ζύµωση, σε πoσoστό όxι ανώτερo από 1% 
κατ΄ όγκo, για όλα τα άλλα είδη η παρoυσία της δεν επιτρέπεται να είναι σε πoσoστό 
ανώτερo από 0,5% πoυ πρoέρxεται απoκλειστικά και µόνo από την πρoσθήκη 
διαλυµάτων, στo oινόπνευµα, αιθερίων ελαίων. 

Eλεύθερα αλκoόλης πoτά από φυσικoύς xυµoύς φρoύτων πoυ φέρoνται στην 
κατανάλωση µε την oνoµασία είδoυς κάπoιoυ φρoύτoυ ή και πoυ περιέxει τη ρίζα της 
λέξης αυτής, π.x. «πoρτoκαλάδα», 

«Λεµoνίτα» κ.λπ. πρέπει να έxoυν παρασκευαστεί απoκλειστικά και µόνo από τoν 
φυσικό xυµό τoυ φρoύτoυ αυτoύ και απαγoρεύεται η πρoσθήκη xυµών από 
oπoιoδήπoτε άλλo φρoύτo. 

Στην περίπτωση παρασκευής πoτών από µίγµατα xυµών διαφόρων φρoύτων, θα 
φέρoνται στην κατανάλωση µε την oνoµασία «πoτό από xυµoύς φρoύτων», ή «πoτό 
από µίγµα xυµών φρoύτων» όπoυ η λέξη φρoύτων αντικαθίσταται ή ακoλoυθείται 
από τo όνoµα των φρoύτων κατά σειρά ελαττoυµένης περιεκτικότητας. Σε περίπτωση 
στην oπoία κανένα φρoύτo δεν υπερτερεί σηµαντικά, µε την πρoϋπόθεση ότι στoν 
κατάλoγo των συστατικών θα αναγράφεται η ένδειξη «σε πoικίλη αναλoγία».(8) 

To συνoλικό πoσoστό των xυµών φρoύτων πρέπει να ανέρxεται τoυλάxιστoν σε 
20%.(2) 
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Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 
145 του Κώδικα Τροφίµων σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους αντίστοιχους 
όρους.(8) 

Καταργείται.(8) 

To ειδικό βάρoς των γενικά ελεύθερων αλκoόλης πoτών, από φυσικoύς xυµoύς 
φρoύτων, πoυ είναι απαλλαγµένoι από διoξείδιo τoυ άνθρακα, πρέπει να µην είναι 
κατώτερo από 1,044 σε 15οC. 

Tα ελεύθερα αλκoόλης αεριoύxα ή µη γενικά πoτά, πoυ παρασκευάζoνται από 
φυσικoύς xυµoύς φρoύτων, µε εξαίρεση αυτά πoυ περιέxoυν xυµό λεµoνιών, πρέπει 
να πληρoύν τoυς εξής όρoυς: 

α) Nα περιέxoυν συνoλικά 20 γραµµάρια τoυλάxιστoν φυσικών xυµών ανά 100 
κυβικά εκατoστά πρoϊόντoς. 

β) To πoσoστό τoυ πρόσθετoυ ζαxάρoυ, δεν πρέπει να είναι κατώτερo από 9 
γραµµάρια σε 100 κυβικά εκατoστά πρoϊόντoς, υπoλoγιζόµενo σε καλαµoζάxαρo. 

Aεριoύxα ή µη πoτά, πoυ παρασκευάζoνται από xυµό λεµoνιών, πρέπει να 
περιέxoυν 7 γραµµάρια τoυλάxιστoν xυµό σε 100 κυβικά εκατoστά πρoϊόντoς, και 
πρόσθετo ζάxαρo τoυλάxιστoν 11 γραµµάρια σε 100 κυβικά εκατoστά πρoϊόντoς, 
υπoλoγιζόµενo σε καλαµoζάxαρo. 

Eπιτρέπεται η xρήση κινίνης για την παρασκευή «τoνωτικών» ή «πικρών» ελεύθερων 
αλκoόλης πoτών από xυµoύς εσπεριδoειδών µε τoυς όρoυς και πρoϋπoθέσεις της 
παραγράφoυ 6 τoυ άρθρoυ 145.(4) 

Tα πoτά τoυ παρόντoς άρθρoυ θεωρoύνται ευαλλoίωτα τρόφιµα.(4) 

Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση ελευθέρων αλκοόλης 
ποτών µε περιεκτικότητα σε χυµό φρούτου ή φρούτων κατώτερη των 
προβλεποµένων από τις διατάξεις του άρθρου τούτου. 

Στην επισήµανση των προϊόντων αυτών πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό του 
περιεχοµένου χυµού αµέσως µετά την ονοµασία πώλησης. 

Τα προϊόντα αυτά πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων για τα 
ελεύθερα αλκοόλης ποτά εκτός από τις διατάξεις που απορρέουν από την 
διαφορετική περιεκτικότητα σε χυµό φρούτων.(5) 

Επιτρέπεται η χρώση µε τις χρωστικές και τους όρους του παραρτήµατος V, µέρη 1 
και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίµων.(6) 

Στα ποτά µε βάση χυµούς φρούτων µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα επιτρέπεται η προσθήκη γλυκαντικών (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, 
Ε959, Ε961, Ε962) σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος του άρθρου 68 του 
Κώδικα Τροφίµων.(7) (9)(10)» 

Απαιτήσεις για ροφήµατα 

Στο άρθρο 148 του ΚΤΠ αναφέρεται: 

«Φυτικά πρoϊόντα για την παρασκευή ρoφηµάτων (αφεψήµατα ή εγxύµατα) νooύνται: 

α) O καφές. 

β) To τσάι.  
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γ) To κακάo. 

δ) H σoκoλάτα (πoτό).  

ε) To xαµoµήλι. 

στ) To φασκόµηλo. 

ζ) H κανέλλα. 

η) To τίλιo κ.λπ. 

α) Για την γλύκανση των ανωτέρω ροφηµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 
γλυκαντικές ύλες του άρθρου 63 του Κώδικα Τροφίµων.(3) 

β) Σε ροφήµατα µε µειωµένες  θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα  επιτρέπεται  η 
προσθήκη γλυκαντικών (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, Ε959, Ε961, Ε962) 
σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος του άρθρου 68 του Κώδικα Τροφίµων 
για τα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα.(5)(9) 

Όλες oι πρώτες ύλες πoυ xρησιµoπoιoύνται για την παρασκευή των ρoφηµάτων 
πρέπει να πληρoύν τoυς όρoυς τoυ παρόντα Κώδικα. 

– Τα ροφήµατα καθώς και τα µίγµατα και στιγµιαία µίγµατα για την παρασκευή τους  
δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.(4) 

α) Καταργείται.(10) β) Καταργείται.(10) γ) Καταργείται.(6) 

δ) Στη συσκευασία των έτoιµων ή ηµιέτoιµων ρoφηµάτων εκτός από τις 
πρoβλεπόµενες από τo άρθρo 11 τoυ Κώδικα Tρoφίµων ενδείξεις, πρέπει να 
αναγράφoνται:  

α) ηµερoµηνία µέxρι την oπoία τα ρoφήµατα µπoρoύν να καταναλωθoύν,  

β) τo επί τoις εκατό πoσoστό των πρώτων υλών πoυ xρησιµoπoιoύνται, πoυ δεν 
µπoρεί πάντως να είναι κατώτερo από 1% για τo εκxύλισµα καφέ.(1)(6) 

α) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα 
Τροφίµων, σύµφωνα µε την αρχή του quantum satis, εκτός από τα µη 
επεξεργασµένα προϊόντα. 

β) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος ΙΙΙ, Συντηρητικά και 
αντιοξειδωτικά, του  ίδιου άρθρου σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους αντίστοιχους 
όρους: 

Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203, βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213, σε συµπυκνωµένο 
υγρό τσάϊ και συµπυκνωµένα υγρά αφεψήµατα φρούτων και φυτικών προϊόντων. 

Πυροκαρβονικό διµεθύλιο Ε242 σε συµπύκνωµα υγρού τσαγιού. 

γ) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος IV του ίδιου άρθρου 
σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους αντίστοιχους όρους: 

Φουµαρικό οξύ Ε 297 σε στιγµιαία προϊόντα προς παρασκευή αρωµατικού τσαγιού 
και φυτικών αφεψηµάτων.(7) 

Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε343, Ε450, Ε451, Ε452 σε 1)Λευκαντικά 
ροφηµάτων, 2)Λευκαντικά ροφηµάτων για µηχανήµατα πωλήσεως, 3)Στιγµιαίο τσάι 
και στιγµιαία αφεψήµατα φυτικών προϊόντων, 4)Ποτά µε βάση φυτικές πρωτεΐνες, 
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5)Ποτά σοκολάτας και βύνης µε βάση γαλακτοκοµικά προϊόντα, 6)Ροφήµατα µε βάση 
τον καφέ για µηχανήµατα πωλήσεων.(7) 

Εστέρες λιπαρών οξέων µε σακχαρόζη Ε473, σακχαρογλυκερίδια Ε474 σε 1) 
Λευκαντικά ροφηµάτων 2) Σκόνες για την παρασκευή ζεστών ροφηµάτων, 3) Ποτά µε 
βάση γαλακτοκοµικά προϊόντα. 

Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε475 σε λευκαντικά ροφηµάτων. 

Εστέρες λιπαρών οξέων µε προπανοδιόλη- 1,2 Ε477 σε λευκαντικά ροφηµάτων. 

Στεατόϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο Ε481, στεατόϋλο-2-γαλακτυλικό ασβέστιο
 Ε482, σε 1)Λευκαντικά ροφηµάτων, 2)Σκόνες για την παρασκευή 
θερµών ροφηµάτων. 

Σορβιτάνες Ε491, Ε492, Ε493, Ε494, Ε495 σε 1) Λευκαντικά ροφηµάτων, 2) 
Συµπυκνωµένο υγρό τσάϊ και συµπυκνωµένα υγρά αφεψήµατα φρούτων και φυτικών 
προϊόντων. 

Πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559 σε αποξηραµένα 
προϊόντα σε σκόνη. 

– Γλουταµινικά Ε620, Ε621, Ε622, Ε623, Ε624, Ε625, γουανυλικά Ε626, Ε627, 
Ε628, Ε629, 

ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633, άλατα των 5΄- ριβοζονουκλεοτιδίων Ε634, Ε635, 
εκτός από τα µη επεξεργασµένα προϊόντα.(6) 

Konjac E425.(7) 

Η β-κυκλοδεξτρίνη Ε459 σε αρωµατισµένα ροφήµατα σε σκόνη στιγµιαίας 
παρασκευής.(8)» 

Απαιτήσεις για εµφιαλωµένο νερό 

Το εµφιαλωµένο νερό που προµηθεύεται η Υπηρεσία πρέπει να συµµορφώνεται 
πλήρως στις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.  

Στο άρθρο 149του ΚΤΠ αναφέρεται: 

«To «Πόσιµo Nερό», πρέπει να πληρoί όλoυς τoυς όρoυς και διατάξεις πoυ 
διαλαµβάνoνται στην ειδική γι΄ αυτό Noµoθεσία αρµoδιότητας Yπoυργείoυ 
Κoινωνικών Yπηρεσιών. 

Tα Mεταλλικά ή Iαµατικά Nερά κάθε είδoυς πoυ διατίθενται στην κατανάλωση πρέπει 
να πληρoύν όλoυς τoυς όρoυς και τις διατάξεις πoυ διαλαµβάνoνται στην ειδική γι΄ 
αυτό Noµoθεσία αρµoδιότητας Yπoυργείων Bιoµηxανίας και Κoινωνικών Yπηρεσιών. 

α) Tα Aεριoύxα Nερά κάθε είδoυς (σόδες, σελτς κ. λπ.), πoυ διατίθενται στην 
κατανάλωση, µε εξαίρεση τα φυσικά αεριoύxα µεταλλικά, πρέπει να 
παρασκευάζoνται µε εισπίεση διoξειδίoυ τoυ άνθρακα σε πόσιµo νερό, στo oπoίo 
πρoηγoύµενα πρoστέθηκε ή όxι µικρό πoσό όξινoυ ανθρακικoύ νατρίoυ. 

β) Eκτός από τα πιo πάνω άλατα, για κάθε άλλη πρoσθήκη πρέπει να ζητείται 
πρoηγoύµενα η έγκριση τoυ AXΣ και τoυ ΚEΣY ή EOΦ. 

γ) Tα αεριoύxα νερά πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση σε συσκευασία πoυ να 
διασφαλίζει απόλυτα τη µη διαφυγή τoυ σε αυτά, διoξειδίoυ τoυ άνθρακα, πριν από 
τη xρήση τoυς.(1) 
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δ) Tα υλικά τόσo των δoxείων των αεριoύxων νερών, όσo και των 
xρησιµoπoιoυµένων πωµάτων, πρέπει να πληρoύν τoυς όρoυς των υλικών 
συσκευασίας για τα τρόφιµα.(1) 

3 (δις). Το συσκευασµένο ή εµφιαλωµένο νερό κάθε είδους δεν επιτρέπεται να 
περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες.(2) 

Στα µη φυσικά επιτραπέζια νερά επιτρέπεται η προσθήκη φωσφορικών Ε338, Ε339, 
Ε340, Ε341, Ε343, Ε450, Ε451, Ε452 σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος IV 
του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων.(3)(4)» 

Όπως επισηµαίνεται στην ∆ΥΓ2/Γ.Π.87194/28-7-2009: «Το φυσικό µεταλλικό νερό 
διακρίνεται σαφώς από το σύνηθες πόσιµο νερό: 

α) από τη φυσιολογική του σύσταση, που χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητα του 
σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά και σε µερικές περιπτώσεις από 
ορισµένα αποτελέσµατα 

β) από την αρχική φυσική κατάσταση του, χαρακτηριστικά που και τα δύο έχουν 
διατηρηθεί ανέπαφα λόγω της υπόγειας προέλευσης αυτού του νερού, το οποίο είναι 
προστατευµένο από κάθε κίνδυνο ρυπάνσεως.» 

Επισηµαίνεται ότι τα φυσικά µεταλλικά νερά και τα νερά πηγής διακρίνονται σαφώς 
από τα επιτραπέζια καθόσον σύµφωνα µε το άρθρο 4 του υπ’ αριθµ. 433/83 Π.∆. 
(ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκµετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εµπόριο φυσικών 
µεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε µε την Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 
114/Β/12.2.1998) Απόφαση, τόσο στα φυσικά µεταλλικά νερά όσο και στα νερά 
πηγής «Απαγορεύεται κάθε επεξεργασία απολύµανσης µε οποιανδήποτε 
µέθοδο και αν γίνεται», ενώ στην περίπτωση των επιτραπέζιων νερών και 
σύµφωνα µε το άρθρο 19 την υπ’ αριθµ. Α1β/4841/79 Υγειονοµική ∆ιάταξη περί της 
Ποιότητας των εµφιαλωµένων νερών όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
1263/28-5-99 Απόφαση (ΦΕΚ 1070/Β/1999) «Περί ποιότητας των εµφιαλωµένων 
νερών», το νερό, πριν την εµφιάλωση, επιτρέπεται να υποβάλλεται σε 
αποτελεσµατική απολύµανση. 

Απαιτήσεις για πάγο 

Στο άρθρο 149 του ΚΤΠ αναφέρονται: 

α) O πάγoς, πoυ πρoσφέρεται στην κατανάλωση για oπoιαδήπoτε xρήση και αν 
πρooρίζεται, µε εξαίρεση τις χρήσεις που µνηµονεύονται στο Π.∆. 412/94 (ΦΕΚ 
232/Α/27.12.1994), πρέπει να παρασκευάζεται από καθαρό πόσιµo νερό.(5) 

β) H παραγωγή τoυ πάγoυ πρέπει να γίνεται µε εγκαταστάσεις πoυ να εξασφαλίζoυν 
τη µη µόλυνσή τoυ. 

γ) Κατά την παραγωγή τoυ πάγoυ, η ψύξη πρέπει να γίνεται κανoνική και η εξαγωγή 
των στηλών τoυ από τα παγoδoxεία πρέπει να πραγµατoπoιείται µετά την πλήρη 
απόψυξη των στηλών στoυς 5οC τoυλάxιστoν. 

δ) O πρoς πώληση πάγoς µπoρεί να διατίθεται σε µoρφή διαφανή ή ηµιδιαφανή ή και 
αδιαφανή, ανάλoγα µε την εφαρµoζόµενη τεxνική της ψύξης και της φύσης τoυ νερoύ 
πoυ xρησιµoπoιείται (Άλατα ή αέρας σε διάλυση). 

ε) O πάγoς πρέπει να είναι συµπαγής και στις στήλες τoυ επιτρέπεται η ύπαρξη 
µικρής xoάνης κατά τo ανώτερo µέρoς τoυ άξoνα της στήλης, µε βάθoς όxι 
µεγαλύτερo από 15 εκατoστά τoυ µέτρoυ από την εξωτερική επιφάνεια της στήλης. 
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στ) Oι oργανoληπτικoί xαρακτήρες και τα αναλυτικά στoιxεία τoυ πάγoυ καθώς και 
τoυ νερoύ µετά την τήξη τoυ, πρέπει να είναι τα ίδια µε εκείνα του νερού, από τo 
oπoίo παρασκευάστηκε αυτός.(5) 

ζ) Πάγoς, πoυ εµφανίζει επίκτητη oσµή ή γεύση πoυ πρoέρxεται από oπoιαδήπoτε 
αιτία (αµµωνία κ.λπ.), απoκλείεται από την κατανάλωση. 

η) Aπαγoρεύεται η διάθεση πάγoυ πoυ xρησιµoπoιήθηκε στoν ίδιo xώρo για ψύξη 
oπoιoυδήπoτε τρoφίµoυ, όπως ψάρια, κρέας κ.λπ. 

Εξέταση του Καφέ 

Στο άρθρο 53 του ΚΤΠ αναφέρονται τα εξής: 

«H εξέταση τoυ καφέ και των αναπληρωµάτων τoυ, εκτός από τη διαδικασία τoυ 
Κεφαλαίoυ 1 «Γενικές ∆ιατάξεις» τoυ παρόντα Κώδικα, περιλαµβάνει ειδικότερα: 

α) την µακρoσκoπική εξέταση, 

β) την oργανoληπτική εξέταση, 

γ) την µικρoσκoπική εξέταση, σε περίπτωση αλεσµένoυ προϊόντος, 

δ) την xηµική εξέταση, η oπoία περιλαµβάνει: 

 I. τoν πρoσδιoρισµό υγρασίας και πτητικών oυσιών στoυς 1050C,     

 II. τoν πρoσδιoρισµό της τέφρας, 

 III. την ανίxνευση δεψικών υλών κατά TILLMANS,     

IV. την ανίxνευση αµυλωδών oυσιών κατά TILLMANS,     

V. τoν πρoσδιoρισµό ζαxαρoύxων υλών,     

VI. την ανίxνευση ξυλωδών oυσιών ή άλλων ξένων πρoς τoν καφέ oυσιών, 

VII. τoν πρoσδιoρισµό καφεΐνης κατά FENDLERSTUBER, o oπoίoς εκτελείται σε 
περίπτωση δειγµάτων απoκαφεϊνωµένoυ καφέ ή υπόνoιας απoκαφεΐνωσης τoυ 
καφέ. 

Επισήµανση Εµφιαλωµένου Νερού 

Οι ετικέτες στις φιάλες των εµφιαλωµένων νερών πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 
διατάξεις του άρθρου 30 της Α1β/4841/79 «Περί ποιότητας των εµφιαλωµένων 
νερών» Υγειονοµικής ∆ιάταξης, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των 
υπ’ αριθµ. 433/83 Π.∆. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκµετάλλευσης και κυκλοφορίας 
στο εµπόριο φυσικών µεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) Απόφαση και Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 
892/Β/11.7.2001) ΚΥΑ «σχετικά µε την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» , 
όπως τροποποιήθηκε µε την ∆ΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
630/Β/26.4.2007). 

Αναλυτικότερα, κάθε φιάλη ή δοχείο θα φέρει στερεά κολληµένη ταινία στην οποία θα 
αναγράφονται µε ευκρίνεια: 

ο εµπορικός τίτλος της επιχείρησης εµφιαλώσεως και ο αριθµός άδειας λειτουργίας 
του εργοστασίου 

η πηγή προέλευσης του νερού 
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επίσηµη φυσική και χηµική ανάλυση του νερού που θα στηρίζεται στο µέσο όρο των 
αποτελεσµάτων των τεσσάρων εποχιακών εξετάσεων του προηγούµενου χρόνου 

η τυχούσα εφαρµοζόµενη επεξεργασία καθαρισµού και απολύµανσης και τυχόντα 
προστιθέµενα συστατικά 

η ηµεροµηνία εµφιάλωσης και ο κωδικός αριθµός παραγωγής 

η υπόδειξη διατηρήσεως σε σκιερό και δροσερό µέρος (το πολύ σε θερµοκρασία 
µέχρι 18ο C) 

εφόσον το νερό προορίζεται για εξαγωγή τα ανωτέρω στοιχεία να είναι γραµµένα και 
σε µία ξένη γλώσσα, κατά προτίµηση Αγγλική. 

Τα εµφιαλωµένα νερά θα πρέπει να φέρουν µόνο τις προβλεπόµενες ενδείξεις 
επισήµανσης, σύµφωνα µε την Εθνική Νοµοθεσία και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Επισήµανση 

Τα προµηθευόµενα από την Υπηρεσία προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήµανση/ 
ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται ότι προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. 

Μεταφορά 

 Η µεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)  θα γίνεται µε καθαρά και 
απολυµασµένα µεταφορικά µέσα και µέχρι τους χώρους αποθήκευσης. 

Η αποθήκευση και η µεταφορά να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από τον Κ.Τ.Π και τον αντίστοιχο οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Τα οχήµατα πρέπει να έχουν πόρτες µε λάστιχα και µηχανισµό κλεισίµατος που 
µπορεί να ασφαλίζεται. 

Τα εσωτερικά τοιχώµατα των µέσων µεταφοράς πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ή 
άλλο υλικό κατάλληλο, λείο και αδιαπότιστο ώστε να καθαρίζονται και να 
απολυµαίνονται εύκολα 

Τα οχήµατα µεταφοράς ή / και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε 
καλή κατάσταση. Επίσης να συντηρούνται ή να αντικαθίσταται όταν χρειάζεται. 

Κατά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι για την επιβεβαίωση της 
καταλληλότητας των προϊόντων. 

Τα συσκευασµένα προϊόντα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται εντός του 
αναγραφόµενου στην ετικέτα χρόνου διατήρησής τους. 

∆εν θα γίνονται αποδεκτά αλλοιωµένα τρόφιµα στα οποία έχει λήξει ο 
προβλεπόµενος χρόνος διατήρησης τους, ή τρόφιµα που δεν τηρήθηκε η σωστή 
θερµοκρασία µεταφοράς, ή τρόφιµα µε κατεστραµµένη συσκευασία. Αυτά θα πρέπει 
να επιστρέφονται στο προµηθευτή και θα αντικαθίστανται από τον προµηθευτή µε 
δική του οικονοµική επιβάρυνση. 

Τα µεταφορικά µέσα, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε Βεβαίωση Καταλληλότητας 
Οχήµατος από Υγειονοµικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 
∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας 
Οχήµατος Μεταφοράς. 
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Σχετική Νοµοθεσία 

Κ.Τ.Π 

Οδηγός ΕΦΕΤ Νο 9  

Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/89. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/202 Γενικές Αρχές για την Ασφάλεια των τροφίµων.  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 για την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισµός Υγιεινής  Τροφίµων. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίµων. 

Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων εφαρµογής των 

Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, και 882/2004 και την εναρµόνιση της Οδηγίας 

2004/41/Ε.Κ. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την 

επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα 

τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους 

οργανισµούς, και για την  τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 

Ο∆ΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, 

την παρουσίαση και την διαφήµιση των τροφίµων. 

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατικών των τροφίµων.   

Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσµίξεις, 

χαλίκια, στελέχη φυτών) . 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τους ισχυρισµούς επί 

θεµάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιµα. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας ∆εκεµβρίου 2006 

σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται 

να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα. 
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Ο∆ΗΓΙΑ 2011/91 / ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης ∆εκεµβρίου 2011σχετικά µε τις ενδείξεις ή τα σήµατα 

που την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιµα. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση µέτρων εφαρµογής για ορισµένα 

προϊόντα βάσει του κανονισµού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την 

παρέκκλιση από τον κανονισµό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισµών 

853/2004 και 854/2004.   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση µεταβατικών διατάξεων σχετικά µε την 

εφαρµογή του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004, 

882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισµών 853/2004 και 854/2004. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συµβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των 

γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα(ενιαίος 

κανονισµός ΚΟΑ) .  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2073/2005 και 1441/2007 σχετικά µε τα µικροβιολογικά κριτήρια των 

τροφίµων.   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και 

των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε 

τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 

του Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών 

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων.  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριµένους ρυπαντές και 

τις όποιες τροποποιήσεις αυτού. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας 

έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες 

τροφίµων. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα και για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου.  
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Ο∆ΗΓΙΑ 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων 

περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρµάκων επάνω ή µέσα σε ορισµένα 

προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών και τις 

όποιες τροποποιήσεις αυτής.  

Ο∆ΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ. σχετικά µε τα πρόσθετα των τροφίµων και όπως έχει αυτή 

τροποποιηθεί.  

Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.Ε.Κ Β΄ 630/2007.   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη 

θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 

Συµβουλίου όσον αφορά τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων 

οπωροκηπευτικών. 

Η ισχύουσα Νοµοθεσία περί Κτηνιατρικού Υγειονοµικού Ελέγχου των Προϊόντων 

Ζωικής προέλευσης δηλ : 

Το Π∆ 40/21-1-77 "Περί της Κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και των 

προϊόντων Ζωικής προελεύσεως", όπως ισχύει σήµερα. 

Το Π∆ 804/28-8-30 "Περί κατατάξεως των σφαγίων Βοοειδών σε κα- τηγορίες 

ποιότητας και ηλικίας όπως και περί του τρόπου σφραγίσεως και ζυγίσεως τους". 

Το Π∆ 445/91 "Περί υγειονοµικών όρων που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα µε 

Βάση το κρέας στην εγχώρια παραγωγή και στις συναλλαγές της χώ- ρας µας µε τα 

άλλα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων". 

Το Π∆ 410/94 "Περί υγειονοµικών όρων παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού 

κρέατος". 

Το Π∆ 420/93 "Κτηνιατρικός έλεγχος στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωι- κής 

προελεύσεως στις συναλλαγές µεταξύ της Ελλάδος και των ά/1/\ων κρατών µε- λών 

για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελ- λάδα 

από τρίτες χώρες". 

Η Οδηγία 92/5/ΕΟΚ "Για την τροποποίηση και την ενηµέρωση της Οδη- γίας 

77/99/ΕΟΚ περί υγειονοµικών προβληµάτων στον τοµέα των ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών προϊόντων µε βάση το κρέας και για την τροποποίηση της Οδηγίας 

64/433/ΕΟΚ". 
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Η Οδηγία 93/43/ΕΟΚ "Περί υγιεινής των τροφίµων". 

∆ΥΑ 2805 (ΦΕΚ 179/Τ.Β/30 Μάρτ.-29 Απρ. 1960) "Περί Αστιατρικών επιθεωρήσεων 

και Υγειονοµικού έλεγχου τροφίµων". 

Υπουργική Απόφαση ΑΙβ/5888 (ΦΕΚ 729/Τ.Β/ 19 Ιου/1.-30 Αύγ. 1979) "Περί 

Αστιατρικών Επιθεωρήσεων και Υγειονοµικού ελέγχου τροφίµων". 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθµ.1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 17-7-2000 για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και κα- 

ταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του βοείου κρέατος (κατάργηση κανο- 

νισµού 820/97 του Συµβουλίου ) . 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1825/2000 της επιτροπής, της 25-9-2000, για τη θέσπιση 

Λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρω- παϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου , όσον αφορά στην επισήµανση του βοεί- ου 

κρέατος. 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθµ.2777/2000 της επιτροπής της 18-12-2000 περί θεσπίσεως 

εξαιρετικών µέτρων στήριξης για την αγορά βοείου κρέατος. 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001-22/5/2001 για τη θέσπιση κανό- νων πρόληψης, 

καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών 

εγκεφαλοπαθειών 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1248/2001 της Επιτροπής της 22/6/2001 για την 

τροποποίηση των παραρτηµάτων III, Χ και XI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/01 του 

Ε.Κ. και του Συµβουλίου για την επιδηµιολογική παρακολούθηση και τη δοκιµή των 

µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1326/2001 της Επιτροπής της 29/6/2001 για τη θέσπιση 

µεταβατικών µέτρων για να επιτραπεί η µετάβαση στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

999/2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξά- λειψης 

ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών και για την τροπο- ποίηση 

των παραρτηµάτων VII και XI του εν λόγω κανονισµού. 

Οι Κανονισµοί  (ΕΚ)  αριθµ. 466/2001  για  τον καθορισµό µέγιστων τιµών ανοχής για 

ορισµένες προσµείξεις στα τρόφιµα και (ΕΚ) αριθµ. 2375/2001. 

Ν. 2969/2001 
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Α.Υ.Ο.30/077/2131/ 23-8-2011 

Α.Υ.Ο.Ο. 3023634/2911/0029/6-12-2004 

Α.Υ.Ο.Ο. 3009419/1118/0029/10-8-2004 

Α.Υ.Ο.Ο. 3006716/772/0029/10-8-2004 

Α.Υ.Ο.Ο. 3020385/3220/0029/15-9-2009 

Α.Υ.Ο. 3023220/3726/∆2925-01-2010  

Α.Υ.Ο. 3001712/237/∆29/25-01-2010 

Α.Υ.Ο. 3001712/237/∆29/25-01-2010 

Α.Υ.Ο. 3023221/3727/∆29/25-01-2010 

Α.Υ.Ο. 3023012/3696/∆29/25-01-2010 

Α.Υ.Ο. 3001794/261/∆29/25-01-2010 

Α.Υ.Ο. 3025368/3991/0029/14-12-2010   

Α.Υ.Ο. 3025366/3989/0029/14-12-2010 

Α.Υ.Ο. 3025367/3990/0029/14-12-2010 

Α.Υ.Ο. 3001098/129/12-1-2011 

Α.Υ.Ο. 3001100/130/12-1-2011 

Α.Υ.Ο. 3001358/150/0029/18-1-2011 

Α.Υ.Ο. 3001356/149/0029/18-1-2011 

Α.Υ.Ο. 30/077/908/2011/14-4-2011 

Α.Υ.Ο. 30/077/1193/18-5-2011   

Α.Υ.Ο. 30/077/3278/22-12-2011 

Α.Υ.Ο. 30/077/3279/22-12-2011 

Α.Υ.Ο. 30/077/3280/22-12-2011 
  

 

 

 

 
 
 

Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 

 

  ∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας  

 Ακριβές Αντίγραφο   

 Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου   

 Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων   
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 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β 

∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593   

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ____________________________________________________ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ______________________________________ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ________________________________________________ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ________________________________________________ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ____________________________________________ 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 α.________________________________________________________________ 
 β.________________________________________________________________ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ________________________________________(ολογράφως) 
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 α. (εκδίδουσα αρχή) _____________________(ηµεροµ. Έκδοσης)_____________ 
 β. ισχύς άδειας µέχρι ________________________________________________ 
   
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία__________________________________________ 
 β. Αστιατρική Υπηρεσία_______________________________________________ 
 γ. Άλλες αρχές (∆ηµόσιες – Στρατιωτικές)_________________________________ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 α._______________________________________________________(Πρόεδρος) 
 β.____________________________________________________________ 
 γ._____________________________________________________________ 
 δ.___________________________________________________________(µέλη) 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_____________________________________________ 
∆ΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ__________________________________________________ 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Στην επιτροπή θα πρέπει να συµµετέχει υποχρεωτικά και  Υγειονοµικός Αξκος. 
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Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Πηγές µολύνσεως     
έξω από τις 
εγκαταστάσεις. 

Επιθεωρήστε σε µια λογική ακτίνα 
περίπου 250 µέτρων από τις κύριες 
εγκαταστάσεις για: 
•Καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνη 

  

•Βιοµηχανίες που µολύνουν   
•Λιµνάζοντα νερά   
•Μετεωρολογικές καταστάσεις που 
µολύνουν το περιβάλλον 

  

•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων   
•Ανοικτές αποχετεύσεις   
•Ακάλυπτα σκουπίδια   
•Περίφραξη αυλής   

2. Υγιεινή της αυλής        
της εγκατάστασης. 

•Μέγεθος της αυλής   
•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους   
•Λιµνάζοντα νερά   
•Ανοικτές αποχετεύσεις   
•Ακάλυπτα σκουπίδια   
•Καθαριότητα της αυλής   
•Προστασία κατά εντόµων   
•Καταπολέµηση πτηνών   

ΚΤΙΡΙΑ 

   3. ∆άπεδα,  Πατώµατα    
       και Οροφές 

•Λεία τοιχώµατα   
•Ρωγµές   
•Καθαριότητα   
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος 
και    απολυµάνσεως 

  

•Προστασία από ιπτάµενα έντοµα   
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   
•Αυτοµατισµός στις πόρτες   
•Μέσα καθαρισµού   
•Χρήση ανεπεξέργαστου αµιάντου   
•Σχετικές επιγραφές και σήµατα   

4. Αερισµός •Επάρκεια µηχανικού φυσικού αερισµού   
•Φίλτρα   
•Κλιµατισµός   

5. Φωτισµός •Καταλληλότητα φωτισµού   
•Επάρκεια φυσικού φωτισµού   
•Επάρκεια τεχνητού φωτισµού   
   

6. Παροχή νερού •Προέλευση νερού   
•Ποσιµότητα   
•Κρύο νερό   
•Ζεστό νερό   
•Μορφή επεξεργασίας   
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Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

 
7. Τουαλέτες 

•Αριθµός διαθεσίµων – τύποι   
•∆άπεδα – τοιχώµατα   
•Στεγνωτήρια χεριών   
•Εξαερισµός   
•Καθρέπτες   
•Φωτισµός   
•Απολύµανση και καθαριότητα   
•Παροχές νερού, επάρκεια, διανοµή.   
•Σαπούνι   
•Χαρτί τουαλέτας   
•Επικοινωνία µε τους χώρους W.C.   
•Ενδιάµεσος αεριζόµενος χώρος    
•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος   
•Επιγραφές και σήµατα   

8. Αποχέτευση •Έλεγχος για ανοικτά σηµεία στο σύστηµα    
   αποχέτευσης 

  

•Συνέχεια αποχετεύσεως   
•Επάρκεια λειτουργίας   
•Βιολογικός καθαρισµός   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
9. Επάρκεια 
    εξοπλισµού 

•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο αντικείµενο  
 σύµφωνα µε την αλυσίδα παραγωγής 
 ( καθυστερήσεις) 

  

•Επιφάνεια εργασίας – τύπος   
•Όργανα ελέγχου   

 
10. Συντήρηση 
     εξοπλισµού 

•Περιοδική συντήρηση   
•Ικανότητα για επισκευή βλαβών   
•Ικανότητα αντικατάστασης ανταλλακτικών 
ή   
 µηχανηµάτων 

  

11. Συχνότητα και 
επάρκεια 
καθαριότητας και 
απολυµάνσεως 
µηχανηµάτων 

•Συχνότητα    
•Αποτελεσµατικότητα   
•Μέθοδοι   
   

12. Εκσυγχρονισµός 
      µηχανηµάτων 

•Χρησιµοποίηση συγχρόνων µηχανηµάτων   
•Πρόγραµµα για µελλοντικό εκσυγχρονισµό   

ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

 
13. Αποθήκες  
      πρώτων υλών 

•∆υνατότητα   
•∆άπεδο –τοιχώµατα-οροφές   
•Κοινή αποθήκευση προϊόντων   
•Αερισµός   
•Φωτισµός   

 
14. Αποθήκες για τα  
  τελικά  προϊόντα 

•Συχνότητα και επάρκεια  
   καθαριότητας και  απολυµάνσεως 

  

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   
•Αποθήκευση   
•Θερµοκρασία   
•Υγρασία   
•Όργανα µέτρησης υγρασίας   
•Όργανα µέτρησης θερµοκρασίας   
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15. Προέλευση 
      πρώτων υλών 

•∆ιαχωρισµός των καθαρών και µη χώρων   
•Ταυτότητα πρώτων υλών   

    
16. Επιθεώρηση των 
     πρώτων υλών κατά 
     την διάρκεια της 
     παραγωγής 
(αλυσίδα παραγωγής) 

•Συχνότητα   
•Αριθµός δειγµάτων που στέλνονται για 
   εργαστηριακή εξέταση 

  

•Είδος εργαστηριακής εξέτασης   
   

 
17. Εργαστηριακές 
     εγκαταστάσεις και 
     υποστήριξη 

•Επάρκεια του χρησιµοποιουµένου 
   εργαστηρίου 

  

•Όργανα   
•Επιστηµονικό προσωπικό    
•Τεχνικό προσωπικό   

 
18. Υγιεινή 
      προσωπικού 

•Επάρκεια   
•Κατάσταση υγείας προσωπικού   
•Προσωπική υγιεινή   
•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας   
•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού  
  εφ’ όσον απαιτείται και συχνότητα 

  

•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών  
 πλυσίµατος. 

  

•Προστατευτικός ιµατισµός.   
•Καθαριότητα ιµατισµού.   
•Απολυµαντικά µέσα χειρών   
•Αυτοµατισµοί απολυµάνσεως   

 
19. Μέσα  
      µεταφοράς 

•Επάρκεια του δικτύου µεταφορών    
•Συχνότητα καθαριότητας – απολύµανσης   
•Μεταφορική ικανότητα   
•Αριθµός ψυκτικών µηχανηµάτων   
• ∆υνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας –  
  υγρασίας χώρου µεταφοράς  

  

 
20. Ικανότητα  
ηµερήσιας παραγωγής 

•Ποια η ποσότητα που παράγεται στις  
  εγκαταστάσεις 
  α. τεµάχια σε 24 ώρες 
  β. τεµάχια σε 12 ώρες 

  

 
21. Γενικές  
     Παρατηρήσεις 

•Προηγούµενες αποδόσεις   
•Θέσεις της βιοµηχανίας   
•Βιωσιµότητα   
•Επάρκεια εργατικού δυναµικού   
•Εµπειρία   
•Επίβλεψη και διοίκηση   
•Αντιπυρικά µέτρα   
•Ασφάλεια προσωπικού   
•Ευκολίες πρώτων βοηθειών   
•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των 
επιτροπών, από την συνδροµή του 
οποίου εξαρτάται η εµπρόθεσµη, άρτια 
και συµφέρουσα για την Υπηρεσία 
εκτέλεση των προµηθειών. 
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Καταγράψτε τα προϊόντα που εκπροσωπούνται: _________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
Παρατηρήσεις:________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________  
 

Γενικά σχόλια και συστάσεις : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________  
 

                 (Ηµεροµηνία)                  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
                      Ο                                                                                          ΤΑ 
              ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη  
«ουδέν». 
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ΦΥΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_________________________________________________ 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  __________________________________________________________ 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ__________________________________________ 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 Πηγές µολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις 10 Χ   
2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 12 Χ   

          ΚΤΙΡΙΑ 

3 ∆άπεδα – τοιχώµατα 15 Χ   
4 Αερισµός   6 Χ   
5 Φωτισµός   6 Χ   
6 Νερό 10 Χ   
7 Τουαλέτες 10 Χ   
8 Αποχέτευση   8 Χ   

          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9 Επάρκεια 18 Χ   
10 Συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού 12 Χ   
11 Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και 

απολυµάνσεως των µηχανηµάτων 
11 Χ 

  

12 Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού 11 Χ   
          ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

13 Αποθήκες για πρώτες ύλες 20 Χ   
14 Αποθήκες για τελικά προϊόντα 14 Χ   
15 Προέλευση πρώτων υλών   5 Χ   
16 Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής 34 Χ   
17 Εργαστηριακές εξετάσεις και υποστήριξη 33 Χ   
18 Υγιεινή προσωπικού 60 Χ   
19 Μέσα µεταφοράς 16 Χ   
20 Ηµερήσια ικανότητα παραγωγής 11 Χ   
21 Γενικές παρατηρήσεις 11 Χ   

               Συνολική βαθµολογία σε µόρια  
 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ – ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Όταν ένα θέµα ελέγχου δεν προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο Βαθµός 2. 
Αυτό θα εξασφαλίσει δίκαιο τελικό αριθµό µονάδων στο φύλλο επιθεώρησης. 
  
           

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                      Ο                                                                                          ΤΑ 
              ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 
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ΕΕΠΠΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 Η κλίµακα βαθµολογήσεως για κάθε παράµετρο είναι χωρισµένη σε τέσσερις 
βαθµίδες ως ακολούθως : 
 0 = µη αποδεκτό 
 1 = ανεπιθύµητο αλλά αποδεκτό 
 2 = αποδεκτό 
 3 = πολύ αποδεκτό 
 Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθµολόγηση 
Βαθµός 3 Πολύ αποδεκτό   – Υποδειγµατική εγκατάσταση 
      – Εξοπλισµός άρτιος – πρακτική εργασίας 
      – ∆εν αναµένονται σφάλµατα 
      – Εντύπωση αρίστη 
 
Βαθµός 2 Αποδεκτό   – Ικανοποιητική εγκατάσταση 
      – Ικανοποιητική Υγιεινή 
      – Πρακτική εργασίας 
      – Σύγχρονος εξοπλισµός 
      – Εντύπωση καλή – λίαν καλή 
 
Βαθµός 1 Ανεπιθύµητο   – Γενικό επίπεδο 
                      Αλλά αποδεκτό  – Πρακτική εργασίας 
      – Εξοπλισµός κλπ. 

– αφήνουν περιθώρια για βελτίωση, αλλά 
δεν  είναι απειλή για την αξιοπιστία της 
ποιότητας του προϊόντος.  

 
Βαθµός 0  Μη αποδεκτό   – Πρακτική εργασίας 
      – Εξοπλισµός κλπ µε σοβαρές ατέλειες 

– Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος 
θα έµπαινε σε αµφισβήτηση. 

 Η απόδοση του βαθµού 0 (µηδέν) σε µία από τις παραµέτρους κάνει την 
εγκατάσταση ή βιοµηχανία µη αποδεκτή µέχρι να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις. 

 Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συµπληρώσει  το φύλλο 
επιθεωρήσεως Βιοµηχανιών – Τροφίµων µε την κατάλληλη βαθµολογία αναλυτικά 
για κάθε αντικείµενο θέµατος.  
 Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των 21 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθµό) θα 
µεταφερθεί αντίστοιχα στο φύλλο βαθµολογήσεως προκειµένου µετά τον 
πολλαπλασιασµό τους µε τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική 
βαθµολογία. 

Το βαθµολογικό σύστηµα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε ο  υψηλότερος δυνατός 
βαθµός των µορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή µια 
βιοµηχανία είναι τα 650 µόρια (65%). 

  
Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας 
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων  
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 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β 

∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593 
 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ 
 
 
ΟΝΟΜΑ_________________________________________________________________ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ________________________________________ΤΗΛ_________________ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________________ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________________ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________________ 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ________________________________________(ολογράφως) 
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 α. (εκδίδουσα αρχή)_____________________(ηµεροµ. Έκδοσης)_____________ 
 β. ισχύς άδειας µέχρι ________________________________________________ 
 
  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία__________________________________________ 
 β. Αστιατρική Υπηρεσία_______________________________________________ 
 γ. Άλλες αρχές (∆ηµόσιες – Στρατιωτικές)_________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 α._______________________________________________________(Πρόεδρος) 
 β._____________________________________________________________ 
 γ._____________________________________________________________ 
 δ.___________________________________________________________(µέλη) 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_____________________________________________ 
∆ΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ__________________________________________________ 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
Στην επιτροπή θα πρέπει να συµµετέχει υποχρεωτικά και  Υγειονοµικός Αξκος. 
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ΘΕΜΑΤΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
1. Πηγές µολύνσεως     
έξω από τις 
εγκαταστάσεις. 

Επιθεωρήστε σε µια λογική ακτίνα 
περίπου 250 µέτρων από τις κύριες 
εγκαταστάσεις για: 
•Καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνη 

  

•Βιοµηχανίες που µολύνουν   
•Λιµνάζοντα νερά   
•Μετεωρολογικές καταστάσεις που 
µολύνουν το περιβάλλον 

  

•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων   
•Ανοικτές αποχετεύσεις   
•Ακάλυπτα σκουπίδια   
•Περίφραξη αυλής   

 
2. Υγιεινή της αυλής        
της εγκατάστασης. 

•Μέγεθος της αυλής   
•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους   
•Λιµνάζοντα νερά   
•Ανοικτές αποχετεύσεις   
•Ακάλυπτα σκουπίδια   
•Καθαριότητα της αυλής   
•Προστασία κατά εντόµων   
•Καταπολέµηση πτηνών   

ΚΤΙΡΙΑ 

 
3. ∆άπεδα,  Πατώµατα και 
Οροφές 

•Λεία τοιχώµατα   
•Ρωγµές   
•Καθαριότητα   
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος 
και    απολυµάνσεως 

  

•Προστασία από ιπτάµενα έντοµα   
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   
•Αυτοµατισµός στις πόρτες   
•Μέσα καθαρισµού   
•Χρήση ανεπεξέργαστου αµιάντου   
•Σχετικές επιγραφές και σήµατα   

 
4. Αερισµός 

•Επάρκεια µηχανικού φυσικού αερισµού   
•Φίλτρα   
•Κλιµατισµός   

5. Φωτισµός 

•Καταλληλότητα φωτισµού   
•Επάρκεια φυσικού φωτισµού   
•Επάρκεια τεχνητού φωτισµού   
   

6. Παροχή νερού 

•Προέλευση νερού   
•Ποσιµότητα   
•Κρύο νερό   
•Ζεστό νερό   
•Μορφή επεξεργασίας   
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Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ
-ΛΟΓΙΑ 

 
7. Τουαλέτες 

•Αριθµός διαθεσίµων – τύποι   
•∆άπεδα – τοιχώµατα   
•Στεγνωτήρια χεριών   
•Εξαερισµός   
•Καθρέπτες   
•Φωτισµός   
•Απολύµανση και καθαριότητα   
•Παροχές νερού, επάρκεια, διανοµή.   
•Σαπούνι   
•Χαρτί τουαλέτας   
•Επικοινωνία µε τους χώρους W.C.   
•Ενδιάµεσος αεριζόµενος χώρος    
•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος   
•Επιγραφές και σήµατα   

8. Αποχέτευση 

•Έλεγχος για ανοικτά σηµεία στο σύστηµα    
   αποχέτευσης 

  

•Συνέχεια αποχετεύσεως   
•Επάρκεια λειτουργίας   
•Βιολογικός καθαρισµός   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
9. Επάρκεια εξοπλισµού 

•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο αντικείµενο  
 σύµφωνα µε την αλυσίδα παραγωγής 
 ( καθυστερήσεις) 

  

•Επιφάνεια εργασίας – τύπος   
•Όργανα ελέγχου   

10.Συντήρηση εξοπλισµού 

•Περιοδική συντήρηση   
•Ικανότητα για επισκευή βλαβών   
•Ικανότητα αντικατάστασης ανταλλακτικών 
ή   
 µηχανηµάτων 

  

11.Συχνότητα και επάρκεια 
καθαριότητας και 
απολυµάνσεως 
µηχανηµάτων 

•Συχνότητα    
•Αποτελεσµατικότητα   
•Μέθοδοι   
   

12. Εκσυγχρονισµός 
      µηχανηµάτων 

•Χρησιµοποίηση συγχρόνων µηχανηµάτων   
•Πρόγραµµα για µελλοντικό εκσυγχρονισµό   

ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

 
13. Αποθήκες πρώτων 
υλών 

•∆υνατότητα   
•∆άπεδο –τοιχώµατα-οροφές   
•Κοινή αποθήκευση προϊόντων   
•Αερισµός   
•Φωτισµός   

14. Αποθήκες για τα 
      τελικά  προϊόντα 

•Συχνότητα και επάρκεια  
   καθαριότητας και  απολυµάνσεως 

  

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   
•Αποθήκευση   
•Θερµοκρασία   
•Υγρασία   
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•Όργανα µέτρησης υγρασίας   
•Όργανα µέτρησης θερµοκρασίας   

15. Προέλευση πρώτων 
      υλών 

•∆ιαχωρισµός των καθαρών και µη 
χώρων 

  

•Ταυτότητα πρώτων υλών   

16.Επιθεώρηση των     
πρώτων υλών κατά την 
διάρκεια της παραγωγής 
(αλυσίδα παραγωγής) 

•Συχνότητα   
•Αριθµός δειγµάτων που στέλνονται για 
   εργαστηριακή εξέταση 

  

•Είδος εργαστηριακής εξέτασης   
   

 
17.Εργαστηριακές 
εγκαταστάσεις και 
υποστήριξη 

•Επάρκεια του χρησιµοποιουµένου 
   εργαστηρίου 

  

•Όργανα   
•Επιστηµονικό προσωπικό    
•Τεχνικό προσωπικό   

 
18. Υγιεινή προσωπικού 

•Επάρκεια   
•Κατάσταση υγείας προσωπικού   
•Προσωπική υγιεινή   
•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας   
•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού  
  εφ’ όσον απαιτείται και συχνότητα 

  

•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών  
 πλυσίµατος. 

  

•Προστατευτικός ιµατισµός.   
•Καθαριότητα ιµατισµού.   
•Απολυµαντικά µέσα χειρών   
•Αυτοµατισµοί απολυµάνσεως   

 
19. Μέσα µεταφοράς 

•Επάρκεια του δικτύου µεταφορών    
•Συχνότητα καθαριότητας – 
απολύµανσης 

  

•Μεταφορική ικανότητα   
•Αριθµός ψυκτικών µηχανηµάτων   
• ∆υνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας –  
  υγρασίας χώρου µεταφοράς  

  

 
20. Ικανότητα ηµερήσιας 
παραγωγής 

•Ποια η ποσότητα που παράγεται στις  
  εγκαταστάσεις 
  α. τεµάχια σε 24 ώρες 
  β. τεµάχια σε 12 ώρες 

  

21.Γενικές Παρατηρήσεις 

•Προηγούµενες αποδόσεις   
•Θέσεις της βιοµηχανίας   
•Βιωσιµότητα   
•Επάρκεια εργατικού δυναµικού   
•Εµπειρία   
•Επίβλεψη και διοίκηση   
•Αντιπυρικά µέτρα   
•Ασφάλεια προσωπικού   
•Ευκολίες πρώτων βοηθειών   
•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των 
επιτροπών, από την συνδροµή του 
οποίου εξαρτάται η εµπρόθεσµη, άρτια 
και συµφέρουσα για την Υπηρεσία 
εκτέλεση των προµηθειών. 
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Καταγράψτε τα προϊόντα που εκπροσωπούνται _________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Παρατηρήσεις____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Γενικά σχόλια και συστάσεις  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________  
 

                            (Ηµεροµηνία)                  
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                      Ο                                                                                          ΤΑ 
              ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη «ουδέν». 
– Ελέγχονται οι παραγωγικές µονάδες που αντιπροσωπεύουν ή προµηθεύονται οι 
αντιπρόσωποι – µεταπωλητές τα αντίστοιχα προϊόντα και επισυνάπτονται τα αναλυτικά 
φύλλα επιθεώρησής των όπως καθορίζεται στο παράρτηµα «Α» για κάθε παραγωγική 
µονάδα ξεχωριστά. 
– Οι αντιπρόσωποι – µεταπωλητές θα απορρίπτονται για τα είδη που παράγουν 
παραγωγικές µονάδες που έχουν απορριφθεί. 
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ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – 

ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ 
 
ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΟΥ ________________________________ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ____________________________________________________________ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ____________________________________________ 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 Πηγές µολύνσεως έξω από τις 
εγκαταστάσεις 

10 Χ   

2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 12 Χ   
          ΚΤΙΡΙΑ 

3 ∆άπεδα – τοιχώµατα 15 Χ   
4 Αερισµός   6 Χ   
5 Φωτισµός   6 Χ   
6 Νερό 10 Χ   
7 Τουαλέτες 10 Χ   
8 Αποχέτευση   8 Χ   

           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9 Επάρκεια 34 Χ   
10 Συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού 35 Χ   
11 Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος 

και απολυµάνσεως των µηχανηµάτων 
25 Χ 

  

12 Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού 11 Χ   
          ΑΠΟΘΗΚΕΣ  

13 Αποθήκες  64 Χ   
14 Υγιεινή προσωπικού 60 Χ   
15 Μέσα µεταφοράς 16 Χ   
16 Γενικές παρατηρήσεις 11 Χ   

         Συνολική βαθµολογία σε µόρια  
 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ – ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Όταν ένα θέµα ελέγχου προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο Βαθµός 2. Αυτό θα 
εξασφαλίσει δίκαιο   τελικό αριθµό µονάδων στο φύλλο επιθεώρησης. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                      Ο                                                                                          ΤΑ 
              ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Ζ696-ΞΚΙ
19PROC005059591 2019-06-05



                                                          ΣΤ- 7

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 Η κλίµακα βαθµολογήσεως για κάθε παράµετρο είναι χωρισµένη σε τέσσερις 
βαθµίδες ως ακολούθως : 
 0 = µη αποδεκτό 
 1 = ανεπιθύµητο αλλά αποδεκτό 
 2 = αποδεκτό 
 3 = πολύ αποδεκτό 
 Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθµολόγηση : 
Βαθµός 3 Πολύ αποδεκτό   – Υποδειγµατική εγκατάσταση 
      – Εξοπλισµός άρτιος – πρακτική εργασίας 
      – ∆εν αναµένονται σφάλµατα 
      – Εντύπωση αρίστη 
 
Βαθµός 2 Αποδεκτό   – Ικανοποιητική εγκατάσταση 
      – Ικανοποιητική Υγιεινή 
      – Πρακτική εργασίας 
      – Σύγχρονος εξοπλισµός 
      – Εντύπωση καλή – λίαν καλή 
 
Βαθµός 1 Ανεπιθύµητο   – Γενικό επίπεδο 
                       Αλλά αποδεκτό  – Πρακτική εργασίας 
      – Εξοπλισµός κλπ 

– Αφήνουν περιθώρια για βελτίωση, αλλά 
δεν είναι απειλή για την αξιοπιστία της 
ποιότητας του προϊόντος.  

 
Βαθµός 0  Μη αποδεκτό   – Πρακτική εργασίας 
      – Εξοπλισµός κλπ µε σοβαρές ατέλειες 
      – Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος
          θα έµπαινε σε αµφισβήτηση. 
 Η απόδοση του βαθµού 0 (µηδέν) σε µία από τις παραµέτρους κάνει την 
εγκατάσταση ή βιοµηχανία µη αποδεκτή µέχρι να γίνουν οι κατάλληλες 
βελτιώσεις. 
 Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συµπληρώσει  το φύλλο 
επιθεωρήσεως αντιπροσώπων – µεταπωλητών µε την κατάλληλη βαθµολογία 
αναλυτικά για κάθε αντικείµενο θέµατος.  
 Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των 16 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθµό) θα 
µεταφερθεί αντίστοιχα στο φύλλο βαθµολογήσεως προκειµένου µετά τον 
πολλαπλασιασµό τους µε τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική 
βαθµολογία. 
 Το βαθµολογικό σύστηµα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε ο υψηλότερος δυνατός 
βαθµός των µορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτός ο 
αντιπρόσωπος– µεταπωλητής είναι τα 650 µόρια (65%). 

 Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 

 ∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας 
Ακριβές Αντίγραφο  

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 
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  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β 

∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»  ∆εκέλεια, 4 Ιουν 19 

ΤΗΣ Φ.831/Α∆.1964/Σ.593  
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

        ΣΥΜΒΑΣΗ Νο : ….  /2019 
 

             <<ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΜΥΑ>> 
 

 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ……………………………………………...................... 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  …. /2019 

 
 
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ                                                            

 
Άρθρο 1ο :  Γενικοί Όροι 

 
        
Β. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
    Άρθρο  2ο : Περιγραφή – Μίσθωµα  
    Άρθρο  3ο : Καταβολή Μισθώµατος 
    Άρθρο  4ο : Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 
    Άρθρο  5ο : Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 
    Άρθρο  6ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων  
    Άρθρο  7ο : Εγγυοδοσία 
   
Γ. ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ  

   ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
    Άρθρο   8ο : Αλλαγή Στοιχείων Προµηθευτών  
    Άρθρο   9ο : Υποχρεώσεις αναδόχου  
    Άρθρο  10ο: Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 
    Άρθρο  11ο: Παρακολούθηση Σύµβασης 
    Άρθρο  12ο: Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείων 
    Άρθρο  13ο: Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων  
 
 
∆. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
    Άρθρο  14ο: ∆ιάρκεια Σύµβασης  
    Άρθρο  15ο: Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύµβασης 
    Άρθρο  16ο: Ολοκλήρωση Σύµβασης 
    Άρθρο  17ο: Γενικές Επισηµάνσεις 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 
ΤΗΛ.: 210-8191231/32 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  …../2019 
 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : …………………..€  
 
«ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ / ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ (2) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΜΥΑ»                                
                                                
Στη ∆εκέλεια σήµερα ……………………………….. στα Γραφεία της ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β 
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΤΓΑ 1010 Αεροδρόµιο ∆εκελείας), οι υπογεγραµµένοι : Ταξχος (Ι) 
Ζαχαρίας Γρίβας,  Επιτελάρχης ∆ΑΕ, ως εκπρόσωπος της ΠΑ, σύµφωνα µε την υπ’ 
αρίθµ. Φ.831/Α∆……../Σ……./……….. Κατακυρωτική Απόφαση και η εταιρεία 
«…………………………..» ΑΦΜ ……………………….. που εκπροσωπείται από τον 
………………………………………………….. µε Α∆Τ …………………………, 
Οδός………………, αρίθµ.…...., Τηλ. ……………… – FAX. ……………, συµφώνησαν 
και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητά του 
την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο εξής “Ανάδοχο” τη µίσθωση όπως 
περιγράφεται λεπτοµερώς στην παρούσα.  
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                                      Μ Ε Ρ Ο Σ    Π Ρ Ω Τ Ο 
    Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 
 
 1. Οποιαδήποτε  διαφορά που αφορά  στην ερµηνεία και στην εκτέλεση  
σύµβασης λύεται, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, 
από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του 
Ελληνικού ∆ικαίου. 

 
 2. Τα κάθε είδους, δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου των Ε∆ των Οργανισµών  και γενικά των εκµεταλλεύσεων των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, εξαιτίας της µη συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους 
συµφωνιών και τη σύµβαση εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαµβάνει 
από οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων. 
 
 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και αυξήσεις 
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της 
ποιότητας των ειδών που προσφέρονται και της τιµής αυτών.  

 
  4. Ο ανάδοχος δε δύναται να µεταβιβάζει το σύνολο ή µέρος των 
δικαιωµάτων της παρούσας σύµβασης, ή το σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων του 
που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 
 
  5. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν∆ 721/1970, Ν.4412/16 σε 
συνδυασµό µε τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες. 

 
    Μ Ε Ρ Ο Σ     ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 
 

Άρθρο 2ο  
Περιγραφή – Μίσθωµα 

 
 1. Η παρούσα σύµβαση αφορά στη µίσθωση των δύο (2) κυλικείων της 
Σχολής Ικάρων και της ΣΜΥΑ που βρίσκονται εντός της ΑΒ ∆εκέλειας, έναντι 
µηνιαίου µισθώµατος .............................................................................. 
         

2. Αναλυτικά, οι χώροι, το µίσθωµα, ο εκτιµώµενος ετήσιος κύκλος 
εργασιών  των κυλικείων ΣΙ και ΣΜΥΑ, έχουν ως κάτωθι : 
 
  α. Χώροι: ∆ύο (2) κυλικεία (ένα (1) στο εντευκτήριο της Σχολής 
Ικάρων και ένα (1) στη Λέσχη ∆οκίµων της ΣΜΥΑ. 
 
  β. Μηνιαίο Μίσθωµα: Ορίζεται σε ............................. ευρώ. 
 
  γ. Ετήσιος κύκλος εργασιών: Εκτιµάται σε 180.000,00 ευρώ. 
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Άρθρο 3ο 
                                             Καταβολή Μισθώµατος 

 
1. Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται µε µέριµνα του Ανάδοχου και άνευ 

ειδοποιήσεως εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα, στη 
∆ιαχείριση Χρηµατικού της ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας, από την οποία θα εκδίδεται 
ισόποση διπλότυπη απόδειξη. 
 
 2. Το ποσό θα κατανέµεται και θα αποδίδεται στα δικαιούχα ταµεία, 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση κατανοµής κερδών κυλικείων, µε 
µέριµνα ∆ΑΕ/∆ΟΥ/ ∆Χ.. 
 
 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, στην τήρηση φωτοαντιγράφων µε τα 
εκδιδόµενα “Ζ” των κυλικείων και την προσκόµισή τους, όποτε αυτά αναζητηθούν 
από την Υπηρεσία, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι οι αποδείξεις “Ζ” του αναδόχου, δύναται να 
ελέγχονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, περιοδικώς και δειγµατοληπτικά. Η 
ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου  των πρωτότυπων ''Ζ'' στα 
αρµόδια όργανα ελέγχου της ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας, εφόσον αυτά αναζητηθούν. 
 
       Άρθρο 4ο 

Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 
 

 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, επιβάλλονται 
στον ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής και 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις : 
 
  α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις : 
 
   (1) Επαναλαµβανόµενης έλλειψης βασικών ειδών. 
 
   (2) Πώλησης µε αυθαίρετη αύξηση τιµών. 
 
   (3) Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης. 
 
   (4) Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη 
συµµόρφωση του αναδόχου. 
 
   (5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος 
– υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και 
διάθεση των υπόψη ειδών. 
 
 
   (6) Μη συµµόρφωσης του ανάδοχου στις έγγραφες 
υποδείξεις των Σχολών, η οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του 
κατά την υλοποίηση της σύµβασης. 
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   (7) Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας 
σηµασίας, που δε θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την Ασφάλεια των Τροφίµων και για 
τις οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού 
διαστήµατος, επιβάλλεται: 
    ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο 1.000,00 
Ευρώ. 
    ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο 1.500,00 
Ευρώ. 
    ▬ Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο     2.000,00 
Ευρώ. 
    ▬ Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 
  β. Όσον αφορά στις περιπτώσεις αθέτησης των οικονοµικών 
συµβατικών του υποχρεώσεων και ειδικότερα καθυστερήσεις στην εξόφληση των 
µισθωµάτων πέραν των τριάντα (30) ηµερών  
   επιβάλλεται 
 
    ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο 1.500,00 
Ευρώ. 
    ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που 
δεν αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
  γ. Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα 
οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή 
είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (µε τοξικές ουσίες, ουσίες που 
υπέχουν µόλυνση κλπ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΤΠ 2012 και της κείµενης 
Νοµοθεσίας : 
 
   επιβάλλεται 
 
   ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο 5.000,00 ευρώ.     
Παράλληλα, γίνεται έγγραφη ενηµέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και στο 
ΓΕΑ/∆ΥΓ. Επιπλέον, διακόπτεται η προµήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις 
και διορθωτικές ενέργειες για το συγκεκριµένο πρόβληµα και έλεγχος της 
αποτελεσµατικότητας αυτών των ενεργειών µε ανάλογο αποδεικτικό από τον 
ανάδοχο.  
 
   ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
  
 2.  Η είσπραξη των προστίµων γίνεται, µε παρακράτηση από το λαβείν 
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό ή εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος λαµβάνει για 
οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή 
ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί 
είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 
 3. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιµο επιβάλλεται 
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αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
  
 4. Οι παραπάνω επιβαλλόµενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως 
της άσκησης ποινικής δίωξης κατά του αναδόχου, εάν η παράβασή του αποτελεί 
και αξιόποινο αδίκηµα. 
 

Άρθρο 5ο  
Κήρυξη  Αναδόχου ως Εκπτώτου  

 
 1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε, vα υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoµά του και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει απ΄ αυτήν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
 2.  Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ΄ αυτή, εφόσov παραβίασε 
τους όρους της σύµβασης, όπως καθορίζεται στους όρους της διακήρυξης. 
 
 3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών 
ειδών και παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 
4412/16). 
 
 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονοµικό 
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά 
στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία , εντός είκοσι (20) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν. 
 
 5. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 
 

 6. Για τα θέµατα κήρυξης του οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις 
επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 
203 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 6ο 

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 
 
 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του αναδόχου.   Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά  οι παρακάτω : 
 

α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των 
εργασιών  του καταστήµατος του αναδόχου ή των συνεργαζόµενων αναδόχων.    
 

β. Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο κατάστηµα του  
αναδόχου ή των συνεργαζόµενων αναδόχων που συνεπάγεται την διακοπή  των 
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εργασιών τους. 
                

γ. Πληµµύρα. 
 

δ. Σεισµός. 
 

ε. Πόλεµος. 
 

στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο  όργανο και υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση  της σύµβασης. 

 

ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών  (∆ιεθνούς  ∆ικτύου). 
 

η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  
 

 2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν.4412/16.  
 
 3. Επισηµαίνεται ότι, κανένας από τους λόγους ανωτέρας βίας δε θα 
γίνεται αποδεκτός από την Υπηρεσία, σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραδώσει 
προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες που επικαλεστεί αδυναµία 
παράδοσης στις Μονάδες. 
 

Άρθρο 7ο 
Εγγυοδοσία 

 
 1. Ο ανάδοχος  κατέθεσε ως εγγυοδοσία,  για την καλή εκτέλεση των 
όρων της παρούσας σύµβασης, την υπ΄ αριθµ. ……………………………………… 
επιστολή της τράπεζας ..................................., ισχύος µέχρι …………..................... 
ποσού                          ευρώ (                  €) , η οποία θα επιστραφεί  σ΄ αυτόν µε 
αίτησή του, µετά την πλήρη και καλή εκτέλεση  των όρων της παρούσας σύµβασης. 
 

2. Σε περίπτωση του δικαιώµατος επέκτασης του χρόνου ισχύος της 
σύµβασης για έως ένα (1) επιπλέον έτος, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει 
αναλόγως το χρόνο ισχύος και να αυξήσει το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω 
παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) 
τουλάχιστον µήνες από τη νέα ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 
 
         M Ε Ρ Ο Σ    Τ Ρ Ι Τ Ο 
                                              Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι 
 

Άρθρο 8ο  
Αλλαγή στοιχείων Προµηθευτών 

 

 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε 
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συνεργαζόµενους προµηθευτές θα πρέπει η Υπηρεσία να ενηµερώνεται εγγράφως 
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών. 
 

 2. Αλλαγή ή προσθήκη νέων προµηθευτών επιτρέπεται, κατόπιν 
αιτήµατος του αναδόχου και υπό τις κάτωθι αθροιστικά προϋποθέσεις : 
 
  α. Να ενηµερώσει την Υπηρεσία ένα (1) µήνα πριν από την έναρξη 
της προµήθειας για τα στοιχεία του νέου προµηθευτή. 
 
  β. Να προσκοµίσει πλήρη και ορθά τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται, βάσει της διακήρυξης, για τους προµηθευτές. 
 
 3. Όλα τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά και µόνο στο αντικείµενο της 
σύµβασης και στους χώρους της Υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 9ο 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
 1. Βασικές Υποχρεώσεις : 
     
  α. Με µέριµνα και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου πρέπει να 
τηρούνται τα προβλεπόµενα στην ΥΑ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.9697 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2718/12) 
και στον Οδηγό Υγιεινής Νο 1 του ΕΦΕΤ. 
     
  β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε 
φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν τυχαία ή ένεκα της 
εκτέλεσης των εργασιών που θα αναλάβει. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στο 
προσωπικό του. 
 
  γ. Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις 
της αρµόδιας Επιτροπής και να αποκαθιστά άµεσα (το αργότερο εντός δύο 
εργασίµων ηµερών) κάθε έλλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα 
γνωστοποιείται σε αυτόν εγγράφως. 
 
  δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει το µίσθωµα το αργότερο 
εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα.  
 
 2.  Εγκαταστάσεις - Υποδοµή : 
 
  α. Χώροι : 
  
   (1) Ο ανάδοχος θα παραλάβει τους χώρους των κυλικείων, 
αποδεχόµενος ότι είναι της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και απόλυτα 
κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται. 
 
   (2) Ο ανάδοχος να διαµορφώσει τους χώρους των 
εκµεταλλεύσεων σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του πρόταση κατόπιν εγκρίσεως των 
αρµοδίων Οργάνων της Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης). 
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(3) Οι εργασίες για τη διαµόρφωση, επιδιόρθωση, επισκευή 
και συντήρηση των χώρων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, θα γίνονται µε 
αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 
    

(4) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περιοδικό ελαιοχρωµατισµό 
των χώρων που του διατίθενται όποτε κρίνουν σκόπιµο τα  
αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης). 
 
  β. Εξοπλισµός : 
 
   (1) Όσον αφορά στον εξοπλισµό του αναδόχου, ισχύουν τα 
ακόλουθα : 
    (α) Τα µηχανήµατα και οι συσκευές που απαιτούνται 
για τη λειτουργία των εκµεταλλεύσεων, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη 
χρήση που προορίζονται, βαρύνουν τον ανάδοχο (αγορά, συντήρηση, επισκευή). 
    (β) Τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης των 
µηχανηµάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς ή οποιουδήποτε είδους βλάβης βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
 
   (2) Όσον αφορά στον εξοπλισµό της Υπηρεσίας, ισχύουν τα 
ακόλουθα : 
    (α) Ο υπάρχων εξοπλισµός που τυχόν διατεθεί από 
την Υπηρεσία ανά εκµετάλλευση θα πρέπει να συντηρείται και να επισκευάζεται σε 
οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή φθοράς µε έξοδα του αναδόχου. 
 
    (β) Απαγορεύεται η µετακίνηση του εξοπλισµού της 
Υπηρεσίας σε άλλη εγκατάσταση ή εκµετάλλευση από τον ανάδοχο. 
 
    (γ) Η αντικατάστασή του επιτρέπεται µόνο σε 
περίπτωση µόνιµης βλάβης, µόνο µετά από έγγραφη άδεια των αρµοδίων Οργάνων 
(Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης)  και ο νέος εξοπλισµός θα παραµείνει 
στην ιδιοκτησία της Υπηρεσίας µετά τη λήξη της σύµβασης. 
 
    (δ) Η αντικατάστασή του θα γίνεται µε έξοδα του 
αναδόχου, εφόσον ευθύνεται ο ίδιος για τη βλάβη και µε έξοδα της Υπηρεσίας, 
εφόσον η βλάβη οφείλεται σε φυσιολογική φθορά. 
 
    (ε) Εφόσον ο ανάδοχος δεν επιθυµεί να 
χρησιµοποιήσει τον τυχόν διατιθέµενο από την Υπηρεσία εξοπλισµό, ο τελευταίος 
φυλάσσεται εντός των χώρων των εκµεταλλεύσεων και τίθεται στην ευχέρεια της 
Υπηρεσίας κατά τα θεσµικά κείµενα της ΠΑ. Στην προκειµένη περίπτωση η Υπηρεσία 
δύναται να χρησιµοποιήσει τον εν λόγω εξοπλισµό κατά την κρίση της. 
 
  γ. Παράδοση χώρων – εξοπλισµού : 
 
   (1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει, µετά τη λήξη της 
σύµβασης και εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών το αργότερο, τους χώρους στην 
Υπηρεσία, όπως αρχικά του παραδόθηκαν και διαµορφώθηκαν µε έγκριση της 
Υπηρεσίας, αποσύροντας µόνο τον εξοπλισµό ιδιοκτησίας του. 
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   (2) Σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεούται στην καταβολή 
αποζηµίωσης στην Υπηρεσία για κάθε αποθετική ζηµιά που έπαθε εξαιτίας της µη 
έγκαιρης απόδοσης των εκµεταλλεύσεων. 
 
  δ. Υλικά σερβιρίσµατος : 
 
   (1) Τα υλικά σερβιρίσµατος (ποτήρια, χαρτοπετσέτες, 
καλαµάκια κλπ) για την απρόσκοπτη λειτουργία των κυλικείων, βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
   (2) Τα εν λόγω υλικά οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη 
συµµόρφωση µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και των Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών (ΚΤΠ), όσον αφορά στις διατάξεις των υλικών που έρχονται σε επαφή άµεσα 
ή έµµεσα µε τα Τρόφιµα. 
 
  ε. Καθαριότητα : 
 
   (1) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της πλήρους και 
απόλυτης καθαριότητας στους χώρους που θα του διατεθούν. 
 
   (2) Η καθαριότητα, η απολύµανση και τα µέτρα απεντόµωσης 
– µυοκτονίας για τους χώρους των εκµεταλλεύσεων, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη 
του αναδόχου. 
 
   (3) Το κόστος όλων των υλικών – εργασιών για τα ανωτέρω, 
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. 
 
   (4) Τα απορρίµµατα που θα προέρχονται από τη χρήση του 
µισθίου, θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται µε µέριµνα του αναδόχου εντός 
των κάδων που είναι τοποθετηµένοι σε συγκεκριµένους χώρους (σε συνεργασία µε 
την υπεύθυνη κάθε φορά Μονάδα για την αποκοµιδή των απορριµµάτων). 
 
 3. Προσωπικό : 
 
  α. Νόµιµος εκπρόσωπος του αναδόχου οφείλει να βρίσκεται 
περιοδικά (δύο τουλάχιστον φορές την εβδοµάδα) ή όποτε κληθεί για οποιοδήποτε 
λόγο στις εγκαταστάσεις του κάθε κυλικείου. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του αναδόχου 
για κάθε εκµετάλλευση (κυλικεία), θα ορίζεται από το υπάρχον προσωπικό του 
αναδόχου και θα γνωστοποιείται στην Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης 
εγγράφως. 
      
  β. Το προσωπικό του αναδόχου στους χώρους των 
εκµεταλλεύσεων : 
    

(1) Θα αποτελείται από άτοµα που γνωρίζουν πολύ καλά την 
Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση που το απασχολούµενο προσωπικό δεν 
προέρχεται από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
έχει άδεια διαµονής και εργασίας στη χώρα. 
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   (2) Θα φέρει ειδική, οµοιόµορφη αµφίεση. 
 
   (3) Θα τηρεί τα προβλεπόµενα για την υγιεινή του χώρου και 
των τροφίµων. 
 
   (4) Θα φροντίζει για την προσωπική υγιεινή του. 
 
   (5) Θα τηρεί όσα απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία Τροφίµων. 
 
 
   (6) Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς 
και λοιπές ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές 
διατάξεις. Τα έξοδα εµβολιασµών και εξετάσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
   (7) Θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα 
αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης). 
 
  γ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αιτηθεί από τον ανάδοχο 
την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του για παράπτωµα ή συµπεριφορά που 
σχετίζεται µε την επαγγελµατική του διαγωγή και επάρκεια. 
      
  δ. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόµιµων αποδοχών, τήρηση του 
νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων, καθώς και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επιπλέον 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους 
ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο, έγκαιρα και εµπρόθεσµα. 
 
  ε. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, δε θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση 
υπηρεσιακή από την Υπηρεσία, παρά µόνο από τον ανάδοχο και θα τυγχάνει ο 
µοναδικός εργοδότης του προσωπικού του και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από 
τη σύµβαση εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές 
και ποινικές. 
 
  στ. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των 
υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του ή άλλων φορέων (πχ 
µέσα µαζικής µεταφοράς). Κατά τη διάρκεια της άδειας του προσωπικού του, τα 
άτοµα που θα απουσιάζουν θα αντικαθίστανται µε µέριµνα του αναδόχου. 
 
  ζ. Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει το προσωπικό του ότι 
απαγορεύεται ρητά να αφαιρέσει οποιοδήποτε αντικείµενο ανήκει στην Υπηρεσία, 
ακόµη και αν είναι αποδεδειγµένα άχρηστο, καθώς και να λαµβάνει γνώση εγγράφων 
που δεν το αφορούν άµεσα. 
 
 4.  Προσφερόµενα Είδη – Ποιότητα : 
 
  α. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως στις 
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τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, στις διατάξεις του ΚΤΠ και στην Εθνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία. 
 
  β. Η χρησιµοποίηση παραγώγων – υποκατάστατων στο τελικό 
προϊόν αποτελεί βασικό λόγο επιβολής προστίµου. 
 
  γ. Η συσκευασία των ειδών και τα υλικά που έρχονται σε επαφή 
(απευθείας ή εµµέσως) µε τα τρόφιµα (π.χ υλικά σερβιρίσµατος κλπ) θα είναι 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΤΠ, την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση. 
 
  δ. Όλα τα υλικά συσκευασίας των Τροφίµων και Ποτών θα είναι 
κατάλληλα για Τρόφιµα σύµφωνα µε το άρθρο 9 Κεφ. ΙΙ του ΚΤΠ. Γίνονται αποδεκτά 
και Τρόφιµα ή Ποτά που διατίθενται µε συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας ή 
κενού. 
 
  ε. Όλα τα είδη (Τρόφιµα και Ποτά) των κυλικείων που διατίθενται 
για κατανάλωση, θα φέρουν υποχρεωτικά τις επισηµάνσεις των άρθρων 10 και 11 
του ΚΤΠ καθώς και της λοιπής Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας (π.χ αλλεργιογόνα 
κτλ). 
 
  στ. Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας των προσφεροµένων ειδών 
των κυλικείων θα αναγράφονται πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικά οι παρακάτω 
ενδείξεις : 
   (1)  Επωνυµία παραγωγού. 
 
   (2)  Είδος και ποσότητα προϊόντος. 
 
   (3)  Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος 
του. 
   (4)  Ηµεροµηνία παραγωγής – λήξης προϊόντος (µόνο για 
τρόφιµα και ποτά). 
 
  ζ.  Η επισήµανση των Τροφίµων θα είναι ευανάγνωστη και θα είναι 
έκτυπη µε µελάνι κατάλληλο για συσκευασίες Τροφίµων, είτε επί της συσκευασίας, 
είτε σε ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο. 
 
  η.  Στα είδη που από τη φύση τους δεν προβλέπεται ατοµική 
συσκευασία (π.χ διάφορα αρτοσκευάσµατα, γλυκίσµατα κτλ) οι παραπάνω 
επισηµάνσεις θα αναγράφονται υποχρεωτικά στη δεύτερη συσκευασία (π.χ 
χαρτοκιβώτια) ή στο εµπορικό συνοδευτικό έγγραφο. 
 
 5.  Έλεγχος : 
 
  α.  Ο έλεγχος της λειτουργίας, των κυλικείων, του εστιατορίου και 
λοιπών εκµεταλλεύσεων του αναδόχου και των προµηθευτών του διεξάγεται 
σύµφωνα µε τον ΚΤΠ, την Πα.∆ 7 – 1/2008/ΓΕΑ/∆ΥΓ, την Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία που αναφέρονται σε θέµατα ελέγχου Τροφίµων. 
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  β.  Η Υπηρεσία κατά την κρίση της και µε την παρουσία του 
αναδόχου ή του νοµίµου αντιπροσώπου του δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς 
κατανάλωση ειδών και των αντικειµένων ή επιφανειών που έρχονται σε άµεση ή 
έµµεση επαφή µε τα Τρόφιµα, τα οποία θα προσκοµίζονται σε αντίστοιχα εργαστήρια 
προς υποβολή στους κατά περίπτωση αρµόζοντες παρακάτω ελέγχους : 
 
   (1)  Μικροβιολογικός έλεγχος. 
 
   (2)  Χηµική ανάλυση. 
 
   (3)  Ιστολογική εξέταση. 
 
   γ.  Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται θα είναι τρία (3) από το προς 
εξέταση είδος. Το τρίτο δείγµα θα χρησιµοποιηθεί για κατ΄ έφεση εξέταση, σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις του άρθρου 214 του Ν.4412/16. Το κόστος των δειγµάτων και των 
εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
  δ.  Τα αποτελέσµατα των ελέγχων πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον 
ΚΤΠ, την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία Τροφίµων και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της Υπηρεσίας. 
 
  ε.  Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στους χώρους 
των εκµεταλλεύσεων, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισµό και στα προσφερόµενα 
είδη από αρµόδια επιτροπή, συνοδεία του Κτηνιάτρου της Μονάδας ή ελλείψει αυτού 
του Ιατρού της Μονάδας, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις σε 
µορφή Πρακτικού προς τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  στ.  Ο έλεγχος θα αφορά στην τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής 
Νοµοθεσίας Τροφίµων και Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), του 
ΚΤΠ, των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων για κάθε Εκµετάλλευση 
και των διατάξεων της υπογραφείσας σύµβασης. Αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία 
των Κυλικείων, στη διαχείριση της ασφάλειας των Τροφίµων, στην ασφάλεια του 
Προσωπικού της Υπηρεσίας και των χώρων της Μονάδας. 
  
  ζ.  Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των 
εγκαταστάσεων του αναδόχου και των προµηθευτών, ώστε να διαπιστώνεται η 
συµµόρφωση απάντων µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
 
  η.  Χρόνος και συχνότητα ελέγχου : 
  
   (1)  Περιοδικά ή εκτάκτως, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης στα είδη και στους χώρους των εκµεταλλεύσεων και κατά την κρίση των 
αρµόδιων οργάνων των Μονάδων (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύµβασης). 
 
   (2)  Εκτάκτως και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση κατά 
την κρίση των υγειονοµικών οργάνων ή µετά από ∆ιαταγή του προϊστάµενου 
Σχηµατισµού, στην έδρα της ΑΒ ∆εκέλειας ή στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή των 
προµηθευτών του. 
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  θ.  Ο έλεγχος δύναται να εφαρµόζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας των κυλικείων, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και των προµηθευτών 
αυτού παρουσία, για τα µεν κυλικεία, του ορισµένου προσωπικού των κυλικείων ή 
του αναδόχου ή του νοµίµου αντιπροσώπου αυτού, για τις δε λοιπές εγκαταστάσεις 
του αναδόχου και των προµηθευτών, παρουσία των ιδίων ή νοµίµων αντιπροσώπων 
αυτών. 
 
  ι.  Κατά τη διενέργεια ελέγχου στις εκµεταλλεύσεις, το προσωπικό 
του αναδόχου οφείλει να συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας και να 
προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί, ώστε να τεκµηριώνεται η ορθή 
λειτουργία αυτών. 
  
  ια.  Ο έλεγχος των προσφεροµένων από τα κυλικεία ειδών 
εφαρµόζεται κατά τη λειτουργία τους παρουσία του ορισµένου από τον ανάδοχο 
προσωπικού ή του αναδόχου ή νοµίµου αντιπροσώπου αυτού. Οι παρόντες στον 
έλεγχο (αρµόδια Επιτροπή και αρµόδιο προσωπικό αναδόχου), προσυπογράφουν 
στο σχετικό δελτίο δειγµατοληψίας κατά το πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, στο οποίο 
αναφέρονται τα ονόµατά τους, ολογράφως, καθώς και η ιδιότητά τους όταν πρόκειται 
για άτοµο πλην του αναδόχου (προσωπικό ή αντιπρόσωπος). 
 
  ιβ.  Η Υπηρεσία δύναται να διενεργεί δειγµατοληψίες και εν απουσία 
των ανωτέρω (προσωπικού ή αντιπροσώπου ή αναδόχου) σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Βασική προϋπόθεση είναι ότι η δειγµατοληψία γίνεται από τουλάχιστον 
τριµελή Επιτροπή, ένα µέλος της οποίας είναι Κτηνίατρος ή Ιατρός της ΑΒ ∆εκέλειας. 
 
  ιγ.  Οι έλεγχοι έχουν ως σκοπό την επόπτευση της ορθής κατά τη 
Νοµοθεσία και τη σύµβαση λειτουργίας των κυλικείων, τη διασφάλιση της υγείας του 
Προσωπικού της ΠΑ και την ασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων. 
 
 6.  Χρόνος αντικατάστασης των Προσφεροµένων Ειδών : 
 
  α.  Απαγορεύεται η παρουσία ειδών, των οποίων έχει παρέλθει η 
ηµεροµηνία λήξης, στο χώρο όπου προσφέρονται είδη προς κατανάλωση. Τα 
ληγµένα Τρόφιµα και Ποτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ειδικό χώρο, απρόσιτα για 
τους καταναλωτές, µε ειδική σήµανση, έως ότου αποµακρυνθούν από το χώρο του 
κυλικείου. 
 
  β.  Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνεται για την κατάσταση των 
προσφεροµένων ειδών και να µεριµνά εγκαίρως για την αντικατάσταση ή 
αποµάκρυνση αυτών. Η µη έγκαιρη αποµάκρυνση ή αντικατάσταση ληγµένων 
προσφεροµένων ειδών αποτελεί σοβαρό αίτιο επιβολής προστίµου. 
 
 7.  ∆ιακίνηση Προσφεροµένων Ειδών : 
 
  α.  Η διακίνηση Τροφίµων, Ποτών και λοιπών Ειδών του 
εστιατορίου και των κυλικείων γίνεται µε µέριµνα του αναδόχου. 
 
  β.  Ειδικά για τη διακίνηση Τροφίµων και Ποτών, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να µεριµνήσει, ώστε τα οχήµατα µεταφοράς να είναι κατάλληλα για µεταφορά 
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τροφίµων. Οι προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των 
Τροφίµων (µεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύµανση 
των χώρων τοποθέτησης των Τροφίµων κτλ) πρέπει να εξασφαλίζονται από τον 
ανάδοχο και να είναι σύµφωνες µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων. Όπου απαιτείται από τη φύση των 
προϊόντων η διακίνηση γίνεται µε οχήµατα αυτοδύναµου ψύξεως και θερµοκρασία 
µεταφοράς 0 – 4 .C για τα νωπά και µικρότερο ή ίσο του – 17 .C για τα κατεψυγµένα. 
 
 8.  Λοιπές Επιβαρύνσεις : 
 
  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται : 
  
  α. Με κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον 
παρέχοντα τις υπηρεσίες αναδόχου. 
 
  β.  Με κρατήσεις και εισφορές υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων. 
 
  γ.  Με τα ποσά που αναλογούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εργατική νοµοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί (µισθοδοσία, 
εργατικές εισφορές κλπ), καθώς και µε το ισόποσο κάθε ζηµίας, φθορά ή βλάβης που 
θα προκαλέσει το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 10ο  
Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 

 
 1. Η Υπηρεσία υποχρεούται : 
 
  α.  Να παρέχει στον ανάδοχο τους χώρους και την υποδοµή (χρήση 
των υπαρχόντων µηχανηµάτων – επίπλων και σύνδεση µε τα δίκτυα ηλεκτρισµού, 
ύδρευσης και αποχέτευσης) για την καλή και σύµφωνη µε τις ισχύουσες υγειονοµικές 
διατάξεις λειτουργία των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς επίσης και τις 
κοινόχρηστες δαπάνες (ηλεκτροδότηση – ύδρευση). 
 
  β.  Να αντικαταστήσει τα µηχανήµατα ιδιοκτησίας της, σε 
περιπτώσεις αποκλειστικά και µόνο φυσιολογικής φθοράς και όχι βλαβών που 
οφείλονται σε κακή χρήση εκ µέρους του προσωπικού του αναδόχου. 
 
  γ.  Να επιτρέπει στον ανάδοχο να ρυθµίσει, βελτιώσει, 
τροποποιήσει και να διαµορφώσει τους χώρους των εκµεταλλεύσεων, κατόπιν 
σύµφωνης γνώµης των Μονάδων. Οποιαδήποτε µεταρρύθµιση γίνει, παραµένει 
προς όφελος του µισθίου, χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωµα αποζηµίωσης 
του αναδόχου. 
 
 2. Επισηµαίνεται ότι, όλοι οι ενδιαφερόµενοι δύνανται, πριν από τη 
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και σε συνεργασία µε τα αρµόδια Όργανα των 
Σχολών (ΣΙ και ΣΜΥΑ) να προβούν σε επιτόπιους ελέγχους, προκειµένου να 
ενηµερωθούν για τους χώρους των εκµεταλλεύσεων, τις συνθήκες, την υποδοµή, τον 
υπάρχοντα εξοπλισµό, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
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καταθέσουν ανάλογη προσφορά. 
  

Άρθρο 11ο  
Παρακολούθηση Σύµβασης 

 
 1. Στην ΑΒ ∆εκέλειας θα συγκροτηθεί Επιτροπή µε αντικείµενο την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των εκµεταλλεύσεων. 
 
 2. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της σύµβασης παρατηρηθούν 
παραλείψεις ή µη τήρηση των συµφωνηθέντων στη Σύµβαση, εφαρµόζονται τα 
κάτωθι : 
 
  α. Με µέριµνα της Επιτροπής ελέγχου υλοποίησης της σύµβασης 
ενηµερώνεται εγγράφως ο ανάδοχος και ζητείται η λήψη των µέτρων και η εκδήλωση 
των διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυσή των παρατηρήσεων, 
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 
 
  β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε έλλειψη ή 
πληµµελή εργασία ή παρατήρηση εντός του ορισθέντος από τις Σχολές χρόνου, ή να 
ζητά, αιτιολογηµένα, ανάλογη παράταση του χρονικού διαστήµατος για την 
τακτοποίηση των παρατηρήσεων. 
 
 3. Επισηµαίνεται ότι, η µη αποκατάσταση των παρατηρήσεων δηλώνει µη 
συµµόρφωση του αναδόχου στις υποδείξεις της Υπηρεσίας και αποτελεί λόγο 
επιβολής κυρώσεων. 
 

Άρθρο 12ο  
Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείων  

 
 1.  Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα SELF 
SERVICE. 
 

 2. Στα κυλικεία θα γίνεται χρήση ταµειακής µηχανής υποχρεωτικά για 
όλα τα διατιθέµενα είδη.  
 

 3. Οι ταµειακές µηχανές των εγκαταστάσεων που θα χειρίζεται το 
προσωπικό του αναδόχου, θα είναι ιδιοκτησίας του και θα έχουν προηγουµένως 
ελεγχθεί και δηλωθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος 
θα προσκοµίσει αντίγραφο της δήλωσης των ταµειακών µηχανών στη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Α/Β ∆εκέλειας. 
 
 4.  Η µη έκδοση ταµειακής απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου 
και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις : 
 
  α.  Πρόστιµο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε, 
χωρίς απόδειξη. 
   
  β.  Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από 
δύο (2) φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του αναδόχου στην αρµόδια ∆ΟΥ, 
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εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία του, οπότε αποπέµπεται 
αµέσως ο υπάλληλος που ενέχεται. 
 
 5. Απαγορεύεται στους χώρους των Εκµεταλλεύσεων: 
 
  α. Να υπάρχουν εύφλεκτες ύλες. 
 
  β. Να λειτουργούν συσκευές που δηµιουργούν θόρυβο ή ρύπανση 
ή οτιδήποτε αντίκειται στη χρήση του χώρου. 
 
  γ. Να λειτουργούν τυχερά ή µηχανικά παιχνίδια ή να πωλούνται 
παιγνιόχαρτα, λαχεία, κλπ. 
 
  δ. Να πωλούνται οινοπνευµατώδη ποτά και είδη καπνού. 
 
  ε. Να αναρτώνται ή να τοιχοκολλούνται διαφηµίσεις ή ανακοινώσεις 
χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας. 
 
 6. Η λειτουργία των εκµεταλλεύσεων πρέπει να είναι συνεχής και ο 
εφοδιασµός τους σε είδη πλήρης, καθ΄ όλο το ωράριο εξυπηρέτησης του 
προσωπικού. 
 
 7. Τιµοκατάλογοι των ειδών θα είναι αναρτηµένοι σε εµφανή σηµεία, σε 
όλους τους χώρους πώλησής τους, µε ευθύνη του Αναδόχου. Επιπλέον οι τιµές θα 
αναγράφονται σε ειδικά καρτελάκια, µπροστά από τα είδη, ώστε να είναι εµφανές το 
περιεχόµενο και η τιµή αυτών (πχ. διάκριση των σφολιατοειδών εντός της βιτρίνας-
θερµοθαλάµου µε βάση το περιεχόµενο και την τιµή). 
 

 8. Όσον αφορά τα προαιρετικά είδη, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή 
οποιουδήποτε νέου είδους, χωρίς την αντίστοιχη τροποποίηση της σύµβασης. 
 

9. Υφίσταται η δυνατότητα delivery, εφόσον προταθεί από τον Ανάδοχο 
και συµφωνήσει η Μονάδα. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη δυνατότητα είναι 
προαιρετική και δεν εντάσσεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
  

Άρθρο 13ο  
Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων 

 
 1.  Το ωράριο λειτουργίας των κυλικείων των Σχολών και το προσωπικό 
στελέχωσης τους, καθορίζεται ως εξής : 
 
  α.  Κυλικείο Σχολής Ικάρων : 
   
   (1) Ωράριο: ∆ΕΥ - ΠΕΜ από 07:00 έως 20:00, ΠΑΡ από 
07:00 – 14:30. 
   
   (2) Προσωπικό : ∆ύο (2) άτοµα κατ’ ελάχιστο. 
      
  β. Κυλικείο ΣΜΥΑ : 
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   (1) Ωράριο : ∆ΕΥ – ΠΕΜ από 06:00 – 21:00, ΠΑΡ από 06:00 
– 14:00. 

 
   (2) Προσωπικό : ∆ύο (2) άτοµα κατ΄ ελάχιστο. 
    
 
 2. Επισηµαίνεται ότι : 
 
  α. Κατά τις περιόδους διακοπών των Χριστουγέννων, Πάσχα και 
το µήνα Αύγουστο που χορηγείται η καλοκαιρινή άδεια στους σπουδαστές των 
Σχολών, το ωράριο λειτουργίας των κυλικείων θα διαµορφώνεται ως εξής: 
     
    ∆ΕΥ – ΠΑΡ: 07:30 – 14:30 
 
   β. Κατά την εφαρµογή της σύµβασης, µπορεί να υπάρξουν 
διαφοροποιήσεις στα ωράρια και στη στελέχωση των εκµεταλλεύσεων, 
αναλόγως της κίνησης, του κύκλου εργασιών και των τυχόν προβληµάτων που 
θα διαπιστωθούν, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Υπηρεσίας και του 
αναδόχου. 
 
  γ. Ειδικά κατά την περίοδο ασκήσεων ή επιφυλακής, ενδέχεται 
να γίνεται διαφοροποίηση του ωραρίου, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
κατόπιν αιτήµατος των Σχολών και µε ενηµέρωση του αναδόχου τουλάχιστον 
τρεις (3) ηµέρες πριν. 
 
      Μ Ε Ρ Ο Σ    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 

Λ Ο Ι Π Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι 
                                        

Άρθρο 14ο  
∆ιάρκεια Σύµβασης 

 
 1. Η σύµβαση που θα υπογραφεί, θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, µε 
ηµεροµηνία έναρξης την 01-10-19, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης όλων των 
προβλεποµένων διαδικασιών και ελέγχων, και µε δυνατότητα ανανέωσης για έως ένα 
(1) επιπλέον έτος υπό προϋποθέσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα 
αναγκαία µέτρα έτσι ώστε τα κυλικεία να λειτουργούν την επόµενη ηµέρα της λήξης 
της προηγούµενης σύµβασης.    
 
 2. Τροποποίηση της σύµβασης, επιτρέπεται κατόπιν κοινής συµφωνίας 
των αντισυµβαλλοµένων µερών, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου και σχετικής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης περί αύξησης 
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων. Εξαίρεση αποτελούν οι 
συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι κάθε φορά θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αύξησης ή µείωσης των 
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συντελεστών, θα διαµορφώνονται αναλόγως οι τιµές των ειδών, µε τροποποίηση των 
τιµοκαταλόγων. 
 
 4. Ο χρόνος απεγκατάστασης του εξοπλισµού και παράδοσης του χώρου 
– χρεωµένων υλικών των δύο (2) κυλικείων της Σχολής Ικάρων και ΣΜΥΑ 
συνυπολογίζεται µέσα στην διάρκεια της σύµβασης όπως αυτή καθορίζεται µε την 
παρούσα. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
µισθώµατος για την εν λόγω χρονική περίοδο. 
 

Άρθρο 15ο  
Τροποποίηση  Όρων Υπογραφής Σύµβασης 

 
Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκεια της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η τροποποίηση της σύµβασης γίνεται 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής. 

Άρθρο 16ο  
Ολοκλήρωση Σύµβασης 

 
 1. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
  α. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο 
σύνολο τους. 
  
  β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 
  γ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 

Άρθρο 17ο 
Γενικές Επισηµάνσεις 

 
 1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα : 
 
  α. Μονοµερούς λύσης της σύµβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο 
κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υλοποίησή 
της ή κριθεί ασύµφορη. 
 
  β. Τροποποίησης όρων της σύµβασης, εφόσον απαιτηθεί, 
κατόπιν κοινής συµφωνίας των αντισυµβαλλοµένων µερών και ύστερα από  
 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
   
 2. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που 
τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης, περί 
αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε 
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αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση της ποιότητας των εργασιών και γενικότερα 
της τήρησης των όρων της σύµβασης. 
 
 3. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 4. Η σύµβαση  κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
 5. Σε περίπτωση που η σύµβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, 
επειδή τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια 
συγκεκριµένα θέµατα, τότε αυτά θα συµπληρωθούν µε συµπληρωµατική 
ερµηνεία, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
 6. Οποιαδήποτε  διαφορά που αφορά  στην ερµηνεία και στην 
εκτέλεση  σύµβασης λύεται, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται 
τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισµού, 
εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου. 
 
 7. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως 
προς την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης σε όλη τη διάρκειά της, η 
διαφορά θα τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο µερών υπό την 
κρίση των αρµοδίων δικαστηρίων, εφαρµοζόµενου του Ελληνικού ∆ικαίου και 
των οποίων η απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αµφοτέρους. Τα 
δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ των συµβαλλοµένων καταδικαζόµενο. 
 
 8. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την 
παρούσα διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος 
και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία 
περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική 
επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 
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 9. Η παρούσα  συντάχθηκε εις διπλούν και αφού  αναγνώσθηκε  και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται  από τους συµβαλλοµένους.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφή Υπηρεσίας 
«Β» Προσφορά Προµηθευτή Οικονοµική και Τεχνική 
«Γ»  Τιµοκατάλογος των Ειδών που θα διατίθενται από τα Κυλικεία 
 

  
 
 
 
 

 Aσµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 

 ∆ιευθυντής ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας 
Ακριβές Αντίγραφο  

  
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων  
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