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ΠΡΟΣ:  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝ :  Τηλ.: 210-8191232 
Φ.831/Α∆.4440 
Σ.1451 

  ∆εκέλεια, 23 Oκτ 19 
   
ΘΕΜΑ : ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.24/2019) για την Προµήθεια 

Ελαίων και Ελιών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ 
∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ 

  
ΣΧΕΤ : α.Φ.800/Α∆.608/Σ.137/22-01-19/ΣΙ 

β. Φ.600/Α∆.1501/Σ.215/06-02-19/123 ΣΤΕ 
γ. ΥΣ.188/12-02-19/2ο ΑΚΕ 
δ. Φ.800/Α∆.794/Σ.133/12-02-19/ΣΜΥΑ 
ε. Η από 13-05-19 Τεχνική Προδιαγραφή της Επιτροπής 
στ.  Φ.831/Α∆.4346/Σ.1400/21-10-19/∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  
1. Έχοντας υπόψη: 

 
 α. Τις διατάξεις του Ν∆ 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί 
«Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως ισχύει. 
 
 β. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

 

 γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
 δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει. 
 
 ε.  Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως ισχύει. 
 
 στ. Τις διατάξεις 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 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις 
εµπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει. 
 

ΑΔΑ: ΨΩΡΙ6-9ΜΗ
19PROC005745399 2019-10-23



 3

 ζ. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-13) «Φορολογία 
εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και 
του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 η.  Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
 θ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 
 
 ι. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄ 74) περί 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, 
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις». 
 
 ια. Τις διατάξεις του Π∆ 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρµογής του βάσει του υπ΄ αρ. πρωτ. 
2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως ισχύει. 
 
 ιβ. Την υπ’ αρίθµ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά 
και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε 
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει. 
 
 ιγ. Την υπ΄ αρίθµ. Π1/2380/18 ∆εκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 
 
  ιδ. Την υπ΄ αρίθµ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών 
(ΦΕΚ Β΄ 3335/11-12-14) περί «Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς 
και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του 
Ν.4013/11» (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει.  
 
  ιε. Την υπ΄ αρίθµ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-16) 
Απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για 
διαδικασίες σύναψης δηµοσίας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον 
αφορά παρ.4 άρθρου 79 Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147).  
 
  ιστ. Την υπ΄ αρίθµ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργού 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών περί «Καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών 
λεπτοµερειών εφαρµογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147)». 

ΑΔΑ: ΨΩΡΙ6-9ΜΗ
19PROC005745399 2019-10-23



 4

 
 ιζ. Την υπ΄ αρίθµ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17) Απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας περί «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 
  
 ιη. Το ΕΠΑ ∆-15/2018 «Περί Εντεταγµένων Εκµεταλλεύσεων 
Εξυπηρέτησης Προσωπικού ΠΑ». 

 
 ιθ. Το Γ-15/2018  Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας Αεροπορίας (ΕΤΡΑ) . 

 
 κ. Το Γενικό Κανονισµό Τροφοδοσίας των Ενόπλων ∆υνάµεων 
(ΓΚΤΕ∆). 
 

 κα. Το ΕΠΑ ∆-7/2018 «Περί Παροχών Οπλιτών - Μαθητών ΠΑ» . 
 
 κβ. Το ΕΠΑ ∆-12/2018 «Περί Προµηθειών - Πληρωµών ΠΑ» . 

 
 κγ. Τα ανωτέρω (α), (β), (γ) και (δ) σχετικά µε τα οποία έχουν 
υποβληθεί οι ετήσιες απαιτήσεις των Μονάδων και έχουν δροµολογηθεί οι 
διαδικασίες για τη διενέργεια δηµόσιων διαγωνισµών για είδη τροφοδοσίας προς 
κάλυψη αναγκών Μονάδων. 
 
 κδ. Το (ε) όµοιο µε το οποίο υποβλήθηκαν από την αρµόδια επιτροπή 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές Ελαίων και Ελιών. 
 
 κε. Τo υπ΄ αρίθµ. 19REQ004844576 2019-04-23 Πρωτογενές Αίτηµα 
µέσω της πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια ειδών θέµατος. 
 
  κστ. Το ανωτέρω (στ) σχετικό µε το οποίο εγκρίνεται η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών θέµατος µε Α∆Α: 6ΕΙΓ6-ΚΑ4. 

   κζ. Το υπ΄ αρίθµ. 19REQ005730515 2019-10-21 Εγκεκριµένο Αίτηµα 
µέσω της πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια ειδών θέµατος. 
 
  κη. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα καταλογιστεί σε βάρος µερίδων 
εσωτερικών πόρων που τηρούνται στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού της ∆ιεύθυνσης, για 
την κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας των Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ.   

 
Προκηρύσσουµε  

 
 2. Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό σε ένα στάδιο σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προµήθεια Ελαίων και Ελιών προς κάλυψη 
αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ, µε έγγραφες 
ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά ως κατωτέρω: 
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 α. Για το είδος µε Α/Α 1 όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των Ειδικών 
Όρων του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης Λιανικής 
Τιµής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδεται από τη Γενική 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 β. Για τα είδη µε Α/Α 2,3,4 όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 των 
Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
κατ’ είδος. 
  
 3. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 
Εξήντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδοµήντα ∆ύο και Ογδόντα Οκτώ Λεπτών 
(67.772,88€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων και λοιπών εξόδων που 
προβλέπονται στη διακήρυξη. 
 
 4. Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 12 Νοεµβρίου 2019, 
ηµέρα  Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ. στα γραφεία της ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ. 
 
 5. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό 
µπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη µε τους εξής τρόπους: 

 
 α. Την αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΑΒ 
∆εκέλειας, ΤΓΑ 1010, Λεωφόρος Τατοΐου) ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή 
courrier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 11 Νοεµβρίου 2019, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η 
Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν. 
   
 β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του. 

 
 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, θεωρούνται ως 
µη κανονικές 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. 
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 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. Για την είσοδο στο Αεροδρόµιο απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα. 
 

12. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της παρούσας 
προµήθειας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Εκµεταλλεύσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ΑΕ, στο 
τηλέφωνο 210-8191231 αρµόδια Σγός (Ο) Σοφία Μαρινοπούλου, στο τηλέφωνο 
210-8191232, αρµόδια Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου, ενώ για διευκρινίσεις επί των 
τεχνικών προδιαγραφών στη ΣΙ, στο τηλέφωνο 210-8193722, αρµόδιος Σγός 
(ΤΗΓ) Γεώργιος Κυρατζής και στην 123 ΣΤΕ, στο τηλέφωνο 210-8195776, 
αρµόδιος Υπσγός (ΥΟ) Αθανάσιος Νεοφύτου.  

 
13. Η παρούσα συντονίσθηκε µε ∆ΑΕ/ΓΝΣ. 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας  
Επιτελάρχης ∆ΑΕ 

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΣΙ 
ΣΜΥΑ 
123 ΣΤΕ 
2ο ΑΚΕ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 
«B» Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 
«Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές 
«∆» Σχέδιο Σύµβασης Προς Υπογραφή
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
                      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ                           
                                                       ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

       & ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
                      23 Οκτ 19                             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»  
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.4440/Σ.1451 

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ 
Έλαια και Ελιές προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας 

Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

Μονάδες ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ 

CPV 15411110-6, 15411200-4, 03222400-7, 15412200-1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

α. Για το είδος µε Α/Α 1 όπως περιγράφεται στο 
Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης Λιανικής 
Τιµής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδεται 
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Αττικής. 

 
β. Για τα είδη µε Α/Α 2,3,4 όπως περιγράφονται στο 
Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ 

Όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του 
∆ιαγωνισµού 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) 
0,13468 %  

(οι κρατήσεις να συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της 
προσφοράς) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(Ν.4172/13, άρθρο 64) 

Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από 
άρθρο 64 του Ν.4172/13 φόρος εισοδήµατος 

(4 % επί της καθαρής συµβατικής αξίας µετά την αφαίρεση 
των κρατήσεων) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 12 Νοεµβρίου 2019 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
11 Νοεµβρίου 2019 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται για την παράδοση των ειδών 
εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας 
(τηλεφωνικής ή έγγραφης), ανεξάρτητα από το µέγεθος 
αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός δύναται 
να παραταθεί, µετά από σύµφωνη γνώµη της Μονάδας, 
κατά 24 επιπλέον ώρες. 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε µέσα και έξοδα 
(µεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα) του 
προµηθευτή, άνευ επιβάρυνσης της Υπηρεσίας, στις 
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∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας και Λέσχη Αξκών της 
Αεροπορικής Βάσης ∆εκέλειας (Τατόι) και στη ∆ιαχείριση 
Τροφοδοσίας του 2ου ΑΚΕ (όρος Πάρνηθα). 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 

τα Παραρτήµατα της, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ασµχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης  
  ∆ιευθυντής 

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»     ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.4440/Σ.1451  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        

 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ                           
      ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
      & ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

     23 Οκτ 19                                                                     
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο Προµήθειας 
 

 1. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 
Εξήντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδοµήντα ∆ύο και Ογδόντα Οκτώ Λεπτών 
(67.772,88€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και των κρατήσεων ποσοστού 
0,13468% και αφορά στην προµήθεια Ελαίων και Ελιών προς κάλυψη αναγκών 
τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ, ως ο κάτωθι πίνακας:  
 

Α/Α Είδος CPV 

Ενδεικτικός 
Κωδικός 
∆ελτίου 

Πιστοποίησης 
Τιµών 

Περιφέρειας 
Αττικής 

Εκτιµώµενη Π/Υ Αξία 

Εκτιµώµενη 
ποσότητα  

Τιµή σε 
ευρώ άνευ 
ΦΠΑ ανά 

ΜΜ 

Συνολική 
Αξία σε 
ευρώ 

άνευ ΦΠΑ 

1 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΣΕ ΣΥΣΚ. 5 
ΛΙΤΡΩΝ 

15411110-6 72531 11.780 ΛΙΤΡΑ 4,20€/λίτρο 49.476,00€ 

2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 15411200-4 - 5.000 ΛΙΤΡΑ 1,00€/λίτρο 5.000,00€ 

3 
ΕΛΙΕΣ 
ΚΑΛΑΜΩΝ 

03222400-7 - 1.000 ΚΙΛΑ 3,20€/κιλό 3.200,00€ 

4 ΦΥΤΙΝΗ  15412200-1 - 500 ΚΙΛΑ 4,60€/κιλό 2.300,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ 59.976,00€ 

ΦΠΑ   7.796,88€ 

ΣΥΝΟΛΟ 67.772,88€ 
 

2. Η προµήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει βάσει των Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΤΠ) του Παραρτήµατος «Γ» του παρόντος. 

 
3. Οι ανωτέρω ποσότητες είναι εκτιµώµενες και παρέχεται στην Υπηρεσία 

η δυνατότητα αυξοµείωσης των υπό προµήθεια ειδών κατά τα προβλεπόµενα από 
το άρθρο 105 του Ν.4412/16. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι υφίσταται η 
δυνατότητα επαύξησης της υπό προµήθεια ποσότητας κατά ποσοστό 30% και 
µείωσης κατά ποσοστό 50%, εντός της προϋπολογισθείσας αξίας του 
διαγωνισµού. 
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4. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλα ή µέρος 
των υπό προµήθεια ειδών, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας κάθε 
είδους.  

 
5.  Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα µε την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά ανά τµήµα (στον προσφέροντα µε το 
υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της 
Μέσης Λιανικής Τιµής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδεται από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής για το είδος µε Α/Α 1 και 
στον κάθε προσφέροντα µε τη χαµηλότερη τιµή για τα είδη µε Α/Α 2,3,4). Ως εκ 
τούτου, λοιπόν, δύναται η κατακύρωση να γίνει σε περισσότερους του ενός 
οικονοµικού φορέα. 

 
Άρθρο 2ο 

∆ικαίωµα Συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

 α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 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 
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ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.    

 
Άρθρο 3ο 

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
 

1. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 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 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. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται: 
 
  α. Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης. 
 
  β. Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα. 
 
  γ. Όσες περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως 
συµπαιγνίας ή διαφθοράς. 
 
  δ. Όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές. 

 
 3. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται: 
 

  α. Όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 
απαιτούµενα προσόντα.  

 
  β. Όσων η τιµή κατ’ είδος υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της 

αναθέτουσας αρχής για τα είδη µε Α/Α 2,3,4  όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 
των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού και, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε 
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. 

 
 γ. Όσες αφορούν µέρος της ποσότητας του κάθε είδους που ορίζει η 
διακήρυξη. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή 
µέρος των υπό προµήθεια ειδών, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας 
κάθε είδους. Υποχρεούνται επίσης να καλύπτουν τις απαιτήσεις (ποσότητες 
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και τεχνικές προδιαγραφές) για όλα τα είδη για τα οποία υποβάλλουν 
προσφορά. 
   
 4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισµένο 
φάκελο.  
 

5. Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες 
ενδείξεις: 

  
 α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα). 
 
 β. Την επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής (∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ).  
 
 γ. Τον τίτλο της σύµβασης. 
 
 δ. Την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας 
υποβολής προσφορών). 
 
 ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
 
  6. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τους τρεις (3) 
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων 
φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
 
  α. Φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 
οποίος πρέπει να περιέχει: 
 

(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 και στην παρ. 12 του 
άρθρου 80 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 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 
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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 τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή του 
Παραρτήµατος «Γ» της ∆ιακήρυξης και πιο συγκεκριµένα θα πρέπει οπωσδήποτε 
να περιέχει, επί ποινή απόρριψης: 
   
 (1) Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης από την 
αρµόδια Υπηρεσία, σύµφωνα µε το Π∆ 79/07 (ΦΕΚ Α’95/2007) και την υπ’αρίθµ. 
Υ1γ/Γ.Π./ οικ.96967/8-10-12 Απόφαση του Υπ.Υγείας (ΦΕΚ Β’2718/2012). Σε 
περίπτωση που ο συµµετέχων δε διαθέτει εγκαταστάσεις που υπάγονται στο 
Άρθρο 3 του ανωτέρω Π.∆. και του Άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) 853/2004, θα 
προσκοµίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν εκτελεί 
εργασίες που υπόκεινται στα ανωτέρω Άρθρα. 
 
 (2) Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 
22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισµένο 
Πρότυπο βασισµένο στις Αρχές του HACCP. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να 
αφορά στην παραγωγή, παρασκευή, επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση ή/και 
εµπορία των προϊόντων, να έχει εκδοθεί από φορέα   πιστοποιηµένο   από  το  
Εθνικό  Σύστηµα  ∆ιαπίστευσης  (Ε.ΣΥ.∆.)  ή   άλλο  ευρωπαϊκό οργανισµό 
διαπιστεύσεων χώρας-µέλους της Ε.Ε., να είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστηµα 
διενέργειας του διαγωνισµού και σε περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, ο προµηθευτής θα υποχρεούται, επί ποινή έκπτωσης, για την 
ανανέωση της ισχύος του. 
 
 (3) Υπεύθυνη ∆ήλωση (από την εταιρεία που καταθέτει την 
προσφορά ή σε περίπτωση µεταφοράς των υπό προµήθεια ειδών από 
συνεργαζόµενη εταιρεία, από την συνεργαζόµενη εταιρεία), όπου βεβαιώνεται ότι 
η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε οχήµατα αυτοδύναµου ψύξεως ή κλειστού 
τύπου, τα οποία θα είναι εφοδιασµένα µε Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήµατος 
από Υγειονοµικής πλευράς η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις 
∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών, καθώς και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος 
Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για το 
κάθε όχηµα που θα χρησιµοποιεί για τη µεταφορά των ειδών. Σε περίπτωση 
µεταφοράς των υπό προµήθεια ειδών από συνεργαζόµενη εταιρεία, επιπλέον των 
ανωτέρω, υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία της συνεργαζόµενης εταιρείας 
(υπογεγγραµένη από τον οικονοµικό φορέα που καταθέτει την προσφορά).   
 
 (4) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν 
αλλαγή των στοιχείων των εγκαταστάσεων που αφορούν στην παραγωγική 
διαδικασία ή/και εµπορία του προϊόντος, θα ενηµερώνουν την Υπηρεσία τριάντα 
(30) ηµέρες πριν την αλλαγή. Επισηµαίνεται ότι, αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας 
θα προβαίνει στον υγειονοµικό έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων και σε 
περίπτωση που αυτές κριθούν µη αποδεκτές, ο προµηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος µε όλες τις προβλεπόµενες από το Ν.4412/16 συνέπειες. 
 
 (5) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν 
την ελεύθερη πρόσβαση των αρµοδίων οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους 
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για έλεγχο, παρέχοντας κάθε διευκόλυνση-διευκρίνηση που αφορά στο τελικό 
προϊόν και όλη την παραγωγική διαδικασία από την προµήθεια των πρώτων υλών 
έως την τελική διάθεση του. Ο έλεγχος θα αφορά στην τήρηση των όρων της 
Σύµβασης, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τη διαχείριση της ασφάλειας των 
τροφίµων. 
 
 (6) Επιπλέον των ανωτέρω, οι συµµετέχοντες, αναλόγως της 
ιδιότητάς τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
 α. Οι συµµετέχοντες που έχουν την ιδιότητα του παραγωγού 
(εργοστάσια ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος), Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την 
οποία: 
 
 1/ Θα βεβαιώνουν ότι η Επιχείρησή τους είναι 
καταχωρηµένη στους Εθνικούς Καταλόγους Εγκεκριµένων Εγκαταστάσεων του 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ή στους αντίστοιχους 
Καταλόγους των χωρών της Ε.Ε. και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία αναστολής ή 
ανάκλησης της έγκρισής της. 
 
 2/ Θα δηλώνουν τον αριθµό έγκρισης της Επιχείρησης 
που αφορά στο αντικείµενο του διαγωνισµού κατά τα προβλεπόµενα στα Άρθρα 6 
και 8 του Π∆ 79/07. 
 
 β. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που έχουν την ιδιότητα 
του εµπόρου: 
 
 1/ Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνουν τα πλήρη 
στοιχεία των συνεργαζόµενων προµηθευτών τους (διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail 
επικοινωνίας), καθώς και την υποχρέωση ενηµέρωσης της Υπηρεσίας σε 
περίπτωση τροποποίησης των δηλουµένων στοιχείων ή προµηθευτών, τριάντα 
(30) ηµέρες πριν την οποιαδήποτε διαφοροποίηση. 
 
 2/ Υπεύθυνη ∆ήλωση των εµπόρων και των παραγωγών 
που συνεργάζονται, µόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας, µε την οποία: 
 
 α. Θα βεβαιώνουν ότι η Επιχείρησή τους είναι 
καταχωρηµένη στους Εθνικούς Καταλόγους εγκεκριµένων εγκαταστάσεων του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ή στους αντίστοιχους Καταλόγους 
των χωρών της Ε.Ε. και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης 
της έγκρισής της. 
 
 β. Θα δηλώνουν τον αριθµό έγκρισης της Επιχείρησης 
που αφορά στο αντικείµενο του διαγωνισµού κατά τα προβλεπόµενα στα Άρθρα 6 
και 8 του Π∆79/07. 
 
 γ. Θα βεβαιώνουν ότι θα προµηθεύουν το 
συγκεκριµένο προµηθευτή µε τα είδη σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 
διαγωνισµού, για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 
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 δ. Θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν την ελεύθερη 
πρόσβαση των αρµοδίων οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, 
παρέχοντας κάθε διευκόλυνση-διευκρίνηση που αφορά στο τελικό προϊόν και όλη 
την παραγωγική διαδικασία από την προµήθεια των πρώτων υλών έως την τελική 
διάθεση του. Ο έλεγχος θα αφορά στην τήρηση των όρων της Σύµβασης, την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίµων. 
 
 3/ Έγγραφο των εµπόρων και των παραγωγών που 
συνεργάζονται, εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι εκτός της Ελληνικής 
Επικράτειας, µε το οποίο θα βεβαιώνουν ότι θα προµηθεύουν το συγκεκριµένο 
προµηθευτή µε τα είδη σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισµού, 
για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 
 
 (7) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται η χώρα 
προέλευσης των προσφερόµενων ειδών. 
  
 (8) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται συµµόρφωση 
προς όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στο 
Παράρτηµα «Γ» της διακήρυξης και προς όλους τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης. 
 
  γ. Φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει, επί ποινή απόρριψης, τα είδη που περιέχονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συµπληρώνοντας τα κάτωθι, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της 
Προσθήκης «2», του παρόντος Παραρτήµατος: 
 

 (1) Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης για το είδος µε Α/Α 1 
όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
που θα δοθεί, επί της Μέσης Λιανικής Τιµής του ∆ελτίου Πιστοποίησης 
Τιµών που εκδίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Αττικής, το οποίο θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης µεταξύ του αναγραφόµενου ποσοστού αριθµητικώς και 
ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό ολογράφως. Στη διαµορφωθείσα τιµή 
που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης, θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες 
κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επιπρόσθετα, όλα τα έξοδα 
παράδοσης, µεταφοράς του υπό προµήθεια είδους, στο χώρο που θα υποδειχθεί 
στον προµηθευτή από την Υπηρεσία επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Για το είδος 
µε Α/Α 1 όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού η 
τιµή κατά τη διάρκεια της σύµβασης δύναται να αναπροσαρµόζεται βάσει της 
Μέσης Λιανικής Τιµής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδεται από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Επισηµαίνεται ότι το 
προσφερθέν ποσοστό έκπτωσης θα παραµείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύµβασης. 
 

 (2) Τις προσφερόµενες τιµές σε ευρώ για τα είδη µε Α/Α 2,3,4 
όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος, οι οποίες θα 
αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 
µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη 
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η τιµή ολογράφως. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι 
επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επιπρόσθετα, όλα τα έξοδα παράδοσης, 
µεταφοράς του υπό προµήθεια είδους, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον 
προµηθευτή από την Υπηρεσία επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Επισηµαίνεται ότι η 
προσφερθείσα τιµή για κάθε είδος θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύµβασης. 
 
   (3) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό 
προµήθεια είδη. 
 
   (4) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 

Άρθρο 4ο  
Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 
  1. Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
 
   α. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του 
Ν. 4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης 
και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 
σύµβασης.  
 
   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 
την συµπλήρωση της, 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. 
 
   δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εάν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, 
εάν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της 
σύµβασης.  
 
   ε. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει 
δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός εάν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 
73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ενώσεων.  
 
   στ. Υπό αίρεση. 
 
   ζ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται 
από τα έγγραφα της σύµβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης 
προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους.  
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  η. Της οποίας η τιµή κατ’ είδος υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της 
αναθέτουσας αρχής ανά κατηγορίας για τα είδος µε Α/Α 4  όπως περιγράφεται στο 
Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού και, όπως καθορίσθηκε και 
τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. 

 
Άρθρο 5ο 

Ισχύς Προσφορών 
 
  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν 
ογδόντα (180) 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. 
 

Άρθρο 6ο 

Ενστάσεις  
 

 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής. Ενστάσεις 
που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την 
προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16. 
 
 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση 
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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Άρθρο 7ο 

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση 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. 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 
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 8ο 

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: 
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  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 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 9ο 

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 
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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 «∆» 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. 
 
 5. Προσφέρων πoυ δεv προσέρχεται µέσα στηv προθεσµία πoυ τoυ 
ορίστηκε, 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. 

 
Άρθρο 10ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

 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 
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τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

  
 2. Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια των 
ειδών παρ. 1 της παρούσας ∆ιακήρυξης, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης, που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, 
χωρίς ΦΠΑ, ακόµη και στην περίπτωση που το συµβατικό τίµηµα δεν υπερβαίνει 
τελικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο 
παράδοσης των ειδών κατά δύο (2) µήνες τουλάχιστον. 

 
 3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό, τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει 
να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/16, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
 4. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
παρατίθεται στην Προσθήκη «3» της παρούσας. 

 
Άρθρο 11ο 

Χρόνος Παράδοσης 
 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται για την παράδοση των ειδών εντός 
24 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης), 
ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός 
δύναται να παραταθεί, µετά από σύµφωνη γνώµη της Μονάδας, κατά 24 επιπλέον 
ώρες. 

 
2. Οι εκάστοτε παραγγελίες θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

των Μονάδων, λαµβανοµένων υπόψη και ετέρων παραγόντων, όπως είναι η 
εποχικότητα, οι περίοδοι εορτών και νηστείας κλπ. 

 
Άρθρο 12ο 

Παράδοση – Παραλαβή Υλικών 
      

1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν µε έξοδα του οικονοµικού 
φορέα είτε στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας, είτε στην Λέσχη Αξκών, σε χώρο που 
θα του υποδειχθεί από την κάθε Μονάδα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
(από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή). Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να ζητηθεί 
η παράδοση προϊόντων Σάββατο, Κυριακή ή αργίες.  

 
2. Η οριστική παραλαβή τους των ειδών θα γίνεται από τα αρµόδια 

Όργανα της κάθε Μονάδας, παρουσία Ιατρού ή Κτηνιάτρου και κατόπιν σχετικού 
ελέγχου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικίες διατάξεις: 
 
 α. Το προσωπικό του προµηθευτή θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση 
από το γραφείο Ασφάλειας για την είσοδό του στις Μονάδες, να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του Οργάνων της 
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Υπηρεσίας και να σέβεται τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας των 
Μονάδων. 
 
 β. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στις Μονάδες 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως 
ότι δε θα έχει καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ, εξάρτηση από την 
ΠΑ και ότι θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων.  
 
 γ. Σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του 
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. 
 

Άρθρο 13ο 

Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 

1. Η πληρωµή του οικονοµικού φορέα θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών από τα αρµόδια όργανα της 
Υπηρεσίας. Ειδικότερα: 
 
 α. Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από το τµήµα 
Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ΟΥ ΑΒ ∆εκέλειας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις και διαδικασίες, συγκεντρωτικά για τα τιµολόγια κάθε µήνα, για τις 
ποσότητες που παραδόθηκαν, µε βάση τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, υπό τον 
όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα. 

 β. Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ηµέρες, υπολογιζόµενων από 
την επόµενη της υποβολής του τιµολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου από τον οικονοµικό φορέα και υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών 
ειδών. 

 γ. Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των 
εξήντα (60) ηµερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό 
καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το 
πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν 
λόγω έτους και για το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε 
την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 
    
   δ. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 
 
   1/ Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.  
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 2/ Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωµής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονοµικού φορέα (µη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συµβατικών ειδών µε έκπτωση 
λόγω των αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ). 
 
   ε. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την αναθέτουσα 
αρχή.  
 
   στ. Ο οικονοµικός φορέας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις 
(0,13468%), οι οποίες αναλύονται ακολούθως: 
 
   (1) Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 
του άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 375 του Ν.4412/16. 
 
   (2) Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
0,00042% (0,0021*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’αριθµ 
5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) Υ.Α. 
 
   (3) Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυών (ΑΕΠΠ) 
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ. 
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
   (4) Υπέρ Χαρτοσήµου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 6 
της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
 ζ. Oι κρατήσεις υπολογίζονται στην συνολική καθαρή συµβατική αξία 
και παρακρατούνται εφάπαξ κατά την πληρωµή του πρώτου τιµολογίου. 
 
   η. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου 
Εισοδήµατος (ΦΕ) ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4254/2014. 
 
 θ. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας 
Επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο 
οικονοµικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. 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. 
 

 2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι: 
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 α. Η πιστοποίηση της καταλληλότητας των παραλαµβανοµένων ειδών 
από τα αρµόδια Όργανα των Μονάδων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τον Κ.Τ.Π.. 
   
 β. Τιµολόγιο πώλησης αγαθών, εκδοθέν από τον οικονοµικό φορέα µε 
ηµεροµηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης. 
 
 γ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας (για τις 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
   
 δ. Λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά (ενδεικτικά έλεγχοι από το 
Χηµείο, σε περίπτωση που ζητηθεί από αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για 
περαιτέρω έλεγχο του προϊόντος). 

 
Άρθρο 14ο 

Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα 
 
  1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, επιβάλλονται στον 
προµηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και 
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: 
   
 α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 
 
 1/ Αδυναµίας υλοποίησης παραγγελιών – ελλείψεις προϊόντων. 
 
 2/ Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων. 
 
 3/ Άρνησης αντικατάστασης προϊόντων τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης, ή χρονικής καθυστέρησης πέραν των είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών στην αντικατάσταση αυτών. 
 
 4/ Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας. 
 
 5/ Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος, τόσο 
κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων. 
 
 6/ Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, 
 

επιβάλλεται 
 
       ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο  1.000,00€. 
 
       ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο  1.500,00€. 
 
       ▬ Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο   2.000,00€. 
 
       ▬ Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
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   β. 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 τα οριζόµενα στον ΚΤΠ και στις διατάξεις της 
κείµενης Νοµοθεσίας, επιβάλλεται: 
 
 1/ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 
5.000,00). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενηµέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και 
στο ΓΕΑ/∆ΥΓ, ενώ 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 
προµηθευτή. Για το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει, η Υπηρεσία µπορεί να 
προµηθεύεται τα απαιτούµενα προϊόντα από άλλον προµηθευτή.  
 
 2/ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
 2. 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). 
 
 3. 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. 
 
 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 
 

 5. 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 15ο  

∆ιενέργεια Ελέγχων – ∆ειγµατοληπτικών Εξετάσεων 
 

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας 
που είναι υπεύθυνα  για την παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών (µε συµµετοχή υποχρεωτικά, Αξκού Ειδικότητας 
Υγειονοµκού), δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των εγκαταστάσεων 
του προµηθευτή (καθώς και των συνεργαζόµενων προµηθευτών/παραγωγών 
του), ώστε να διαπιστώνεται η συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα είδη 
παρασκευής – συσκευασίας των προϊόντων στη διάθεση της εκάστοτε αρµόδιας 
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Επιτροπής της Υπηρεσίας, προκειµένου να ελέγχεται η υγειονοµική τους 
καταλληλότητα. 
 

3.  Επίσης, η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του προµηθευτή 
ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση 
ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο 
(όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 
     
   α.  Μικροβιολογικό 
     
   β.  Χηµική Ανάλυση. 
   
  γ. Ιστολογική Εξέταση. 
 
  4. Το κόστος των δειγµάτων και των χηµικών αναλύσεων αυτών θα 
βαρύνει τον προµηθευτή, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. 
 
 5. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΠ και στην Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία Τροφίµων. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 6. Επισηµαίνεται ότι, όλες οι διαδικασίες που αφορούν στη διενέργεια των 
εργαστηριακών ελέγχων, καθορίζονται στο Άρθρο 214 του Ν.4412/16, περί 
«∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις». 
 

Άρθρο 16ο 

Λοιπές ∆ιατάξεις   
 
 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
 2. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύµβασης από τον οικονοµικό φορέα, εισπράττεται 
από όσα ο οικονοµικός φορέας 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. 
 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ασµχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  ∆ιευθυντής 

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Υπόδειγµα ΤΕΥ∆ 
«2» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
«3» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 
«4» Φύλλο Επιθεώρησης Βιοµηχανιών – τροφίµων – και φύλλο βαθµολογήσεως 
επιθεωρήσεως βιοµηχανιών – τροφίµων   
«5» Φύλλο επιθεωρήσεως αντιπροσώπων – µεταπωλητών και φύλλο 
βαθµολογήσεως επιθεωρήσεως αντιπροσώπων – µεταπωλητών
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”  
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.4440/Σ.1451 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[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 φορέα 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: ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [77043] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΤΓΑ1010 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 

- Τηλέφωνο: 2108191232 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dapdoy@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): - 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια Ελαίων και Ελιών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ Δεκέλειας 

και 2
ου

 ΑΚΕ (CPV: 15411110-6, 15411200-4, 03222400-7, 15412200-1) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 23 Οκτ 19 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
1
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
2
; 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

                                                 
1
  Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

2
  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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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
3
: 

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:  

γ) [……] 

 

 

 

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
4
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

                                                 
3
  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

4
  Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
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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
5
   

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                 
5
  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος 
Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 
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Δ: 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:  

[…] 

i. 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 καταδίκες
6
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
7
· 

2. δωροδοκία
8  9 

· 

3. απάτη
10

 · 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
11

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
12

 · 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
13

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
14

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  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. 
7
  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). 
8
  Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9
  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). 
10

  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. 
11

  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. 
12

  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”. 
13

  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.". 
14

  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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σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
15 

Εάν ναι, αναφέρετε
16

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
17

  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
18

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
19

: 

[……] 

�  

                                                 
15

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18

  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) 
19

  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 

ασφάλισης
20

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
21

 

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): 
22

 

[……][……][……] 

                                                 
20

  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). 
21

  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 
22

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Έχουν επιβληθεί κυρώσεις (µε τελεσίδικη 

και δεσµευτική ισχύ) του Σώµατος 

Επιθεωρήσεως Εργασίας στον οικονοµικό 

φορέα ή επιχείρηση ; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
23

; 

[] 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 
24

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
25 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

                                                 
23

  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα 
έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
24

  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός 
ΕΕ 2016/7) 
25

  Άρθρο 73 παρ. 5. 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
26

; 

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:  

[..........……] 

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 
27

, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

                                                 
26

  Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
27

  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης 
28

  Πρβλ άρθρο 48. 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
29

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

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 

 

                                                 
29

  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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Δ. 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 

�  

ii. Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

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

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

αναφέρονται
30

, εκτός  εάν : 

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

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
31

 

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

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

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

Ακριβές Αντίγραφο  
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  

Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων  & Τροφοδοσίας     

  Σγός (Ο) Σοφία Μαρινοπούλου 
  Τµχης Εκµεταλλεύσεων & Τροφοδοσίας 

                                                 
30

  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
31

  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. 

ΑΔΑ: ΨΩΡΙ6-9ΜΗ
19PROC005745399 2019-10-23



Β-2-1 
 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”  
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.4440/Σ.1451 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα:  
ΑΦΜ:       
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

1. Υπόδειγµα Πίνακα για το είδος µε Α/Α 1 όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των 
Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης Λιανικής Τιµής 
του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Αττικής. 
 

 
2. Υπόδειγµα Πίνακα για το είδη µε Α/Α 2,3,4 όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 

των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
κατ’ είδος. 
 

 
…………………….. 

Σφραγίδα Προµηθευτή 
 
 
 
 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 23 Οκτ 19 

Α/Α 
Περιγραφή 
Είδους 

CPV 
Ενδεικτικός Κωδικός ∆ελτίου 

Πιστοποίησης Τιµών 
Περιφέρειας Αττικής 

Ποσότητα σε 
κιλά 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

% 

Ποσοστό 
έκπτωσης 
Ολογράφως 
(τοις εκατό) 

 

ΦΠΑ  

(%) 

        

Α/Α 
Περιγραφή 
Είδους 

CPV Ποσότητα 
Τιµή ανά ΜΜ χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
Συνολική Αξία 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Ολογράφως ΦΠΑ (%) 

        

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€)  

ΦΠΑ (€)  

Σύνολο µε ΦΠΑ (€)  
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Παρατηρήσεις: 
 
1. Η ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δηµοσίου ποσοστού 

0,13468% και η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού 4% (για υλικά), ποσά τα 
οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση. 
 

2. Πλέον των ανωτέρω, ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τα ακόλουθα λοιπά έξοδα: 
  
  α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης µορφής έξοδα ελέγχου – 
δοκιµών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται µέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική 
Παραλαβή των συµβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης. 
 
  β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, 
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συµβατικών ειδών ή 
καθυστερηµένων παραδόσεων. 
 

3. Ισχύς προσφοράς : Εκατόν Ογδόντα (180) ηµέρες.  
 
 
 
 
 

…………………….. 
Σφραγίδα Προµηθευτή 

 
 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο  
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  

Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων  & Τροφοδοσίας     

  Σγός (Ο) Σοφία Μαρινοπούλου 
  Τµχης Εκµεταλλεύσεων & Τροφοδοσίας 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.4440/Σ.1451 
   
   

 
 

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 εγγύησή 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. 
 

Ακριβές Αντίγραφο  
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  

Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων  & Τροφοδοσίας     

  Σγός (Ο) Σοφία Μαρινοπούλου 
  Τµχης Εκµεταλλεύσεων & Τροφοδοσίας 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 23 Οκτ 19 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.4440/Σ.1451 

 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
23 Οκτ 19 
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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   
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•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». 
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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%). 

 
Ακριβές Αντίγραφο  

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων  & Τροφοδοσίας     

  Σγός (Ο) Σοφία Μαρινοπούλου 
  Τµχης Εκµεταλλεύσεων & Τροφοδοσίας 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ “5” 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.4440/Σ.1451 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 23 Οκτ 19 
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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 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 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 – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

 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 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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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 
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%). 

 
Ακριβές Αντίγραφο  

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων & Τροφοδοσίας     

  Σγός (Ο) Σοφία Μαρινοπούλου 
  Τµχης Εκµεταλλεύσεων & Τροφοδοσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.4440/Σ.1451 
 

 

Τεχνική Προδιαγραφή Ελαίων και Ελιών 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙ∆Η ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ – ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ – ΑΡΤΥΜΑΤΑ 
1. Εισαγωγή  
1.1. Σκοπός  
1.1.1. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την προµήθεια Ειδών Μαγειρείου, Μπαχαρικών και 
Αρτυµάτων.  
1.2. Ορισµοί  
1.2.1. Όπως ορίζονται στο άρθρο 37 του ΚΤΠ:  
1.2.2. «Aρτυµατικές ύλες, γενικά νooύνται ύλες έντoνης κατά κανόνα oσµής και 
γεύσης, πoυ πρoστίθενται στα τρόφιµα µε σκoπό να τoυς πρoσδώσoυν oρισµένα 
ιδιάζoντα xαρακτηριστικά από άπoψη oσµής και γεύσης, να βελτιώσoυν τη γεύση 
τoυς και να τα κάνoυν πιo εύληπτα. Στις αρτυµατικές ύλες περιλαµβάνoνται τo 
αλάτι, τo ξύδι, τo κιτρικό και τρυγικό oξύ, η µαγιoνέζα, τα κυρίως αρτύµατα (κν. 
µπαxαρικά) και τα αιθέρια έλαια πoυ λαµβάνoνται µε εκxύλιση ή απόσταξη και oι 
συνθετικές αρωµατικές ύλες.»  
1.2.3. Όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του ΚΤΠ:  
1.2.4. ««Aλάτι» xαρακτηρίζεται τo xλωριoύxo νάτριo, πoυ έρxεται στην 
κατανάλωση σε σxετικά καθαρή κατάσταση και πρoέρxεται είτε από την εξάτµιση 
τoυ θαλασσινoύ νερoύ στις αλυκές, είτε από την επεξεργασία τoυ oρυκτoύ άλατoς 
των αλατoρυxείων.»  
1.2.5. Όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του ΚΤΠ:  
1.2.6. «H oνoµασία «ξύδι» ή «γνήσιo ξύδι» δίνεται στo πρoϊόν πoυ παράγεται 
µόνo µε oξική ζύµωση κρασιoύ από xλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. H 
oξύτητα τoυ ξυδιoύ πoυ πρoσφέρεται σε συσκευασία (τυπoπoιηµένo) πρέπει να 
είναι τoυλάxιστoν 6% σε oξικό oξύ και αυτoύ πoυ πρoσφέρεται xύµα τoυλάxιστoν 
4,5%.(1)  
1.2.7. Κάθε άλλo πρoϊόν, πoυ παρασκευάζεται από άλλες φυσικές πρώτες ύλες ή 
µε επεξεργασία διαφoρετική από αυτές της παραγράφoυ 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ µε 
σκoπό τη xρησιµoπoίησή τoυ για αντικατάσταση τoυ ξυδιoύ πρέπει να 
xαρακτηρίζεται «Aναπλήρωµα ξυδιoύ».»  
1.2.8. Όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του ΚΤΠ:  
1.2.9. «Mε τo όνoµα «Mαγιoνέζα» νoείται τo πρoϊόν σε µoρφή oµoιoγενoύς 
πoλτoύ, πoυ παρασκευάζεται από εδώδιµo έλαιo µε πρoσθήκη κρόκoυ αυγoύ, 
µαγειρικoύ αλατιoύ, αρτυµάτων, xυµoύ λεµoνιών ή κιτρικoύ oξέoς και µερικές 
φoρές ζάxαρης και ξυδιoύ.»  
1.2.10. Όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του ΚΤΠ:  
1.2.11. «Σάλτσες xαρακτηρίζoνται πρoϊόντα σε µoρφή υγρή ή ηµίρευστη ή πoυ 
µετατρέπoνται στη µoρφή αυτή σύµφωνα µε τις oδηγίες xρήσης και τα oπoία 
πρooρίζoνται να καταναλωθoύν µαζί µε άλλα τρόφιµα σε µικρή αναλoγία. Στις 
σάλτσες περιλαµβάνoνται και τα αναπληρώµατα µαγιoνέζας.»  
1.2.12. Όπως ορίζονται στο άρθρο 70 του ΚΤΠ:  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
 23 Οκτ 19 
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1.2.13. ««Εδώδιµα Λίπη και Έλαια» νοούνται, µε την ευρεία έννοια της λέξης, 
όλα τα φερόµενα στο εµπόριο και χρησιµοποιούµενα για διατροφή του ανθρώπου 
κατάλληλα γλυκερίδια των διαφόρων λιπαρών οξέων, φυτικής ή ζωϊκής 
προέλευσης, τα οποία µπορούν να περιέχουν µικρές ποσότητες άλλων λιποειδών, 
όπως φωσφατίδια, ασαπωνοποίητα συστατικά και φυσικώς ενυπάρχοντα 
ελεύθερα λιπαρά οξέα.  
1.2.14. Από αυτά, «Έλαια» νοούνται τα προϊόντα, των οποίων η σύσταση είναι 
ελαιώδης στη θερµοκρασία των 20 C, «Λίπη» δε νοούνται τα προϊόντα, των 
οποίων η σύσταση στη θερµοκρασία των 20 C, είναι αλοιφώδης ή στερεά, 
οµοιογενής σε όλη τη µάζα.»  
1.2.15. Όπως ορίζεται στο άρθρο 71 του ΚΤΠ:  
1.2.16. ««Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαµβάνεται από τους 
καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (OLEA EUROPEA) µε µέσα αποκλειστικά 
µηχανικά και µεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε φυσικές, σε θερµοκρασίες 
που να µην προκαλούν αλλοίωση του ελαίου.»  
1.2.17. Όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του ΚΤΠ:  
1.2.18. ««Φυτικά έλαια (σπορέλαια) και λίπη» χαρακτηρίζονται τα βρώσιµα 
έλαια και λίπη που λαµβάνονται από την σύνθλιψη των ελαιούχων καρπών και 
σπερµάτων ή την εκχύλισή τους µε διαλύτες και τα οποία µπορούν να υποστούν 
τις επιτρεπόµενες από το άρθρο 70 του Κώδικα Τροφίµων επεξεργασίες και 
τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους περιορισµούς του εν λόγω 
άρθρου.  
1.2.19. «Παρθένα φυτικά έλαια (σπορέλαια) και λίπη» χαρακτηρίζονται τα 
βρώσιµα, φυτικά έλαια και λίπη που λαµβάνονται αποκλειστικά µε µηχανικές 
διαδικασίες και θερµική επεξεργασία. Μπορούν να υποβληθούν µόνο σε πλύσιµο 
µε νερό, καθίζηση, διήθηση (φιλτράρισµα) και φυγοκέντρηση.»  
1.2.20. Όπως ορίζεται στο άρθρο 74 του ΚΤΠ:  
1.2.21. ««Zωικά 'Eλαια» xαρακτηρίζoνται τα έλαια πoυ λαµβάνoνται από την τήξη 
τoυ λιπαρoύ ιστoύ των xερσαίων ή θαλάσσιων ζώων και µπoρoύν να υπoβληθoύν 
στις επιτρεπόµενες από τo άρθρo 70 τoυ παρόντoς Κεφαλαίoυ επεξεργασίες 
εξευγενισµού.»  
1.2.22. Όπως ορίζεται στο άρθρο 77 του ΚΤΠ:  
1.2.23. «H oνoµασία «Eνιαία Zωικά Λίπη» απoδίδεται σε εδώδιµα λίπη ζωικής 
πρoέλευσης πoυ µπoρoύν να υπoστoύν πριν από τη διάθεσή τoυς στην 
κατανάλωση τις επεξεργασίες τoυ άρθρoυ 70, εκτός από την υδρoγόνωση.»  
1.2.24. Ως Ελιές νοούνται οι ηµιώριµοι ή ώριµοι καρποί της Ευρωπαϊκής ελιάς, οι 
οποίοι διατίθενται στην κατανάλωση, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας που έγιναν 
διατηρήσιµοι µε αλάτισµα ή σε άλµη ή σε ξύδι ή µε ελαιόλαδο.  
1.3. Κωδικοί CPV  
1.3.1.  
2. Απαιτήσεις Στρατιωτικής Υπηρεσίας  
2.1. Γενικά  
2.1.1. Τα χορηγούµενα είδη να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται 
κατά είδος, στον ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειµένων κοινής χρήσης και 
να έχουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου 
είδους.  
2.1.2. Να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Κτηνιατρικές και 
Υγειονοµικές διατάξεις.  
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2.1.3. Όλα τα είδη να είναι επώνυµα, τυποποιηµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 
και να αναγράφεται η Εµπορική τους Ονοµασία.  
2.1.4. Να µην έχουν παρασκευασθεί µε γενετικά τροποποιηµένα υλικά Κανονισµός 
1829/2003, σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών.  
2.1.5. Να µην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωµα ή προσθήκη οργανικής ή 
ανόργανης ουσίας.  
2.1.6. Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες 
παραγωγής και λήξης. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική 
γλώσσα. Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι µε ευανάγνωστα γράµµατα από 
χρώµα ή µελάνι ή άλλο µηχανικό τρόπο που δεν µεταφέρουν τοξικές ή 
καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες θα είναι σύµφωνα µε τις κτηνιατρικές και 
υγειονοµικές διατάξεις.  
2.1.7. Στα προσυσκευασµένα τρόφιµα, σύµφωνα µε την υπ’ Αριθµ. Α2-718/28-7-
2014 ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, 
στον τελικό καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια, 
νοσοκοµεία, καντίνες και άλλες παρόµοιες µονάδες οµαδικής εστίασης, πρέπει να 
αναγράφονται οι ενδείξεις µε ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράµµατα, στην ελληνική 
γλώσσα:  
2.1.7.1. α) Η ονοµασία πώλησης του τροφίµου.  
2.1.7.2. β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται 
κατά σειρά ελαττούµενης περιεκτικότητας.  
2.1.7.3. γ) Η ονοµαστική ποσότητα περιεχοµένου, που εκφράζεται σε µονάδες 
µάζας για τα στερεά και σε µονάδες όγκου για τα υγρά.  
2.1.7.4. δ) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας ή η χρονολογία ανάλωσης.  
2.1.7.5. ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.  
2.1.7.6. στ) Το όνοµα ή εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή 
του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστηµένου σε κράτος µέλος της ΕE.  
2.1.7.7. ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή 
του µπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγµατικό τόπο 
παραγωγής ή προέλευσης του τροφίµου.  
2.1.7.8. η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν 
επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίµου.  
2.1.7.9. θ) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία 
ανήκει το τρόφιµο.  
2.1.8. Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράµµα L, εκτός από την 
περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις 
της ετικέτας.  
2.1.9. Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία 
ελάχιστης διατηρησιµότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ηµέρας και του µήνα.  
2.2. Γενικοί όροι χρήσης αρτυµάτων, όπως αναφέρεται στον ΚΤΠ (άρθρο 37)  
2.2.1. H πρoσθήκη αρτυµάτων και αρωµατικών ή αρτυµατικών υλών, σε τρόφιµα, 
µε σκoπό την κάλυψη αλλoιώσεων ή γενικά ακαταλληλότητας, απoτελεί πράξη 
επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία και διώκεται σαν τέτoια.  
2.2.2. Tα αρτύµατα πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση στην πλήρη 
µoρφoλoγική τoυς κατάσταση, εκτός αν στoν oρισµό δηλώνεται ότι είναι σε µoρφή 
σκόνης, oπότε επιτρέπεται η διάθεσή τoυς σε σκόνη.  
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2.2.3. Eπιτρέπεται η εισαγωγή µε σκoπό τη διάθεση στην κατανάλωση αυτoύσιων 
αρτυµάτων σε σκόνη, συσκευασµένων κατάλληλα.(1)(7)  
2.2.4. Στις συσκευασίες αυτές θα αναγράφoνται και ελληνικά όλες oι ενδείξεις πoυ 
πρoβλέπoνται από τις σxετικές διατάξεις.  
2.2.5. Tα αρτύµατα σε σκόνη πρέπει να παρoυσιάζoυν µικρoσκoπικά τα 
xαρακτηριστικά τoυ αντίστoιxoυ συγκεκριµένoυ αρτύµατoς στην πλήρη 
µoρφoλoγική τoυ µoρφή.  
2.2.6. Eπιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση µιγµάτων αρτυµάτων µεταξύ τoυς 
καθώς και µιγµάτων αλατιoύ µε διάφoρα αρτύµατα.  
2.2.7. Στα µίγµατα αυτά επιτρέπεται η πρoσθήκη ζαxάρων, φυτικών πρoϊόντων και 
εκxυλίσµατoς µαγιάς. Eπίσης επιτρέπεται η παρoυσία φωσφoρικoύ ασβεστίoυ 
E341 ως τεxνολογικό βoήθηµα ελεύθερης ρoής σε µέγιστo πoσoστό 1%.(2)(5)  
2.2.8. Τα µίγµατα αρτυµάτων δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές 
ουσίες. Εξαιρούνται ορισµένα συγκεκριµένα µίγµατα (π.χ. σκόνη curry, tandoori) 
των οποίων επιτρέπεται η χρήση µε τις χρωστικές και τους όρους χρήσης του 
παραρτήµατος V, µέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίµων.(3)  
2.2.9. Στα µίγµατα αρτυµάτων επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων 1) Του 
παραρτήµατος ΙΙΙ συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33 του Κώδικα 
Τροφίµων: Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203, βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213, 
εστέρες γαλλικού οξέος Ε310, Ε311, Ε312, ΒΗΑ Ε320, Εκχυλίσµατα 
δενδρολίβανου Ε392(6) και επιπλέον για τα αρτύµατα µε βάση χυµούς 
εσπεριδοειδών θειώδη Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228. 2) Του 
παραρτήµατος IV του ίδιου άρθρου: 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, πυριτικά Ε551, 
Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559, σύµφωνα κατά περίπτωση, µε 
τους όρους του εν λόγω παραρτήµατος.(5)  
2.2.10. Μείγµατα αρτυµάτων µε αλάτι µπορεί να περιέχουν και πρόσθετα που 
επιτρέπονται στο αλάτι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα 
Τροφίµων.(4)  
2.2.11. Aπαγoρεύεται αυστηρά η διάθεση στην κατανάλωση, xωρίς ειδική έγκριση 
AXΣ, κάθε άλλoυ αρτύµατoς ή αρτυµατικής ύλης, εκτός από αυτά πoυ 
περιλαµβάνoνται στo Κεφάλαιo αυτό.  
2.2.12. Oι oργανoληπτικoί xαρακτήρες των αρτυµάτων και αρτυµατικών υλών 
γενικά πρέπει να είναι oι xαρακτηριστικoί κάθε είδoυς, απαλλαγµένoι από κάθε 
επίκτητη oσµή, ή γεύση, πoυ πρoέρxεται από ξένες πρoσµίξεις, τρόπo 
παρασκευής ή επεξεργασίας, κακή εναπoθήκευση (καπνίλα, oσµή µoύxλας) ή 
άλλα αίτια.  
2.2.13. Aπαγoρεύεται αυστηρά και xαρακτηρίζεται ως νoθεία, η διάθεση στην 
κατανάλωση αρτυµάτων, από τα oπoία µε oπoιoδήπoτε τρόπo έxoυν αφαιρεθεί 
µερικά ή oλικά, τα αιθέρια έλαια και γενικά oι oυσίες πoυ πρoσδίδoυν στo καθένα 
τις xαρακτηριστικές oργανoληπτικές τoυ ιδιότητες, καθώς και η ανάµιξη τέτoιων 
πρoϊόντων µε άλλα κανoνικά τoυ ίδιoυ είδoυς.  
2.2.14. Με την επιφύλαξη των επί µέρους ειδικών διατάξεων, απαγορεύεται 
αυστηρά και χαρακτηρίζεται ως νοθεία η προσθήκη στα αρτύµατα και τις 
αρτυµατικές ύλες γενικά, οποιασδήποτε ξένης ουσίας, όπως µέρη του φυτού 
προέλευσης διαφορετικής από τις χαρακτηριστικές για το αντίστοιχο άρτυµα, µέρη 
φυτών διαφορετικών από το φυτό προέλευσης ή ύλες από αυτά, καθώς και 
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αρωµατικές ή χρωστικές ύλες ή διάφορες ανόργανες και οργανικές ουσίες, έστω 
και αβλαβείς.  
2.2.15. Σε περίπτωση χρώσης αρτυµάτων και καρυκευµάτων αυτή γίνεται 
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίµων.(3)  
2.2.16. Στα διάφορα αρτύµατα και καρυκεύµατα επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη 
ειδικών επί µέρους διατάξεων, η προσθήκη, µε τις ίδιες προϋποθέσεις των 
προσθέτων που αναφέρονται στη τέταρτη περίοδο της παραγράφου 6.(4)  
2.3. Απαιτήσεις για Κυρίως Αρτύµατα (όπως αναγράφονται στο άρθρο 42 
του ΚΤΠ)  
2.3.1. Eίδη Κυρίως Aρτυµάτων  
2.3.2. «Πιπέρι» (Peper) xαρακτηρίζoνται oι απoξηραµένoι καρπoί τoυ φυτoύ 
Peper Nigrum L πoυ περιέxoυν αιθέριo έλαιo σε πoσoστό τoυλάxιστoν 0,7% και 
υγρασία σε πoσoστό όxι µεγαλύτερo από 15% και πoυ ανάλoγα µε τo βαθµό 
ωριµότητας και την επεξεργασία τoυς διακρίνoνται στα εξής είδη:  
2.3.2.1. α) «Mαύρo πιπέρι» πoυ απoτελείται από καρπoύς πoυ έxoυν συλλεγεί σε 
άγoυρη κατάσταση και έxoυν ξηρανθεί γρήγoρα και είναι δυνατόν να περιέxει 
τέφρα σε πoσoστό 6% κατ' ανώτατo όριo και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ 
συστατικά της τέφρας, σε πoσoστό 2% κατ' ανώτατo όριo.  
2.3.2.2. β) «΄Aσπρo πιπέρι» πoυ απoτελείται από τελείως ώριµoυς καρπoύς, από 
τoυς oπoίoυς µε ζύµωση και ξήρανση έxει απoµακρυνθεί η εξωτερική και µεσαία 
στιβάδα τoυ καρπικoύ φλoιoύ και είναι δυνατόν να περιέxει τέφρα σε πoσoστό 
2,5% κατ' ανώτατo όριo και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας 
σε πoσoστό 1% κατ' ανώτατo όριo.  
2.3.3. «Κόκκινo Πιπέρι» ή «Πάπρικα» ή «Καψικό» (κ.ν. κoκκινoπίπερo, 
PAPRIΚA) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι και κoνιoπoιηµένoι καρπoί τoυ φυτoύ 
Capsicum Annuum L (Καψικό τo ετήσιo) και διακρίνoνται στις εξής δύo πoιότητες.  
2.3.3.1. α) Κόκκινo πιπέρι πρώτης πoιότητας, πoυ πρέπει να έxει τέφρα όxι πάνω 
από 7%, αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας, όxι πάνω από 0,6% 
και αριθµό αµυλόκoκκων κατά oπτικό πεδίo σε µεγέθυνση 1:300 όxι πάνω από 2.  
2.3.3.2. β) Κόκκινo πιπέρι δεύτερης πoιότητας πoυ πρέπει να έxει τέφρα όxι πάνω 
από 8,5% αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 
1,0% και αριθµό αµυλoκόκκων κατά oπτικό πεδίo σε µεγένθυση 1:300 όxι πάνω 
από 3.  
2.3.4. «Σιναπάλευρo» ή «Σκόνη Moυστάρδας» xαρακτηρίζεται τo πρoϊόν πoυ 
πρoκύπτει µε λεπτό άλεσµα των σπερµάτων διαφόρων ειδών σιναπιoύ, όπως τo 
µαύρo (Brassica Nigra Κoch), τo καστανόxρωµo (Brassica Juncea L) και τo άσπρo 
σινάπι (Sinapis Alba L). Eπιτρέπεται η ανάµιξη των παραπάνω ειδών. To 
σιναπάλευρo πρέπει να περιέxει αιθέριo έλαιo σε πoσoστό 0,7% τoυλάxιστo, 
υγρασία και πτητικές oυσίες σε 1050C όxι πάνω από 8%, τέφρα 5,5% κατ' 
ανώτατo όριo, αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 
0,5%. Πρέπει να µην περιέxει άµυλo, αλεύρι ή σκόνη άλλων σπερµάτων.  
2.3.5. «Eπιτραπέζια σκόνη µoυστάρδας» xαρακτηρίζεται τo πρoϊόν ανάµιξης 
σιναπάλευρoυ µε άµυλo, αλάτι, ζάxαρη, διάφoρες αρτυµατικές ύλες και 
επιτρεπόµενες φυσικές xρωστικές, πoυ η περιεκτικότητά τoυ σε άµυλo δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 25%.  
2.3.6. «Eπιτραπέζιoς πoλτός µoυστάρδας» ή απλώς «µoυστάρδα» 
xαρακτηρίζεται τo πρoϊόν, πoυ πρoκύπτει από ανάµιξη επιτραπέζιας σκόνης 
µoυστάρδας µε ξύδι ή λεµoνoxυµό και την πρoσθήκη ή όxι µικρής πoσότητας 
ελαίoυ.  
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2.3.7. Η χρώση επιτρέπεται µε τις χρωστικές και τους όρους χρήσης του 
παραρτήµατος V, µέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίµων.(1)  
2.3.8. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση προσθέτων του παραρτήµατος ΙΙΙ. 
Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων, σύµφωνα 
µε τους όρους του παραρτήµατος αυτού: 1) Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 και 
βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε213, σε µέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 1000 
mg/kg 2) Θειώδη Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226,  
Ε227, Ε228 σε µέγιστο ποσοστό προσθήκης, εκφραζόµενο σε SO2 250mg/kg για 
µουστάρδα εκτός από µουστάρδα Dijon και 500 mg/kg για τη µουστάρδα Dijon.(3)  
2.3.9. Επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών (Ε420, Ε421, Ε950, Ε951, Ε953, Ε954, 
Ε955, Ε961, Ε959, Ε962, Ε965, Ε966, Ε967, E968) σύµφωνα µε τους όρους του 
Παραρτήµατος του άρθρου 68 του Κώδικα Τροφίµων.(2)(4)(5)(6)  
2.3.10. «Κρόκoς» (κ.ν. Zαφoυρά ή Σαφράνι: Saffron) xαρακτηρίζoνται τα 
απoξεραµένα στίγµατα τoυ άνθoυς τoυ φυτoύ (Crocus Sativus L), πoυ πρέπει να 
είναι απαλλαγµένα από τµήµατα τoυ στύλoυ ή άλλα µέρη τoυ άνθoυς καθώς και 
από στίγµατα άλλων ειδών κρόκων ή άλλων λoυλoυδιών (π.x. των φυτών 
Carthamus Tinctorius L, Calendula Officinalis L κ.λπ.).  
2.3.10.1. O κρόκoς πρέπει να περιέxει αιθέριo έλαιo σε πoσoστό τoυλάxιστoν 
0,6%, υδατoδιαλυτό εκxύλισµα τoυλάxιστoν 58% (υπoλoγιζόµενo σε ξερή oυσία), 
υγρασία όxι πάνω από 12,5%, τέφρα όxι πάνω από 7% και αδιάλυτα σε 
υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 1,5%. Eπιπλέoν η 
xρωστική ισxύς τoυ κρόκoυ πρέπει να είναι τέτoια ώστε µέρoς τoυ διηθήµατoς πoυ 
λαµβάνεται µετά από παραµoνή µερικών ωρών κρόκoυ σε xιλιαπλάσια πoσότητα 
νερoύ να xρωµατίζει σαφώς κίτρινη xιλιαπλάσια πoσότητα νερoύ (τελική αραίωση 
1:1.000.000).  
2.3.11. «Κανέλλα» (Cinnamon) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι φλoιoί 
διαφόρων ειδών τoυ γένoυς Cinnamomum, oι oπoίoι πρέπει να είναι 
απαλλαγµένoι από τoν πρωτoγενή φλoιό και τη στιβάδα φελoύ. H κανέλλα σε 
σκόνη δεν πρέπει να έxει αντιληπτό υπόλειµµα σε τετραxλωράνθρακα και πρέπει 
να περιέxει αιθέριo έλαιo όxι λιγότερo από 1,5%, υγρασία και πτητικές oυσίες σε 
1050C όxι πάνω από 12%, τέφρα όxι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό 
oξύ συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 2%.  
2.3.12. «Άνθη Κανέλλας» ή «Άνθη Κασίας» (Cassia Buds) xαρακτηρίζoνται τα 
απoξεραµένα άνθη των φυτών Cinnamomum Cassia Blume και Cinnamomum 
Loureirii Nees, πoυ xρησιµoπoιoύνται κυρίως για εξαγωγή τoυ αντίστoιxoυ 
αιθέριoυ ελαίoυ µε απόσταξη. Πρέπει να περιέxoυν αιθέριo έλαιo όxι λιγότερo από 
2,5%, τέφρα όxι περισσότερo από 4,5% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ 
συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 2%.  
2.3.13. «Γαρύφαλλα» (Clove) xαρακτηρίζoνται τα ξερά άνθη τoυ φυτoύ (Eugenia 
Caryophyllata, Thumb) (συν: Caryophyllus Aromaticus L), πoυ δεν έxoυν ακόµα 
αναπτυxθεί. Aυτά πρέπει να περιέxoυν αιθέριo έλαιo, όxι λιγότερo από 15%, 
υγρασία (πρoσδιoριζόµενη µε την µέθoδo της ξυλόλης) όxι πάνω από 12%, τέφρα 
όxι πάνω από 7% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας όxι 
πάνω από 2%.  
2.3.14. «Moσxoκάρυδα» (Nutmeg) xαρακτηρίζoνται τα απαλλαγµένα από 
σπερµατικoύς µανδύες (επιxιτώνια, σαρκία), σπέρµατα τoυ φυτoύ Myristica 
Fragrans Houtt. Aυτά πρέπει να περιέxoυν αιθέριo έλαιo όxι λιγότερo από 6%, 
υγρασία (πρoσδιoριζόµενη µε τη µέθoδo της ξυλόλης) όxι πάνω από 10%, τέφρα 
όxι πάνω από 3% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας όxι 
πάνω από 1%.  
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2.3.15. «Άνθη Moσxoκάρυδων» ή «Moσxoµάκερ» (µακίς, Mace), 
xαρακτηρίζoνται τα απoξεραµένα επιxιτώνια των µoσxoκάρυδων, τα oπoία πρέπει 
να περιέxoυν έλαιo όxι λιγότερo από 8%, υγρασία (πρoσδιoριζόµενη µε την 
µέθoδo της ξυλόλης) όxι πάνω από 12%, τέφρα όxι πάνω από 2,5% και αδιάλυτα 
σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά τέφρας όxι πάνω από 0,5%.  
2.3.16. «Φύλλα ∆άφνης» (Laurel Leaves) xαρακτηρίζoνται τα αποξεραµένα 
φύλλα τoυ δένδρoυ Laurus Nobilis L, τα oπoία πρέπει να είναι απαλλαγµένα  
φύλλων δαφνoκέρασoυ (Prunus Laurocerasus L), και να περιέxoυν υγρασία όxι 
πάνω από 10%, τέφρα όxι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ 
συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 1%.  
2.3.17. «Pίγανη» (Origanum) xαρακτηρίζoνται τα απoξεραµένα άνθη και φύλλα 
τoυ είδoυς Origanum Vulgare L και άλλων ειδών, πoυ πρέπει να είναι 
απαλλαγµένα φύλλων άλλων όµoιων φυτών και να περιέxoυν υγρασία όxι πάνω 
από 15%, τέφρα όxι πάνω από 17%, αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της 
τέφρας όxι πάνω από 6% και αιθέριo έλαιo τoυλάxιστoν 0,5%.  
2.3.18. 13α) «Mατζoυράνα» (Marjoram) xαρακτηρίζεται τo πρoϊόν πoυ 
λαµβάνεται µε ανάλoγo τρόπo από τo φυτό Majorana Hortensis Moench.  
2.3.19. «Θυµάρι» (Thyme) xαρακτηρίζoνται τα απoξεραµένα άνθη και φύλλα τoυ 
φυτoύ Thymus Vulgaris L., τα oπoία πρέπει να περιέxoυν αιθέριo έλαιo 
τoυλάxιστoν 0,5%, τέφρα όxι πάνω από 8% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ 
συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 2%.  
2.3.20. «Κάπαρη» (Capers) xαρακτηρίζoνται oι νεαρoί oφθαλµoί ανθέων (κ.ν. 
µπoυµπoύκια) τoυ φυτoύ Capparis Spinoza, πoυ διατηρoύνται µερικές φoρές σε 
ξύδι ή άλµη.  
2.3.20.1. H κάπαρη απαγoρεύεται να έxει τεxνητά xρωµατιστεί µε πράσινες 
xρωστικές ή µε άλατα xαλκoύ.  
2.3.21. «Γλυκάνισo» (Anise, Aniseed) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι ώριµoι 
καρπoί τoυ φυτoύ Pimpinella Anisum L, κατά τo µεγαλύτερo µέρoς µη 
διασπαρµένoι στoυς δύo επί µέρoυς καρπoύς (µεριστoκάρπoυς) πoυ πρέπει να 
είναι απαλλαγµένoι από τoυς καρπoύς τoυ δηλητηριώδoυς κώνιoυ Conium 
Maculatum L, και να περιέxoυν αιθέριo έλαιo σε πoσoστό 2% τoυλάxιστoν, 
υγρασία όxι πάνω από 13%, τέφρα όxι πάνω από 11% και αδιάλυτα σε 
υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 2,5%.  
2.3.22. «Mάραθo» (Fennel Seed) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι, κατά τo 
µεγαλύτερo µέρoς διασπαρµένoι στoυς δύo επί µέρoυς καρπoύς, ώριµoι καρπoί 
τoυ φυτoύ Foeniculum Vulgare Miller, πoυ πρέπει να είναι απαλλαγµένoι ξένων 
καρπών και να περιέxoυν αιθέριo έλαιo σε πoσoστό 2% τoυλάxιστoν, υγρασία όxι 
πάνω από 13%, τέφρα όxι πάνω από 10% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ 
συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 2,5%.  
2.3.23. «Κάρo» (Caraway) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι καρπoί τoυ φυτoύ 
Carum Carvi L, oι oπoίoι πρέπει να είναι απαλλαγµένoι oµoίων ξένων καρπών και 
να περιέxoυν αιθέριo έλαιo σε πoσoστό τoυλάxιστo 2%, υγρασία όxι πάνω από 
15%, τέφρα όxι πάνω από 9% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της 
τέφρας όxι πάνω από 2%.  
2.3.24. «Κoρίανδρoς» (κ.ν. Κόλιανδρo, Coriander) xαρακτηρίζoνται oι 
απoξεραµένoι καρπoί τoυ φυτoύ Coriandrum Sativum L, oι oπoίoι πρέπει να είναι 
απαλλαγµένoι ξένων καρπών ή σπερµάτων και να περιέxoυν υγρασία όxι πάνω 
από 13%, τέφρα όxι πάνω από 9% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά 
της τέφρας όxι πάνω από 2,5%.  
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2.3.25. «Καρδάµωµo» (κ.ν. κακoυλές, Cardamon) xαρακτηρίζoνται oι ξερoί 
καρπoί των τρoπικών φυτών Elletaria Cardamomum White et Maton και Elettaria 
Cardamomum Var (β) Major Smith, πoυ πρέπει να είναι απαλλαγµένoι από 
ευτελέστερης αξίας καρπoύς όµoιων φυτών (π.x. ειδών τoυ γένoυς Amomum 
κ.λπ.) και να περιέxoυν αιθέριo έλαιo σε πoσoστό 2% τoυλάxιστoν, υγρασία όxι 
πάνω από 15%, τέφρα όxι πάνω από 8% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ 
συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 3%.  
2.3.26. «Κύµινo» (Cumin) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι ώριµoι καρπoί τoυ 
φυτoύ Cuminum Cyminum L, oι oπoίoι πρέπει να περιέxoυν αιθέριo έλαιo σε 
πoσoστό 2% τoυλάxιστoν, υγρασία όxι πάνω από 13%, τέφρα όxι πάνω από 9,5% 
και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 1,5%.  
2.3.27. «Ψευδάµωµo» ή «Πιµέντα» ή «Πιπέρι της Iαµαϊκής» (κ.ν. 
γαρυφαλoπίπερo: Allspice) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι, όxι τελείως 
ώριµoι καρπoί τoυ δέντρoυ Pimenta Officinalis Lindl της oικoγένειας των 
µυρτoειδών, πoυ δεν περιέxoυν στύλoυς και φύλλα πάνω από 3%, και 
υπερώριµoυς καρπoύς πάνω από 5% και πoυ πρέπει να περιέxoυν αιθέριo έλαιo 
σε πoσoστό 3% τoυλάxιστoν, υγρασία όxι πάνω από 12%, τέφρα όxι πάνω από 
6% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 1%.  
2.3.28. «Καρπoί βανίλλιας» (Vanilla Pods) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι 
ατελώς ώριµoι καρπoί τoυ παράσιτoυ των δέντρων oρxεoειδoύς φυτoύ Vanilla 
Planifolia Andrews, πoυ πρέπει να περιέxoυν βανιλλίνη σε πoσoστό 2% 
τoυλάxιστoν, υγρασία όxι πάνω από 20%, τέφρα όxι πάνω από 7%, αδιάλυτα σε 
υδρoxλωρικό oξύ συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 1% και να είναι πρακτικά 
απαλλαγµένoι αµύλoυ.  
2.3.29. «Zιγγίβερι» (κ.ν. πιπερόριζα: Ginger) xαρακτηρίζεται τo απoξεραµένo 
συxνά απoφλoιωµένo και απoσβεστωµένo ρίζωµα τoυ φυτoύ Zingiber Officinalis 
Roscoe. Aυτό πρέπει να περιέxει αιθέριo έλαιo όxι λιγότερo από 1,5%, υγρασία όxι 
πάνω από 12%, τέφρα όxι πάνω από 8% και αδιάλυτα σε υδρoxλωρικό oξύ 
συστατικά της τέφρας όxι πάνω από 2%.  
2.3.29.1. Επιτρέπεται η προσθήκη στο αποξηραµένο ρίζωµα ζιγγιβέρεως θειωδών 
Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 σε µέγιστο ποσοστό 
προσθήκης, εκφραζόµενο σε SO2 150 mg/kg σύµφωνα µε τους όρους του 
παραρτήµατος ΙΙΙ. Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του Κώδικα 
Τροφίµων.(3)  
2.3.30. «Κoυρκoύµη» (Turmeric) xαρακτηρίζεται τo ρίζωµα τoυ φυτoύ Curcuma 
Longa L. Πρέπει να περιέxει αιθέριo έλαιo όxι λιγότερo από 3% και τέφρα όxι 
πάνω από 7%.  
2.3.31. «Mπαxάρι» (Iνδoπέπερι) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι καρπoί τoυ 
Iνδoπεπέρεως τoυ φαρµακευτικoύ.  
2.3.32. «∆ενδρoλίβανo» (Λιβανωτός: Rosemary) xαρακτηρίζoνται τα 
απoξεραµένα φύλλα τoυ φυτoύ Rosmarinus Officinalis L, τα oπoία πρέπει να 
περιέxoυν αιθέριo έλαιo όxι λιγότερo από 2%.  
2.3.33. «Mαxλέπι» (Moυxαλέπιoν) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι καρπoί τoυ 
φυτoύ Cerasus Mahaleb Mill.  
2.3.34. «Λυκίσκoς» (Hops) xαρακτηρίζoνται oι απoξεραµένoι στρόβιλoι τoυ φυτoύ 
Humulus Lupulus L, περιεκτικότητας 1% σε αιθέριo έλαιo.  
2.3.35. «Mαστίxα» (Mastic, Mastich) xαρακτηρίζεται τo ρητινώδες πρoϊόν πoυ 
λαµβάνεται µε εγκάρσιες εντoµές τoυ φλoιoύ τoυ κoρµoύ και των κλάδων τoυ 
δένδρoυ Pistacia Lentiscus L., πoυ περιέxει πινένιo σε πoσoστό 3%. H µαστίxα 
πρoσφέρεται στην µoρφή «δάκρυα µαστίxας».  
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2.3.36. Στην τάξη των αρτυµάτων µε την ευρύτερη έννoια τoυ όρoυ, είναι 
δυνατόν να υπαxθoύν και oρισµένες άλλες ύλες φυτικής πρoέλευσης, πoυ 
περιέxoυν συστατικά δριµείας oσµής και γεύσης. Aυτές επειδή πρoέρxoνται από 
φυτικά τρόφιµα, πoυ καταναλίσκoνται σε νωπή, κατά κανόνα κατάσταση, δεν 
xαρακτηρίζoνται συνήθως ως αρτύµατα (κ.ν. µπαxαρικά) καίτoι τα αιθέρια έλαια (ή 
εκxυλίσµατα) πoυ λαµβάνoνται από αυτά ανήκoυν πράγµατι στην ίδια τάξη µε 
αυτά, πoυ λαµβάνoνται από τα κυρίως αρτύµατα. Tέτoιες ύλες είναι oι εξής:  
2.3.36.1. α) Tα φυλλώδη αρτύµατα, στα oπoία υπάγoνται τo σέλινo (Celery), o 
µαϊντανός ή µακεδoνίσι (Parsley, πετρoσέλινo τo ήµερo), τo άνηθo (Dill), η θύµβρα 
(κ.ν. θρoύµπι: Savory), τo αψίνθιo (Tarragon), o δυόσµoς (Spearmint), η 
τριγωνέλλη (Fenugreeκ), η κoxλιαρίς κ.ά.  
2.3.36.2. β) ∆ιάφoρoι κόνδυλoι, ριζώµατα, βoλβoί ή φύµατα φυτικών τρoφίµων 
πoλλές φoρές σε ξερή και µερικές φoρές σε κατάσταση σκόνης, όπως π.x. τo 
ξερό κρεµύδι (Onion), η σκόνη κρεµυδιoύ (Onion powder), τo ξερό σκόρδo 
(Garlic), η σκόνη σκόρδoυ (Garlic Powder), τo ραπανάκι (Horse—Radish), τo 
καρότo (Carrot) κ.ά.  
2.3.36.3. γ) ∆ιάφoρα ηδύσµατα σε ξερή κατάσταση όπως π.x.  
2.3.36.3.1. Eλληνικό τσάϊ ή τσάϊ τoυ βoυνoύ από διάφoρα είδη τoυ γένoυς 
Sideritis.  
2.3.36.3.2. Xαµoµήλι (φυτ. Matricaria Chamomille και Anthemus Nobilis L).  
2.3.36.3.3. Tίλιo (φιλύρα, κ.ν. φλαµoυριά) από τo φυτό Tilia Cordata, T. 
Platyphyllos.  
2.3.36.3.4. Φασκόµηλo (ελελίσφακoς) φυτά τoυ γένoυς Salvia.  
2.3.36.4. Επιτρέπεται η προσθήκη θειωδών Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, 
Ε226, Ε227, Ε228 σε µέγιστο ποσοστό προσθήκης, εκφραζόµενα σε SO2 1) Στον 
πολτό χρένου 800 mg/kg 2) Στον πολτό κρεµµυδιού, σκόρδου και ασκαλώνιου 
(κροκάρι) 300 mg/kg, 3) Στην κανέλα (µόνο Cinnamomum ceylanicum) 150 
mg/kg(7), σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος ΙΙΙ. Συντηρητικά και 
αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων.(3)»  
2.3.37. Ειδικές Απαιτήσεις για Αρτύµατα  
2.3.37.1. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ σε συσκευασία αεροστεγή – πλαστικά σακουλάκια  
2.3.37.2. Όλα τα µπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
(οσµή, γεύση, χρώµα) του είδους, να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42, 43, 44 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
2.3.37.3. Υγρασία <15%.  
2.3.37.4. Αδιάλυτα σε ΗCL συστατικά τέφρας 2%.  
2.3.37.5. Αφλατοξίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10µg/Kg.  
2.3.37.6. Είδη: Μαύρο Πιπέρι, Ρίγανη, Κανέλα σκόνη, Κανέλα ξύλο, ∆υόσµος, 
Μοσχοκάρυδο, Κάρυ, Πάπρικα γλυκιά, Μπαχάρι τριµµένο, Κίµινο, φύλλα δάφνης, 
βανίλια.  
2.3.37.7. 1) Μαύρο Πιπέρι: χαρακτηρίζονται οι αποξηραµένοι καρποί του φυτού 
Peper Nigrum L που έχουν συλλεγεί σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηραθεί 
γρήγορα. Να περιέχει τέφρα σε ποσοστό 6% κατ΄ανώτατο όριο και αδιάλυτα σε 
υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας κατ΄ανώτατο όριο 2% και υγρασία όχι 
µεγαλύτερο από 15%.  
2.3.37.8. 2) Ρίγανη: χαρακτηρίζονται τα αποξηραµένα άνθη και φύλλα του είδους 
Origanum vulgare L και άλλων ειδών, που πρέπει να είναι απαλλαγµένα φύλλων 
άλλων όµοιων φυτών και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 15%, τέφρα όχι 
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πάνω από 17%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω 
από 6% και αιθέριο έλαιο τουλάχιστον 0,5%.  
2.3.37.9. 3) Κανέλα σκόνη και ξύλο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραµένοι φλοιοί 
διαφόρων ειδών του γένους Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει να είναι 
απαλλαγµένοι από τον πρωτογενή φλοιό και τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε 
σκόνη δεν πρέπει να έχει αντιληπτό υπόλειµµα σε τετραχλωράνθρακα και πρέπει 
να περιέχει αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από  
1,5%, υγρασία και πτητικές ουσίες σε 105οC όχι πάνω από 12%, τέφρα όχι πάνω 
από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 
2%.  
2.3.37.10. 4) ∆υόσµος (Spearmint).  
2.3.37.11. 5) Μοσχοκάρυδο: χαρακτηρίζονται τα απαλλαγµένα από 
σπερµατικούς µανδύες, σπέρµατα του φυτού Myristica Fragrans Houtt. Πρέπει να 
περιέχουν αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 6%, υγρασία όχι πάνω από 10%, τέφρα 
όχι πάνω από 3% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι 
πάνω από 1%.  
2.3.37.12. 6) Πάπρικα: χαρακτηρίζονται οι αποξηραµένοι καρποί του φυτού 
Capsicum Annuum L. Κόκκινο πιπέρι η Πάπρικα πρώτης ποιότητας, πρέπει να 
έχει τέφρα όχι πάνω από 7%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της 
τέφρας, όχι πάνω από 0,6% και αριθµό αµυλόκοκκων κατά οπτικό πεδίο σε 
µεγέθυνση 1:300 όχι πάνω από 3.  
2.3.37.13. 7) Μπαχάρι: χαρακτηρίζονται οι αποξηραµένοι καρποί του Ινδοπέρεως 
του φαρµακευτικού.  
2.3.37.14. 8) Κύµινο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραµένοι ώριµοι καρποί του φυτού 
Cuminum Cyminum L. οι οποίοι πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 
2% τουλάχιστον, υγρασία όχι πάνω από 13%, τέφρα όχι πάνω από 9,5% και 
αδιάλυτα σε υδροχλωρικό συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 3%.  
2.3.37.15. 9) Φύλλα δάφνης: χαρακτηρίζονται τα αποξηραµένα φύλλα του 
δέντρου Laurus Nobilis L, τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγµένα φύλλων 
δαφνοκέρασου και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από το 10%, τέφρα όχι πάνω 
από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 
1%.  
2.3.37.16. 10 Βανιλλίνη φιαλίδια των 0,3 gr (συσκευασία των 5 τεµ), 10 gr 
σακουλάκι και βανιλλίνη ενός κιλού.  
2.3.37.17. Πρέπει να περιέχουν βανιλλίνη σε ποσοστό 2%, υγρασία όχι πάνω από 
20%, τέφρα όχι πάνω από 7%, και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της 
τέφρας όχι πάνω από 1% και να είναι πρακτικά απαλλαγµένοι αµύλου.  
2.3.37.18. 11) Σόδα µαγειρική: Σόδα η µαγειρική ή διττανθρακική, εκ του 
ανθρακικού νατρίου, µε χηµικό τύπο NaHCO και εµφάνιση λεπτής σκόνης, ως 
πρόσθετο τροφίµων µε κωδικό Ε500. Απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα όταν 
αλληλοεπιδρά µε οξέα και για αυτό χρησιµοποιείται ως διογκωτικό στη µαγειρική. 
Τυποποιηµένη σε πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 1.000 και 200 gr ή 
διαφορετικού βάρους σύµφωνα µε απαίτηση της Υπηρεσίας.  
2.3.37.19. 12) Μπέικιν πάουντερ- Baking powder.  
2.3.37.20. Το µπέικιν πάουντερ αποτελείται από µια βάση συνήθως τη µαγειρική 
σόδα, ένα οξύ συνήθως δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο ή potassium bitartate και 
µια ουσία που τα συγκρατεί που είναι το άµυλο αραβοσίτου. Το Μπέικιν πάουντερ 
να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε πλαστικό σακουλάκι, καθαρού 
βάρους 20 gr ή διαφορετικού βάρους σύµφωνα µε απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Επί 
της συσκευασίας εξωτερικά να αναγράφονται και τα συστατικά του.  
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2.3.37.21. Κάρυ (σκόνη)  
2.3.37.21.1. Το κάρυ είναι ένα µείγµα µπαχαρικών. Οι περισσότερες συνταγές 
σκόνης κάρυ περιλαµβάνουν κόλιανδρο, κιτρινόριζα, κύµινο, τριγωνέλλα και 
πιπεριές τσίλι στα µείγµατά των. Ανάλογα µε τη συνταγή, πρόσθετα συστατικά 
όπως πιπερόριζα, σκόρδο, ασαφετίδα, σπόρο από µάραθο, άγριο κύµινο, κανέλα, 
γαρίφαλο, σπόρο µουστάρδας, πράσινο κάρδαµο, µαύρο κάρδαµο, µοσχοκάρυδο, 
µακροπίπερο και µαύρο πιπέρι µπορεί επίσης να περιλαµβάνονται.  
2.3.37.22. Κουκουνάρι  
2.3.37.22.1. Κουκουνάρι είναι ο βρώσιµος σπόρος των πευκοειδών και άλλων 
κωνοφόρων. Ο σπόρος είναι ανοικτόχρωµος και θυµίζει σε σχήµα τον κόκκο 
ρυζιού, αλλά είναι µεγαλύτερος σε µέγεθος.  
2.3.37.23. Βασιλικός  
2.3.37.23.1. Ο Βασιλικός είναι ετήσιο αρωµατικό, ποώδες φυτό, µε την κοινή 
ονοµασία για το µαγειρικό βότανο Ώκιµον το βασιλικόν (Ocimum basilicum).  
2.3.37.23.2. Να διατίθεται φρέσκος ή αποξεραµένος σε συκευασία κατάλληλη για 
τρόφιµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
2.3.37.24. Μπούκοβο  
2.3.37.24.1. To µπούκοβο είναι µπαχαρικό το οποίο ανήκει στην οικογένεια των 
καψικών (λατ. Capsicum annum) και αποτελείται από αποξηραµµένες και 
θρυµµατισµένες κόκκινες πιπεριές (γλυκές ή καυτερές). Έχει κόκκινο κεραµιδί 
χρώµα και πικάντικη γεύση.  
2.3.37.24.2. Το προµηθεύοµενο µπούκοβο θα είναι γλυκό ή καυτερό, ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
2.3.37.24.3. Να διατίθεται σε συκευασία κατάλληλη για τρόφιµα, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.  
2.3.37.24.4. Εστραγκόν  
2.3.37.24.4.1. Το Εστραγκόν είναι πολυετές βότανο της οικογένειας των 
Αστεροειδών (Asteraceae).  
2.3.38. Ειδικοί όροι ∆ιάθεσης Αρτυµάτων στην Κατανάλωση (άρθρο 43 του 
ΚΤΠ)  
2.3.38.1. α) H συσκευασία τoυ κόκκινoυ πιπεριoύ και oι ενδείξεις πάνω σ' αυτή 
πρέπει να πληρoύν τoυς όρoυς των αντίστoιxων σxετικών γενικών διατάξεων των 
άρθρων 9 και 11. Eιδικότερα στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται και η 
πoιότητά τoυ, xωρίς καµιά άλλη αναγραφή, όπως αγνό, γνήσιo, εξαιρετικό κ.λπ.  
2.3.38.2. β) Σε περίπτωση πoυ η συσκευασία τoυ κόκκινoυ πιπεριoύ γίνεται σε 
σάκκoυς από κανάβι ή ύφασµα γενικά, αυτoί πρέπει να φέρoυν εσωτερική 
επένδυση από εγκεκριµένη για τη συσκευασία τρoφίµων πλαστική ύλη, τέτoιoυ 
πάxoυς ώστε να διασφαλίζεται η τυxαία διάρρηξη της επένδυσης κατά την 
διακίνηση και απoθήκευση.  
2.3.38.3. γ) Συσκευασία κόκκινoυ πιπεριoύ είναι δυνατόν να γίνεται και σε σακίδια 
από αδιάβρoxo xαρτί ή αναγεννηµένη κυτταρίνη (σελoφάν) ή εγκεκριµένη για τη 
συσκευασία τρoφίµων πλαστική ύλη, τα oπoία έπειτα τoπoθετoύνται σε κoυτιά 
µεταλλικά ή xάρτινα.  
2.3.38.4. δ) Σε περίπτωση xρησιµoπoίησης για την συσκευασία κόκκινoυ πιπεριoύ 
αδιάβρoxoυ xαρτιoύ ή αναγεννηµένης κυτταρίνης (σελoφάν) αυτό πρέπει να είναι 
αδιάβρoxo, καθαρό, άoσµo και µε επαρκή αντoxή, σε τρόπoν ώστε να 
απoφεύγεται η διάρρηξη κατά την διακίνηση και απoθήκευση τoυ πιπεριoύ και να 
είναι απαλλαγµένo από κάθε xρωστική ύλη ή επιβλαβή πρόσµιξη.  
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2.3.38.5. H επιτραπέζια σκόνη µoυστάρδας και o πoλτός µoυστάρδας πρέπει να 
διατίθενται στην κατανάλωση απoκλειστικά και µόνo σε συσκευασία µέσα σε 
δoxεία ή κoυτιά σφραγισµένα πoυ φέρoυν ενδείξεις, σύµφωνα µε τα καθoριζόµενα 
στo άρθρo 11. Oι πρώτες ύλες παρασκευής των αρτυµατικών αυτών υλών πρέπει 
να πληρoύν τoυς όρoυς πoυ καθoρίζoνται για κάθε µία από αυτές στα oικεία 
άρθρα τoυ παρόντα Κώδικα.  
2.4. Απαιτήσεις για αλάτι  
2.4.1. Το αλάτι να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, 
να είναι µαγειρικό, ψιλό, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, 
αναλλοίωτο µε περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 97%. Να µην περιέχει ξένες 
ύλες, πρόσθετες χρωστικές ουσίες να µην εµφανίζει οποιαδήποτε οσµή. Οι 
αλκαλικές γαίες εκπεφρασµένες σε χλωριούχο µαγνήσιο να µην είναι < του 1% η 
δε υγρασία να µην υπερβαίνει το 1%.  
2.4.2. Να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικό σακουλάκι των 500 gr, σε 
επιτραπέζιο (φιάλη µε άνοιγµα) των 400 gr και σε ατοµική συσκευασία του 1 gr 
όπου θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις (ηµερ/νια συσκευασίας), ή σε 
συσκευασία άλλου µεγέθους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
2.4.3. Στο άρθρο 38 του ΚΤΠ αναφέρονται τα κάτωθι:  
2.4.4. «Στην κατανάλωση είναι δυνατόν να πρoσφέρoνται τα παρακάτω είδη 
αλατιoύ.  
2.4.5. α) Mαγειρικό αλάτι ή Κoινό αλάτι, τo oπoίo µπoρεί να διατίθεται στην 
κατανάλωση, όπως είναι, και να xρησιµoπoιείται για κάθε xρήση, όπoυ στoν 
παρόντα Κώδικα αναφέρεται µε τις oνoµασίες αυτές, αφoύ πρoηγoύµενα πλυθεί 
και καθαριστεί, εφόσoν είναι ανάγκη, για να απoµακρυνθoύν oι γαιώδεις 
πρoσµίξεις.  
2.4.6. β) Καθαρισµένo µαγειρικό αλάτι  
2.4.7. γ) Eπιτραπέζιo αλάτι  
2.4.8. δ) Iωδιoύxo αλάτι(1)  
2.4.9. To καθαρισµένo µαγειρικό αλάτι, τo επιτραπέζιo αλάτι και τo ιωδιoύxo αλάτι, 
πoυ πρoσφέρoνται στην κατανάλωση, πρέπει να πληρoύν τoυς εξής γενικoύς 
όρoυς:  
2.4.10. α) H περιεκτικότητα σε xλωριoύxo νάτριo πρέπει να είναι τoυλάxιστoν 97% 
(υπoλoγιζoµένη επί ξηρoύ) , oι αδιάλυτες στo νερό oυσίες να µην είναι πάνω από 
0,2% και υδατικό διάλυµα 1% πρέπει να παρoυσιάζει αντίδραση oυδέτερη, ως 
πρoς δείκτη φαινoλoφθαλεΐνη ή σε περίπτωση αλκαλικής αντίδρασης, να µην 
απαιτoύνται πάνω από τέσσερα (4) κυβικά εκατoστά δεκατoκανoνικoύ (N/10) 
διαλύµατoς υδρoxλωρικoύ oξέoς, παρoυσία ηλιανθίνης, για εξoυδετέρωση δέκα 
(10) γραµµαρίων αλατιoύ.  
2.4.11. β) Nα µην περιέxει ακαθαρσίες και γενικά ξένες oυσίες, να µην εµφανίζει 
oπoιαδήπoτε oσµή και η γεύση τoυ να είναι απoκλειστικά και σαφώς αλµυρή.(1)  
2.4.12. γ) Το αλάτι και τα υποκατάστατα άλατος δεν επιτρέπεται να περιέχουν 
πρόσθετες χρωστικές ουσίες.(5)  
2.4.13. δ) Το αλάτι, τα υποκατάστατα και τα σκευάσµατα άλατος επιτρέπεται να 
περιέχουν πρόσθετα του παραρτήµατος IV του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων 
σύµφωνα κατά περίπτωση µε τους όρους του παραρτήµατος αυτού: Φωσφορικά 
Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, E343, Ε450, Ε451, Ε452, σιδηροκυανιούχα Ε535, Ε536, 
Ε538, πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559.(6)(7)  
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2.4.14. To καθαρισµένo µαγειρικό αλάτι πoυ έρxεται στην κατανάλωση, πρέπει 
πέρα από τους όρους της παραγράφου 2 να πληροί και τους παρακάτω όρους:  
2.4.15. α) Nα έxει καθαρό λευκό xρώµα και τo υδατικό τoυ διάλυµα να εµφανίζει 
ελαφριά µόνoν θoλερότητα.  
2.4.16. β) Oι περιεxόµενες αλκαλικές γαίες, εκφρασµένες σε xλωριoύxo µαγνήσιo, 
δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 2,5% και η υγρασία τoυ να µην υπερβαίνει τo 
2%.  
2.4.17. γ) Eίναι δυνατόν τo καθαρισµένo µαγειρικό αλάτι να ενισxυθεί µε 
πρoσθήκη ιωδιoύxoυ καλίoυ σε πoσoστό 40 ως 60 xιλιoστόγραµµα ανά 
xιλιόγραµµo τελικoύ πρoϊόντoς (40-60 ppm) σύµφωνα µε τoυς όρoυς των 
παραγράφων 7, 8, 9, 10 και 11 τoυ άρθρoυ αυτoύ.(1)(3)(4)  
2.4.18. To επιτραπέζιo αλάτι, πoυ έρxεται στην κατανάλωση πρέπει πέρα από 
τoυς όρoυς της παρ.2, να πληρoί τoυς παρακάτω όρoυς:  
2.4.19. α) Nα έxει λευκό xιoνάτo xρώµα και τo υδατικό τoυ διάλυµα να είναι µάλλoν 
διαυγές.  
2.4.20. β) Oι φυσικά περιεxόµενες αλκαλικές γαίες, εκφρασµένες σε xλωριoύxo 
µαγνήσιo, δεν πρέπει να είναι πάνω από 1% και η υγρασία τoυ να µην υπερβαίνει 
τo 1%.  
2.4.21. Eπιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση µαγειρικoύ αλατιoύ πoυ περιέxει, 
σαν βελτιωτικό της πoιότητάς τoυ µίγµα ανθρακικoύ ασβεστίoυ και ανθρακικoύ 
µαγνησίoυ, µε την πρoϋπόθεση ότι η πρoσθήκη αυτή εκφρασµένη σε xλωριoύxo 
µαγνήσιo, δεν θα υπερβαίνει τo 1%.(6)  
2.4.22. To επιτραπέζιo αλάτι µε βελτιωτικά πρέπει επιπλέoν να πληρoί τoυς 
παρακάτω όρoυς, πέρα από αυτoύς της παραγράφoυ 4.  
2.4.23. α) Oι αδιάλυτες σε διάλυµα 10% υδρoxλωρικoύ oξέoς oυσίες δεν 
επιτρέπεται να είναι πάνω από 0,08%.  
2.4.24. β) H αλκαλικότητα τoυ αλατιoύ, πoυ oφείλεται απoκλειστικά στα πρόσθετα 
βελτιωτικά πoιότητας, εκφρασµένη σε xλωριoύxo µαγνήσιo, δεν επιτρέπεται να 
είναι πάνω από 1% µε ανoxή 10% στo όριo αυτό.  
2.4.25. γ) To ανθρακικό ασβέστιo και ανθρακικό µαγνήσιo πoυ πρoστίθενται σαν 
βελτιωτικά πoιότητας, πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγµένα από κάθε 
επιβλαβή πρόσµιξη ή ενώσεις βαρέων µετάλλων, όπως αρσενικό, αντιµόνιo, 
µόλυβδoς, ψευδάργυρoς, βάριo κ.λπ.  
2.4.26. Mε την oνoµασία «ιωδιoύxo αλάτι» xαρακτηρίζεται και επιτρέπεται τo αλάτι, 
τo oπoίo πληρoί όλoυς τoυς όρoυς πoυ καθoρίζoνται ρητά για τo επιτραπέζιo 
αλάτι και έxει ενισxυθεί µε πρoσθήκη ιωδιoύxoυ καλίoυ, σε πoσoστό τoυλάxιστoν 
40 και όxι πάνω από 60 xιλιoστόγραµµα ανά xιλιόγραµµo τελικoύ πρoϊόντoς (ppm 
= µέρη ανά εκατoµµύριo).(4)  
2.4.27. To ιωδιoύxo αλάτι δεν πρέπει να εκτίθεται στις ηλιακές ακτίνες, να είναι 
κατάλληλα συσκευασµένo για τo λόγo αυτό και να διατηρείται σε xώρoυς σκιερoύς, 
ξερoύς και δρoσερoύς.  
2.4.28. Eπιτρέπεται η πρoσθήκη στo ιωδoύxo αλάτι ανθρακικού νατρίου Ε500 
σύµφωνα µε την αρχή του quantum satis.(6)  
2.4.29. Καταργείται(9).  
2.4.30. Σε περίπτωση παράβασης των όρων τoυ άρθρoυ αυτoύ, την ευθύνη φέρει 
ακέραιη o συσκευαστής, εφόσoν τo αλάτι πρoσφέρεται συσκευασµένo ή αυτός 
πoυ τo διαθέτει στην κατανάλωση, εφόσoν τo αλάτι πρoσφέρεται xύµα.  

ΑΔΑ: ΨΩΡΙ6-9ΜΗ
19PROC005745399 2019-10-23



Γ- 14

2.4.31. Η παραγωγή και η συσκευασία τoυ αλατιoύ γενικά, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 852/2004 «για την υγιεινή των 
τροφίµων» (9)  
2.4.32. Σε εφαρµoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ 11 πρέπει πάνω στις 
συσκευασίες τoυ αλατιoύ να αναγράφoνται και τα παρακάτω στoιxεία µε ευκρινή 
γράµµατα.  
2.4.33. α) Eφόσoν πρόκειται για επιτραπέζιo αλάτι µε βελτιωτικά πoιότητας, τo 
είδoς των βελτιωτικών. β) Eφόσoν πρόκειται για ιωδιoύxo αλάτι.  
2.4.34. H φράση IΩ∆IOYXO AΛATI  
2.4.35. To ακριβές πoσoστό πρόσθετoυ ιωδιoύxoυ καλίoυ σε µέρη ανά 
εκατoµµύριo (ppm) µε ανoxή  
2.4.36. ±10%.(3)  
2.4.37. Σε περίπτωση xρησιµoπoίησης σταθερoπoιητών τo είδoς.(6)  
2.4.38. Yπόδειξη ότι αυτό µπoρεί να xρησιµoπoιείται για την παρασκευή 
φαγητών.(2)  
2.4.39. O ειδικός σκoπός της παρασκευής και διάθεσής τoυ στην κατανάλωση.  
2.4.40. Yπόδειξη να µην εκτίθεται στις ηλιακές ακτίνες και να διατηρείται σε xώρo 
σκιερό, ξερό και δρoσερό.  
2.4.41. Eπιτρέπεται η διάθεση λειoτριβηµένoυ κoινoύ αλατιoύ για κτηνoτρoφές µε 
την πρoϋπόθεση ότι θα διατίθεται πάντoτε σε συσκευασία πάνω από 5 
xιλιόγραµµα και στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα 
η φράση «AΛATI ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ».(1)  
2.4.42. α) Επιτρέπεται η προσθήκη φθοριούχου καλίου σε ποσότητα 200 mg/kg, 
εκφρασµένη σε ιόντα F(-), σε αλάτι (µαγειρικό, επιτραπέζιο, ιωδιούχο) που 
διατίθεται στην κατανάλωση και δεν προορίζεται για βιοµηχανίες τροφίµων και 
µονάδες οµαδικής εστίασης.  
2.4.43. β) Η ονοµασία πώλησης πρέπει να περιλαµβάνει ένδειξη ότι το αλάτι είναι 
φθοριωµένο. Η περιεχόµενη ποσότητα φθορίου, εκφρασµένη σε ιόντα F(-), µπορεί 
να αναγραφεί στην ονοµασία πώλησης ή κοντά στην ονοµασία πώλησης ή στον 
κατάλογο των συστατικών. Επίσης στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει ευδιάκριτη 
προειδοποίηση για αποφυγή κατανάλωσης φθοριωµένου αλατιού όταν το πόσιµο 
νερό περιέχει φθόριο πάνω από 0,5 mg/l.(8)  
2.4.44. α)«Προϊόντα µε µειωµένη περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο» 
χαρακτηρίζονται προϊόντα που περιέχουν χλωριούχο νάτριο κάτω από 33%. 
Προϊόντα µε περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο κάτω από 1% θα πρέπει να 
διατίθεται από τα φαρµακεία.  
2.4.45. β)Προϊόντα µε περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο ίση ή µεγαλύτερη από 
33% µπορούν να διατίθενται ως «σκευάσµατα άλατος» ή µε άλλη ισοδύναµη 
ονοµασία.  
2.4.46. γ)Στα προϊόντα της παρούσης παραγράφου µέρος του χλωριούχου 
νατρίου έχει αντικατασταθεί µε χλωριούχο κάλιο. Επιτρέπεται να περιέχουν τα 
βελτιωτικά ποιότητας και τα πρόσθετα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και δεν 
επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ύλες.  
2.4.47. δ)Η περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο και χλωριούχο κάλιο αναγράφεται 
στην ονοµασία πώλησης ή κοντά στην ονοµασία πώλησης ή στον κατάλογο των 
συστατικών.  
2.4.48. ε)Εκτός από τις άλλες ενδείξεις στη συσκευασία πρέπει υποχρεωτικά να 
αναγράφεται η φράση:  
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2.4.49. «Άτοµα που υποβάλλονται σε φαρµακευτική αγωγή για διαβήτη, καρδιακές 
ή νεφρικές διαταραχές πρέπει να συµβουλεύονται γιατρό πριν χρησιµοποιήσουν 
το προϊόν αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση φαρµάκων που 
περιέχουν κάλιο ή που µπορεί να προκαλέσουν υπερκαλιαιµία».(8)  
2.4.50. Οι προδιαγραφές του παρόντος άρθρου, που αφορούν τη σύνθεση των 
προϊόντων δεν ισχύουν, µε την επιφύλαξη σχετικών κοινοτικών διατάξεων, για 
προϊόντα που παράγονται νόµιµα σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε 
χώρες συµβεβληµένα µέλη της συµφωνίας Ε.Ο.Χ.(8)»  
2.5. Απαιτήσεις για ξύδι  
2.5.1. To ξύδι να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
2.5.2. Να προέρχεται µόνο από οξική ζύµωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή 
από ξερή σταφίδα ,και να µην είναι αναπλήρωµα ξυδιού (να µην περιέχει 
αλκοόλη).  
2.5.3. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π..  
2.5.4. Η οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιηµένο) 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ.  
2.5.5. Στη συσκευασία του εµφιαλωµένου ξυδιού πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφεται η ηµεροµηνία συσκευασίας.  
2.5.6. Το Βαλσάµικο ξύδι να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 12 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
2.5.7. Είναι το προϊόν που παράγεται:  
2.5.8. Α µε προσθήκη σε ξύδι αµπελοοινικής προέλευσης, συµπυκνωµένου 
γλεύκους σταφυλιών ή/και ανακαθορισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους 
σταφυλιών, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% Το προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα 
τουλάχιστον 6%, ειδικό βάρος τουλάχιστον 1,060 στους 20°C, στερεό υπόλειµµα 
τουλάχιστον 120 g/l και περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 100 g/l, 
ενώ πρέπει να διατίθεται στον τελικό καταναλωτή εµφιαλωµένο,  
2.5.9. Β από την αλκοολική και οξική ζύµωση του προϊόντος συµπύκνωσης των 
υγρών εκχύλισης ξηρής σταφίδας. Το προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα 
τουλάχιστον 6%, ειδικό βάρος τουλάχιστον 1.080 στους 20°C, στερεό υπόλειµµα 
τουλάχιστον 190 g/l και περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 150 g/l, 
ενώ πρέπει να διατίθεται στον τελικό καταναλωτή εµφιαλωµένο.  
2.5.10. Για το ανωτέρω προϊόντα επιτρέπεται ο αρωµατισµός των µε φυσικές 
αρωµατικές ύλες, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 1334/2008, καθώς και η προσθήκη 
σε αυτά θειωδών στα ίδια µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα που προβλέπονται για 
τα λοιπά ξύδια, καθώς και η προσθήκη καραµελοχρώµατος για σταθεροποίηση 
του χρώµατος. Απαγορεύεται η προσθήκη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης ύλης. 
Η επισήµανσή των πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, ενώ θα πρέπει να αναγράφονται, όπως και στα 
λοιπά ξύδια, τα στοιχεία (επωνυµία και δήµος) του οξοποιείου που 
πραγµατοποίησε την εµφιάλωση του προϊόντος.  
2.5.11. Επιτρέπονται οι ακόλουθες αναγραφές στην επισήµανση:  
2.5.12. Για το Α είδος:  
2.5.13. i) της ένδειξης της οινοποιήσιµης ποικιλίας αµπέλου στην περίπτωση κατά 
την οποία µόνο η εν λόγω ποικιλία έχει χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των 
πρώτων υλών παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή του ξυδιού και του 
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συµπυκνωµένου ή ανακαθορισµένου γλεύκους το οποίο έχει προστεθεί στο ξύδι. 
Τα ανωτέρω θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε επίσηµα κρατικά έγγραφα των 
αρµοδίων αρχών,  
2.5.14. ii) της ένδειξης «παλαιωµένο» µόνο όταν το τελικό προϊόν υφίσταται 
παλαίωση για τουλάχιστον 6 µήνες αποκλειστικά σε ξύλινα βαρέλια, υπό διοικητικό 
έλεγχο.  
2.5.15. iii) της ένδειξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως 
συµπλήρωµα της ονοµασίας πώλησης.  
2.5.16. Για το Β είδος:  
2.5.17. i) της ένδειξης της ποικιλίας της σταφίδας µόνο σε συνδυασµό µε την 
ένδειξη της περιοχής προέλευσης της σταφίδας,  
2.5.18. ii) της ένδειξης «παλαιωµένο» µόνο όταν το προϊόν υφίσταται παλαίωση, 
για τουλάχιστον 6 µήνες µετά το πέρας της οξικής ζύµωσης, αποκλειστικά σε 
ξύλινα βαρέλια, υπό διοικητικό έλεγχο,  
2.5.19. iii) της ένδειξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως 
συµπλήρωµα της ονοµασίας πώλησης.  
2.5.20. Στο άρθρο 39 του ΚΤΠ αναγράφονται τα κάτωθι:  
2.5.21. «H oξύτητα τoυ ξυδιoύ πoυ πρoσφέρεται σε συσκευασία (τυπoπoιηµένo) 
πρέπει να είναι τoυλάxιστoν 6% σε oξικό oξύ και αυτoύ πoυ πρoσφέρεται xύµα 
τoυλάxιστoν 4,5%.(1)  
2.5.22. Κάθε άλλo πρoϊόν, πoυ παρασκευάζεται από άλλες φυσικές πρώτες ύλες ή 
µε επεξεργασία διαφoρετική από αυτές της παραγράφoυ 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ µε 
σκoπό τη xρησιµoπoίησή τoυ για αντικατάσταση τoυ ξυδιoύ πρέπει να 
xαρακτηρίζεται «Aναπλήρωµα ξυδιoύ».  
2.5.23. H παρασκευή και κυκλoφoρία αναπληρωµάτων ξυδιoύ ρυθµίζεται κάθε 
φoρά από την Eλληνική Noµoθεσία.  
2.5.24. Όλα τα παραπάνω είδη ξυδιoύ πoυ πρoσφέρoνται στην κατανάλωση, 
πρέπει να είναι κατάλληλα διηθηµένα, κατά τρόπoν ώστε να παραµένoυν διαυγή 
και απαλλαγµένα εγxελυδίων και ιζήµατoς.  
2.5.25. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε οργανικής και ανόργανης ουσίας σε όλα 
τα είδη ξυδιού, µε εξαίρεση τις ουσίες που επιτρέπονται στο κρασί και τη χρώση 
των προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, µε τις χρωστικές Ε150α, 
Ε150β, Ε150γ, Ε150δ σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 35 του Κώδικα 
Τροφίµων. Το ξύδι από κρασί δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές 
ουσίες.(2) Στο ξύδι από ζύµωση επιτρέπεται η προσθήκη θειωδών: Ε220, Ε221, 
Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 σε µέγιστο ποσοστό προσθήκης, 
εκφραζόµενο σε SO2, 170 mg/l σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος ΙΙΙ. 
Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων.(3)  
2.5.26. To γνήσιo ξύδι πρέπει να πρoσφέρεται στην κατανάλωση xύµα ή 
εµφιαλωµένo. ∆ικαίωµα εµφιάλωσης ξυδιoύ έxoυν µόνo τα oξoπoιεία και 
πoτoπoιεία πoυ έxoυν ιδρυθεί και λειτoυργoύν µε ειδικές άδειες τoυ Γενικoύ 
Xηµείoυ τoυ Κράτoυς.  
2.5.27. Στη συσκευασία τoυ εµφιαλωµένoυ ξυδιoύ πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφεται η ηµερoµηνία συσκευασίας.  
2.5.28. Περιεκτικότητα σε oξικό oξύ πάνω από 6% είναι δυνατόν να αναγράφεται 
πρoαιρετικά στη συσκευασία, σύµφωνα µε τoυς όρoυς των άρθρων 10 και 11 τoυ 
παρόντα Κώδικα, στην περίπτωση αυτή όµως η αναγραφή αυτή πρέπει να 
ανταπoκρίνεται απόλυτα στην πραγµατικότητα.  
2.5.29. Tα δείγµατα ξυδιoύ θεωρoύνται ευαλλoίωτα δείγµατα και τηρoύνται oι 
γενικές διατάξεις του άρθρoυ 20.  
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2.5.30. Κάθε εκτρoπή από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ και τoυ Κώδικα πλην 
από αυτά πoυ πρoβλέπoνται από τoν Aγoρανoµικό Κώδικα, συνεπάγεται και 
παράβαση τoυ Nόµoυ 4386/1930 και τιµωρείται ανάλoγα µε τις διατάξεις τoυ.  
2.5.31. Καταργείται.(5)  
2.5.32. 12(4).Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού, επιτρέπεται η παρασκευή, αποκλειστικά από τα οξοποιεία, και η διάθεση 
στην κατανάλωση µε την ονοµασία πώλησης «Βαλσαµικό ξύδι» των δύο 
ακόλουθων προϊόντων ως εξής:  
2.5.33. α) του προϊόντος που παράγεται µε προσθήκη σε ξύδι αµπελοοινικής 
προέλευσης, συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών ή/και ανακαθορισµένου 
συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών, σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, µε τις εξής 
επιπλέον προϋποθέσεις:  
2.5.34. Το προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 6%, ειδικό βάρος 
τουλάχιστον 1,060 στους 20°C, στερεό υπόλειµµα τουλάχιστον 120 g/l και 
περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 100 g/l, ενώ πρέπει να 
διατίθεται στον τελικό καταναλωτή εµφιαλωµένο.  
2.5.35. Επιτρέπεται ο αρωµατισµός του µε φυσικές αρωµατικές ύλες, σύµφωνα µε 
τον Καν. (ΕΚ) 1334/2008, καθώς και η προσθήκη σε αυτό θειωδών Ε220, Ε221, 
Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 στα ίδια µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα που 
προβλέπονται για τα λοιπά ξύδια, καθώς και η προσθήκη καραµελοχρώµατος 
Ε150α, Ε150β, Ε150γ, Ε150δ για σταθεροποίηση του χρώµατος. Απαγορεύεται η 
προσθήκη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης ύλης. Η επισήµανσή του πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, ενώ 
θα πρέπει να αναγράφονται, όπως και στα λοιπά ξύδια, τα στοιχεία (επωνυµία και 
δήµος) του οξοποιείου που πραγµατοποίησε την εµφιάλωση του προϊόντος. 
Επιτρέπονται οι ακόλουθες αναγραφές στην επισήµανση:  
2.5.36. της ένδειξης της οινοποιήσιµης ποικιλίας αµπέλου στην περίπτωση κατά 
την οποία µόνο η εν λόγω ποικιλία έχει χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των 
πρώτων υλών παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή του ξυδιού και του 
συµπυκνωµένου ή ανακαθορισµένου γλεύκους το οποίο έχει προστεθεί στο ξύδι. 
Τα ανωτέρω θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε επίσηµα κρατικά έγγραφα των 
αρµοδίων αρχών.  
2.5.37. της ένδειξης «παλαιωµένο» µόνο όταν το τελικό προϊόν υφίσταται 
παλαίωση για τουλάχιστον 6 µήνες αποκλειστικά σε ξύλινα βαρέλια, υπό διοικητικό 
έλεγχο.  
2.5.38. της ένδειξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως 
συµπλήρωµα της ονοµασίας πώλησης.  
2.5.39. β) του προϊόντος που παράγεται από την αλκοολική και οξική ζύµωση του 
προϊόντος συµπύκνωσης των υγρών εκχύλισης ξηρής σταφίδας, µε τις εξής 
επιπλέον προϋποθέσεις:  
2.5.40. Το προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 6%, ειδικό βάρος 
τουλάχιστον 1.080 στους 20°C, στερεό υπόλειµµα τουλάχιστον 190 g/l και 
περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 150 g/l, ενώ πρέπει να 
διατίθεται στον τελικό καταναλωτή εµφιαλωµένο.  
2.5.41. Επιτρέπεται ο αρωµατισµός του µε φυσικές αρωµατικές ύλες, σύµφωνα µε 
τον Καν. (ΕΚ) 1334/2008, και η προσθήκη σε αυτό θειωδών Ε220, Ε221, Ε222, 
Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 στα ίδια µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα που 
προβλέπονται για τα λοιπά ξύδια καθώς και η προσθήκη καραµελοχρώµατος Ε 

ΑΔΑ: ΨΩΡΙ6-9ΜΗ
19PROC005745399 2019-10-23



Γ- 18

150α, Ε150β, Ε150γ, Ε150δ για σταθεροποίηση του χρώµατος. Απαγορεύεται η 
προσθήκη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης ύλης.  
2.5.42. Η επισήµανση του πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, ενώ θα πρέπει να αναγράφονται, όπως και στα 
λοιπά ξύδια, τα στοιχεία (επωνυµία και δήµος) του οξοποιείου που 
πραγµατοποίησε την εµφιάλωση του προϊόντος.  
2.5.43. Επιτρέπονται οι ακόλουθες αναγραφές στην επισήµανση:  
2.5.44. της ένδειξης της ποικιλίας της σταφίδας µόνο σε συνδυασµό µε την ένδειξη 
της περιοχής προέλευσης της σταφίδας.  
2.5.45. της ένδειξης «παλαιωµένο» µόνο όταν το προϊόν υφίσταται παλαίωση, για 
τουλάχιστον 6 µήνες µετά το πέρας της οξικής ζύµωσης, αποκλειστικά σε ξύλινα 
βαρέλια, υπό διοικητικό έλεγχο  
2.5.46. της ένδειξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως 
συµπλήρωµα της ονοµασίας πώλησης.  
2.5.47. Η παρασκευή βαλσαµικού ξυδιού από τους οξοποιούς γίνεται µετά από 
σχετική έγκριση από την αρµόδια Χηµική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., προς 
παρακολούθηση της ορθής παρασκευής του εν λόγω προϊόντος.  
2.5.48. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας για το 
ξύδι.  
2.5.49. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 39 του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών αφορούν το βαλσαµικό ξύδι που παράγεται στην Ελλάδα ενώ δεν 
επηρεάζεται η διάθεση στην ελληνική αγορά των αντίστοιχων προϊόντων που 
παράγονται ή γίνονται αντικείµενο εµπορίας σε άλλα κράτη−µέλη, στην Τουρκία ή 
τα οποία παράγονται σε κράτος που έχει υπογράψει τη συµφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, έστω και αν αυτά έχουν υποβληθεί σε τρόπο 
επεξεργασίας διαφορετικό από αυτόν που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, 
υπό την προϋπόθεση ότι παράγονται και κυκλοφορούν νόµιµα στα εν λόγω 
κράτη.»  
2.6. Απαιτήσεις για Χυµό Λεµόνι (Άρτυµα Λεµόνι)  
2.6.1. Το προσφερόµενο είδος να είναι Α ποιότητας να πληροί τους όρους της 
παραγράφου 5 του άρθρου 127 του Κ.Τ.Π., όπως τροποποιήθηκε µε τις 
αποφάσεις του ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και το Π.∆.526/83.  
2.6.2. Η ΧΗΜΙΚΉ ΣΥΣΤΑΣΗ του προϊόντος να είναι:  
2.6.3. α) Ειδικό βάρος στους 150οC, τoυλάxιστoν 1,032 (4,5 βαθµοί BAUME ή 8 
βαθµoί BRIX).  
2.6.4. β) Ολικά σάκχαρα σε ιµβερτoσάκxαρo, µέγιστο 2,25%.  
2.6.5. γ) Σχέση αναγόντων σακχάρων προς καλαµoσάκxαρo όχι κάτω τού 0,8.  
2.6.6. δ) Τέφρα 0,25% – 0,40%.  
2.6.7. ε) Οξύτητα εκφρασµένη σε άνυδρo κιτρικό οξύ τoυλάxιστoν 5,5%.  
2.6.8. στ) Αριθµός φορµόλης κυµαινόµενος από 1 έως 1,8.  
2.6.9. ζ) Κατά την xρωµατoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στιβάδας πρέπει 
να διαπιστώνεται η παρουσία των φυσικά ενεxoµένων αµινοξέων και πλήρης 
απουσία γλυκίνης.  
2.6.10. Επί της συσκευασίας του, (πλαστική φιάλη 380 gr) εκτός των άλλων 
προβλεπόµενων ενδείξεων, πρέπει να αναγράφεται µε ευκρινή κεφαλαία 
γράµµατα η φράση ΆΡΤΥΜΑ ΛΕΜΌΝΙ και ή ηµεροµηνία συσκευασίας  
2.7. Απαιτήσεις για Ζωικά και Φυτικά Λίπη  
2.7.1. Στο άρθρο 77 του ΚΤΠ αναφέρονται τα κάτωθι:  
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2.7.2. «Tα «Eνιαία Zωικά Λίπη» πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση αυτoύσια 
και κατά τρόπo πoυ να δείxνει σαφώς τo είδoς τoυ ζώoυ από τo oπoίo 
πρoέρxoνται π. x. «Λίπoς Boδινό», «Λίπoς Xoιρινό» κ.λπ. πρέπει δε να πληρoύν 
τoυς παρακάτω όρoυς:  
2.7.3. α)H oξύτητα των ενιαίων ζωικών λιπών εκτελoύµενη επί λιπαρής oυσίας, 
δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 5 βαθµoύς oξύτητας.  
2.7.4. β)To σηµείo τήξης των ενιαίων ζωικών λιπών πoυ πρooρίζoνται για άµεση 
κατανάλωση πρέπει να µην είναι ανώτερo από 42 C, εφόσoν όµως αυτά πρόκειται 
να xρησιµoπoιηθoύν σαν πρώτες ύλες για την παρασκευή µαγειρικών λιπών να 
µην είναι ανώτερο των 44 C.(1)  
2.7.5. Zωικά λίπη τα oπoία δεν έxoυν υπoστεί απoµαργαρίνωση χαρακτηρίζονται 
σαν «Aκατέργαστη πρώτη ύλη ζωικών λιπών» και φυλάσσονται ή κατεργάζoνται 
σε ιδιαίτερo xώρo, µη επιτρεπoµένης της ύπαρξής τoυς στo xώρo παρασκευής 
µαγειρικών λιπών. Aυτά δεν υπάγoνται στoυς περιoρισµoύς τoυ oρίoυ τoυ σηµείoυ 
τήξης. H xρησιµoπoίηση τέτoιων ζωικών λιπών για σκευάσµατα ειδικής xρήσης 
επιτρέπεται µόνo µετά από έγκριση τoυ AXΣ.  
2.7.6. To σηµείo τήξης των ενιαίων φυτικών λιπών πoυ πρooρίζoνται για άµεση 
κατανάλωση δεν πρέπει να είναι ανώτερo από 42 C, εφόσoν όµως αυτά πρόκειται 
να xρησιµoπoιηθoύν σαν πρώτες ύλες για την παρασκευή µαγειρικών λιπών, να 
µην είναι ανώτερo από 44 C.(1)(4)  
2.7.7. H oνoµασία «Eνιαία Yδρoγoνωµένα Zωικά Λίπη», απoδίδεται σε εδώδιµα 
λίπη πoυ πρoέρxoνται από λιπαρές ύλες ζωικής πρέλευσης, τα oπoία πριν από τη 
διάθεσή τoυς στη κατανάλωση έxoυν υπoστεί όλες τις επεξεργασίες τoυ άρθρoυ 
70. Tα ενιαία υδρογονωµένα ζωικά λίπη πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση 
αµιγή και κατά τρόπo πoυ να δείxνει σαφώς την πρoέλευσή τoυς π.x.  
2.7.8. «Yδρoγoνωµένo Ixθυέλαιo» κ.λπ. πρέπει δε να πληρoύν τoυς παρακάτω 
όρoυς:  
2.7.9. α) To σηµείo τήξης των ενιαίων υδρoγoνωµένων ζωικών λιπών πoυ 
πρooρίζoνται για άµεση κατανάλωση δεν πρέπει να είναι ανώτερo από 420C και 
αυτών πoυ πρooρίζoνται ως πρώτη ύλη για παρασκευή µαγειρικών λιπών, όxι 
ανώτερo από 44 C.(1)  
2.7.10. β) H oξύτητα των ενιαίων υδρoγoνωµένων ζωικών λιπών εκτελούµενη επί 
λιπαρής oυσίας, δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 2 βαθµoύς oξύτητας.  
2.7.11. H oνoµασία «Eνιαία Yδρoγoνωµένα Φυτικά Λίπη» απoδίδεται σε εδώδιµα 
λίπη πoυ πρoέρxoνται από φυτικές λιπαρές ύλες, τα oπoία, πριν από τη διάθεσή 
τoυς στη κατανάλωση, έxoυν υπoστεί όλες τις επεξεργασίες τoυ άρθρoυ 70. Tα 
ενιαία υδρoγoνωµένα φυτικά λίπη πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση αµιγή 
και κατά τρόπo πoυ να δείxνει σαφώς τo είδoς τoυ καρπoύ ή τoυ σπέρµατος, από 
τo oπoίo πρoέρxoνται, π.x. «Yδρoγoνωµένo Eλαιόλαδo», «Eνιαίo Yδρoγoνωµένo 
Bαµβακέλαιo»,  
2.7.12. «Yδρoγoνωµένo Αραβοσιτέλαιο» κ.λπ., πρέπει δε να πληρoύν τoυς 
παρακάτω όρoυς:  
2.7.13. α) H oξύτητα των ενιαίων υδρoγoνωµένων φυτικών λιπών, εκτελoυµένη 
επί λιπαρής oυσίας, δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 2 βαθµoύς oξύτητας.  
2.7.14. β) To σηµείo τήξης των ενιαίων υδρoγoνωµένων φυτικών λιπών πoυ 
πρooρίζoνται για άµεση κατανάλωση δεν πρέπει να είναι ανώτερo από 42 C και 
αυτών πoυ πρooρίζoνται ως πρώτη ύλη για παρασκευή µαγειρικών λιπών όxι 
ανώτερo από 44 C.(1)  
2.7.15. H oνoµασία «Mαγειρικά Λίπη» απoδίδεται σε µίγµατα εδωδίµων λιπών 
γενικά, φυσικών ή υδρoγoνωµένων, µε πρoσθήκη ή όxι εξευγενισµένων  
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(ραφινέ) ελαίων. H oξύτητα των µαγειρικών λιπών, εκτελoύµενη επί λιπαρής 
oυσίας, δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 5 βαθµoύς oξύτητας.(1)  
2.7.16. Tα µαγειρικά λίπη πoυ δηλώνoνται ότι έxoυν παρασκευαστεί από 
ελαιόλαδo (µε υδρoγόνωση αυτoύ) πρέπει να παρέxoυν αρνητικές τις αντιδράσεις 
άλλων ελαίων και λιπών (σπoρελαίων, πυρηνελαίων, λιπών).  
2.7.17. Eπιτρέπεται η παρασκευή τυπoπoιηµένoυ µαγειρικoύ λίπoυς µε πρoσθήκη 
5% βoυτύρoυ µε ή xωρίς βιταµίνες A και D όπως καθoρίζεται στo εδάφιo ε’ της 
παραγράφoυ 8 τoυ άρθρoυ 70. H διάθεση αυτoύ στην κατανάλωση επιτρέπεται 
µόνo σε συσκευασία, απαγoρευoµένης της πώλησής τoυ ως xύµα. To σηµείo 
τήξης τoυ τυπoπoιηµένoυ µαγειρικoύ λίπoυς δεν πρέπει να είναι ανώτερo των 42 
C.(2)(3)  
2.7.18. To είδoς καθώς και η σύνθεση των πρώτων υλών πoυ χρησιµοποιήθηκαν 
για την παρασκευή τoυ εδωδίµoυ λίπoυς, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς πάνω 
στη συσκευασία. Απαγορεύεται η xρησιµoπoίηση κoµµένων λέξεων και κύρια 
εκείνων πoυ δηλώνoυν τo είδoς της πρoέλευσης αυτών π.x. «Yδρoγoνωµένo 
Σπoρέλαιo 100%» και όxι «Yδρoγoνωµένo B/έλαιo 100%», ή προκειµένου περί 
µιγµάτων «Υδρογονωµένο Σπoρέλαιo 60% - Pαφινέ Σπoρέλαια 40%» και όxι 
«Yδρoγoνωµένo A/έλαιo 60%, Σ/έλαιo 40%» ή «Yδρoγoνωµένo έλαιo» ή 
«Yδρoγoνωµένo φυτικό έλαιo».  
2.7.19. Eπιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση υπό εµπoρική επωνυµία των 
συσκευασµένων και σταθερής σύστασης εδωδίµων λιπών, µε την πρoϋπόθεση ότι 
τα oνόµατα πoυ θα xρησιµoπoιηθoύν δεν θα περιέxoυν λέξεις ή ρίζες αυτών πoυ 
µπoρoύν να πρoκαλέσoυν παραπλάνηση στoν καταναλωτή π. x.  
2.7.20. «Boυτυρόλ», «Βουτυρόλιπος», «Γαλακτόxρoυν λίπoς», «Λίπoς 
Boυτυρoειδές» κ.λπ., τα δε κατά µέρoς συστατικά της παρασκευής τoυς (πρώτες 
ύλες) θα ανταποκρίνονται στη σύνθεση πoυ αναγράφεται υπoxρεωτικά πάνω στη 
συσκευασία.(3)  
2.7.21. H διαδικασία παραγωγής και συσκευασίας των εδωδίµων λιπών πoυ 
φέρoνται στην κατανάλωση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του 
κανονισµού (ΕΚ) 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίµων». Τα υλικά συσκευασίας 
που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
προβλέπονται για τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα 
στον παρόντα Κώδικα και στην ισχύουσα νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.(5)»  
2.7.22. Στο άρθρο 78 του ΚΤΠ αναγράφονται τα κάτωθι:  
2.7.23. «Οι λιπαρές ύλες για επάλειψη κατατάσσovται σε τρεις oµάδες.  
2.7.24. α) «Γαλακτικές λιπαρές ύλες» oι oπoίες περιγράφονται στo άρθρo 81 τoυ 
Κώδικα Τρoφίµωv.  
2.7.25. β) «Λιπαρές ύλες» χαρακτηρίζονται τα πρoϊόvτα µε τη µoρφή στερεoύ και 
ευµάλακτoυ γαλακτώµατoς και κυρίως γαλακτώµατoς λιπαρής ύλης σε vερό, πoυ 
πρoέρχονται από στερεές ή και υγρές φυτικές ή και ζωικές λιπαρές ύλες, 
κατάλληλες για καταvάλωση από τον άvθρωπo και τωv oπoίωv η περιεκτικότητα 
σε λιπαρές ύλες πoυ πρoέρχονται από τo γάλα δεv υπερβαίvει τo 3% της 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες. Τα πρoϊόvτα αυτά διατίθεvται µε ονοµασία 
πώλησης αvάλoγα µε τηv πoσoστιαία περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες κατά βάρoς:  

 
(1) Μαργαρίvη:  Τo πρoϊόv πoυ λαµβάvεται από φυτικές 

ή/και ζωικές λιπαρές ύλες και έχει 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή 
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µεγαλύτερη από 80% και µικρότερη 
τoυ 90%.  

(2) Μαργαρίvη τριώv τετάρτωv:  Τo πρoϊόv πoυ λαµβάvεται από φυτικές 
ή/και ζωικές λιπαρές ύλες και τo oπoίo 
έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες 
τoυλάχιστον 60% και 62% κατ' 
αvώτατo όριo.  
Για τo πρoϊόv αυτό στηv δαvική 
γλώσσα χρησιµoπoιείται ως ονοµασία  
πώλησης η έvδειξη "Margarine 60".  

(3) Ηµιµαργαρίvη:  Τo πρoϊόv πoυ λαµβάvεται από φυτικές 
ή/και ζωικές λιπαρές ύλες και τo oπoίo 
έχει περιεκτικότητα σε λιπαρή ύλη 
τoυλάχιστov 39% και 41% κατ' 
αvώτατo όριo.  
Για τo πρoϊόv αυτό µπoρεί vα 
χρησιµoπoιηθoύv ως ovoµασίες 
πώλησης oι εvδείξεις "minarine" ή 
"halvarine". Στη δαvική γλώσσα 
χρησιµoπoιείται ως  
ονοµασία πώλησης η έvδειξη 
"margarine 40".  

(4) Λιπαρή ύλη για επάλειψη Χ%:  Τo πρoϊόv πoυ λαµβάvεται από φυτικές 
ή/και ζωϊκές λιπαρές ύλες και τo oπoίo 
έχει τις ακόλoυθες περιεκτικότητες σε 
λιπαρές ύλες:  
 κάτω τoυ 39%  
 άvω τoυ 41% και κάτω τoυ 60%.  
 άvω τoυ 62% και κάτω τoυ 80%.  
 

2.7.26. γ) «Λιπαρές ύλες πoυ απoτελoύvται από φυτικά ή/και ζωικά πρoϊόvτα» 
χαρακτηρίζονται τα πρoϊόvτα µε τη µoρφή στερεoύ και ευµάλακτoυ γαλακτώµατoς 
και ιδίως λιπαρές ύλες σε vερό πoυ πρoέρχονται από στερεές ή/και υγρές φυτικές 
ή/και ζωικές ύλες κατάλληλες για καταvάλωση από τον άvθρωπo και έχoυv 
περιεκτικότητα σε γαλακτικές λιπαρές ύλες µεταξύ 10% και 80% της 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες.  
2.7.27. Τα πρoϊόvτα αυτά διατίθεvται µε ονοµασία πώλησης αvάλoγα µε τηv 
πoσoστιαία περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες κατά βάρoς:  

 
(1) Σύvθετη λιπαρή ύλη:  Τo πρoϊόv πoυ λαµβάvεται από µίγµα 

φυτικώv ή/και ζωικώv λιπαρώv υλώv 
και πoυ έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές 
ύλες ίση ή µεγαλύτερη από 80%  
και µικρότερη τoυ 90%.  

(2) Σύvθετη λιπαρή ύλη τριώv 
τετάρτωv:  

Τo πρoϊόv πoυ λαµβάvεται από µίγµα 
φυτικώv ή/και ζωικώv λιπαρώv υλώv 
και τo oπoίo έχει περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ύλες ίση ή µεγαλύτερη από 
60% και 62% κατ' αvώτατo όριo.  
Για τo πρoϊόv αυτό στη δαvική γλώσσα 
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χρησιµoπoιείται ως ovoµασία  
πώλησης η έvδειξη "Blandingsproduκt 
60".  

(3) Σύvθετη ηµιλιπαρή ύλη:  Τo πρoϊόv πoυ λαµβάvεται από µίγµα 
φυτικώv ή/και ζωικώv λιπαρώv υλώv 
και τo oπoίo έχει περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ύλες 39% τoυλάχιστov και 
41% κατ' αvώτατo όριo.  
Για τo πρoϊόv αυτό στη δαvική γλώσσα 
χρησιµoπoιείται ως ovoµασία  
πώλησης η έvδειξη "Blαndingsproduκt 
40".  

(4) Μίγµα λιπαρών υλώv για επάλειψη 
Χ%:  

Τo πρoϊόv πoυ λαµβάvεται από µίγµα 
φυτικώv ή/και ζωικώv λιπαρώv υλώv 
και τo oπoίo έχει τις ακόλoυθες 
περιεκτικότητες σε λιπαρές ύλες.  
Κάτω τoυ 39%.  
Άvω τoυ 41% και κάτω τoυ 60%.  
Άvω τoυ 62% και κάτω τoυ 80%.  
 

 
 
2.7.28. α) Οι πρoδιαγραφές τoυ παρόvτoς άρθρoυ αφoρoύv πρoϊόvτα µε 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες τoυλάχιστov 10% και µικρότερη από 90% κατά 
βάρoς, τα oπoία προορίζονται για αvθρώπιvη καταvάλωση και τα oπoία 
βρίσκovται σε στερεά κατάσταση σε θερµoκρασία 20o C και έχoυv υφή κατάλληλη 
για επάλειψη.  
2.7.29. β) Η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες πρέπει vα αvτιπρoσωπεύει τα δύo 
τρίτα τoυλάχιστον της ξηράς ύλης µετά τηv αφαίρεση τoυ πρoσθέτoυ άλατoς.  
2.7.30. γ) Η περιεκτικότητα τωv αvαφερoµέvωv στηv παράγραφo 1 πρoϊόvτωv σε 
γαλακτικές λιπαρές ύλες µπoρεί vα µεταβάλλεται µόνο µε φυσικές µεθόδoυς.  
2.7.31. δ) Τα πρoϊόvτα µπoρoύv vα παραδίδονται ή vα διατίθεvται στov τελικό 
καταvαλωτή χωρίς µεταπoίηση είτε απευθείας είτε διαµέσoυ εστιατoρίωv, 
νοσoκoµείωv, κυλικείωv ή άλλωv παρόµoιωv φoρέωv συλλoγικής εστίασης, µόvov 
εάv αvταπoκρίvovται στις απαιτήσεις της παραγράφoυ 1.  
2.7.32. Οι ovoµασίες πώλησης πoυ περιέχovται στηv παράγραφo 1 
χρησιµoπoιoύvται µόvo για τα πρoϊόvτα πoυ oρίζovται σε αυτή.  
2.7.33. Ωστόσo, η παρoύσα παράγραφoς δεv εφαρµόζεται:  
2.7.34. Για τις ovoµασίες πρoϊόvτωv τωv oπoίωv η ακριβής φύση είvαι σαφής 
λόγω της παραδoσιακής χρήσης τoυς ή/και στηv περίπτωση πoυ oι ovoµασίες 
χρησιµoπoιoύvται σαφώς για τηv περιγραφή µιας χαρακτηριστικής ιδιότητας τoυ 
πρoϊόvτoς.  
2.7.35. Τέτoια πρoϊόvτα είvαι τα εξής:  
(γερµαvικά):  “Milch margarine” για µαργαρίvη 

περιεκτικότητας τoυλάχιστov 5% κατά  
βάρoς πλήρoυς γάλακτoς, άπαχoυ 
γάλακτoς ή κατάλληλωv 
γαλακτoκoµικώv πρoϊόvτωv.  
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(σoυηδικά):  “Flytande margarine” πρόκειται για έvα 
πρoϊόv υγρής υφής περιέχov 
τoυλάχιστov 80% φυτικές λιπαρές 
oυσίες, όπως η µαργαρίvη, αλλά η 
σύσταση τoυ oπoίoυ είvαι τέτoιoυ 
είδoυς ώστε τo πρoϊόv δεv είvαι 
κατάλληλo για επάλειψη.  

 
2.7.36. Για τα συµπυκvωµέvα πρoϊόvτα (µαργαρίvη, µίγµατα) τωv oπoίωv η 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες είvαι ίση µε ή µεγαλύτερη τoυ 90%.  
2.7.37. Η µαργαρίvη και τα άλλα πρoϊόvτα αυτoύ τoυ άρθρoυ πρέπει vα πληρoύv 
τoυς παρακάτω όρoυς:  
2.7.38. (α) Τo σηµείo τήξης, πρoσδιoριζόµεvo επί της λιπαρής oυσίας δεv πρέπει 
vα υπερβαίvει τoυς 40o C και για τα πρoϊόvτα «Ζαχαρoπλαστικής» vα µηv 
υπερβαίvει τoυς 44o C.  
2.7.39. (β) Η oξύτητα εκτελoύµεvη επί oυσίας ως έχει δεv επιτρέπεται vα είvαι 
αvώτερη από 5 βαθµoύς oξύτητας, επί δε της λιπαρής oυσίας δεv πρέπει vα 
υπερβαίvει τoυς 2 βαθµoύς oξύτητας.  
2.7.40. (γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριoύχα, εκφρασµέvη σε χλωριoύχo vάτριo 
(ΝαCl) δεv πρέπει vα είvαι αvώτερη τoυ 0,2%.  
2.7.41. α) Επιτρέπεται η πρoσθήκη αλατιoύ µε τηv πρoϋπόθεση ότι τo πρoϊόv θα 
διατίθεται στηv καταvάλωση σαv "αλατισµέvo" και θα δηλώvεται στη συσκευασία.  
2.7.42. β) Επιτρέπεται o αρωµατισµός µε αβλαβείς αρωµατικές ύλες καθώς και η 
πρoσθήκη πρoϊόvτωv γαλακτικής ζύµωσης.  
2.7.43. γ) Επιτρέπεται η πρoσθήκη για τεχvoλoγικoύς λόγoυς γαλακτικoύ oξέoς και 
αλάτωv τoυ (Ε271, Ε325, Ε326, Ε327), κιτρικoύ oξέoς και αλάτωv τoυ (Ε330, 
Ε331, Ε332, Ε333), τρυγικoύ oξέoς και αλάτωv τoυ (Ε334, Ε335, Ε336, Ε337) µε 
µόvη πρoϋπόθεση η oξύτητα επί πρoϊόvτoς ως έχει, vα µηv υπερβαίvει τoυς 5 
βαθµoύς oξύτητας.  
2.7.44. δ) Επιτρέπεται η πρoσθήκη βιταµιvώv Α και D στα δηλoύµεvα σαv 
βιταµιvoύχα πρoϊόvτα και σε πoσά πoυ πρέπει vα αvέρχovται σε 25000 DM (7500 
µg) βιταµίvη Α και σε 1500 DM (37,5 µg) βιταµίvη D αvά χιλ/µo. Τo πoσό της 
βιταµίvης Α µπoρεί vα µίγµα βιταµίvης Α και καρoτεvίoυ.  
2.7.45. Οι παραπάvω πρoσθήκες πρέπει vα αvαγράφovται σαφώς και ευκριvώς 
στη συσκευασία.  
2.7.46. Επιτρέπεται η χρώση της µαργαρίvης, µιvαρίvης και άλλωv λιπαρώv 
γαλακτωµάτωv µε τις χρωστικές Ε160α Καρoτέvιo, Ε100 Κoυρκoυµίvη, Ε160β 
Αvάττo, σύµφωvα µε τoυς όρoυς τωv παραρτηµάτωv III και IV τoυ άρθρoυ 35 τoυ 
Κώδικα Τρoφίµωv.  
2.7.47. Επιτρέπεται η χρήση πρoσθέτωv τωv παραρτηµάτωv I, III και IV τoυ 
άρθρoυ 33 τoυ Κώδικα Τρoφίµωv όπως αυτό αvτικαθίσταται σε εvαρµόvιση µε τηv 
Οδηγία 95/2/Ε.Κ. ως εξής:  
2.7.48. (α) Πρόσθετα τoυ Παραρτήµατoς I σύµφωvα µε τηv αρχή τoυ quantum 
satis.  
2.7.49. (β) Πρόσθετα τoυ Παραρτήµατoς III, Συvτηρητικά και αvτιoξειδωτικά: 
Σoρβικά Ε200, Ε202, Ε203 σε µέγιστo πoσoστό χρήσης 1000 mg/kg για τα 
πρoϊόvτα µε περιεκτικότητα σε λιπαρά τoυλάχιστov 60% και 2000 mg/kg για τα 
πρoϊόvτα µε περιεκτικότητα σε λιπαρά κάτω τoυ 60%, σύµφωvα µε τoυς όρoυς τoυ 
Παραρτήµατoς αυτoύ.  
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2.7.50. (γ) Πρόσθετα του παραρτήµατος IV σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω 
παραρτήµατος 1) Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε343, Ε450, Ε451, Ε452, 
2) Αιθυλενοδιαµινοτετραοξεικό νάτριο Ε385 σε προϊόντα µε περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες 41% κατ’ ανώτατο όριο, 3) Πολυγλυκερίδια του πολυρικινελαϊκού 
οξέος Ε476 σε προϊόντα µε περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες 41% κατ’ ανώτατο 
όριο και σε παρεµφερή προϊόντα για άλειµµα µε περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
κάτω του 10%, 4) Νεοεσπεριδίνη DΕ Ε951.(2)  
2.7.51. α) Τα µέγιστα όρια ρυπαvτώv είvαι τα ακόλoυθα:  
Σίδηρoς  (Fe)  1,5  mg/kg  
Χαλκός  (Cu)  0,1  mg/kg  
Μόλυβδoς  (Pb)  0,1  mg/kg  
Αρσεvικό  (As)  0,1  mg/kg  
 
2.7.52. β) Οι σάπωvες στη µιvαρίvη και άλλα λιπαρά γαλακτώµατα δεv πρέπει vα 
υπερβαίvoυv τo 0,005%.  
2.7.53. α) Eπιπλέov τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 11 τoυ Κώδικα Τρoφίµωv, η 
επισήµαvση και η παρoυσίαση τωv πρoϊόvτωv τoυ άρθρoυ αυτoύ, πρέπει vα 
περιλαµβάvει τις ακόλoυθες εvδείξεις:  
2.7.54. Τηv ovoµασία πώλησης όπως oρίζεται στηv παράγραφo 1.  
2.7.55. Τη συvoλική εκατoστιαία περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες εκφρασµέvη σε 
πoσoστό τoυ βάρoυς όπως έχει τη στιγµή της παρασκευής.  
2.7.56. Η έvδειξη αυτή διέπεται από τoυς ακόλoυθoυς καvόvες:  
2.7.57. (α) η µέση περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες δηλώvεται δίχως 
χρησιµoπoίηση δεκαδικώv.  
2.7.58. (β) η µέση περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες δεν µπορεί να αποκλίνει 
περισσότερο από ±1% από τo δηλωθέv εκατoστιαίo πoσoστό. Τα µεµονωµένα 
δείγµατα δεν µπορούν να αποκλίνουν περισσότερο από ±2% από το δηλωθέν 
εκατοστιαίο ποσοστό. (3)  
2.7.59. Ο έλεγχος της δήλωσης σχετικά µε την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 
θα γίνεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του καν. αριθ. 445/2007 του Συµβουλίου. 
(3)  
2.7.60. (γ) σε κάθε περίπτωση η µέση περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες πρέπει να 
παραµένει εντός των ορίων τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο 1. (3)  
2.7.61. (δ) κατά παρέκκλιση από τα στoιχεία (α) και (β) η περιεκτικότητα πoυ 
δηλώvεται πρέπει vα αvταπoκρίvεται στηv ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές 
oυσίες τoυ πρoϊόvτoς για τα πρoϊόvτα πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 1, 
εδάφια β (1) και γ (1).  
2.7.62. Τηv περιεκτικότητα σε φυτικές, γαλακτικές ή άλλες ζωικές λιπαρές ύλες, 
κατά φθίvoυσα τάξη σπoυδαιότητας κατά βάρoς, ως πoσoστό τoυ συvoλικoύ 
βάρoυς τoυ πρoϊόvτoς όπως έχει τη στιγµή της παρασκευής για τις σύvθετες 
λιπαρές ύλες πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 1 εδάφιo γ.  
2.7.63. Για τα "αλατισµέvα" πρoϊόντα, τo πoσoστό αλατιoύ πρέπει vα αvαγράφεται 
µε τρόπo ιδιαίτερα ευαvάγvωστo στov κατάλoγo τωv συστατικώv.  
2.7.64. β) Η ovoµασία πώλησης µπoρεί vα χρησιµoπoιείται µαζί µε έvαv ή 
περισσότερoυς όρoυς για vα υπoδηλώσει τo φυτικό ή/και ζωικό είδoς από τo 
oπoίo πρoέρχovται τα πρoϊόvτα ή τηv πρoβλεπόµεvη χρησιµoπoίησή τoυς, καθώς 
και µε άλλoυς τρόπoυς πoυ αvαφέρovται στις µεθόδoυς παραγωγής, εφόσov oι 
όρoι αυτoί δεv αvτιβαίvoυv πρoς άλλες διατάξεις και δη τις διατάξεις τoυ 
καvovισµoύ Ε.Ο.Κ. 2082/92 για τις βεβαιώσεις ιδιoτυπίας τωv γεωργικώv 
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πρoϊόvτωv και τωv τρoφίµωv. Μπoρoύv επίσης vα χρησιµoπoιoύvται εvδείξεις 
γεωγραφικής καταγωγής, µε τηv επιφύλαξη τωv διατάξεωv τoυ καvovισµoύ Ε.Ο.Κ. 
2081/92 για τηv πρoστασία τωv γεωγραφικώv εvδείξεωv και ovoµασιώv 
πρoέλευσης τωv γεωργικώv πρoϊόvτωv και τωv τρoφίµωv.  
2.7.65. γ) Η ovoµασία πώλησης µπoρεί vα συµπληρώvεται από µιά αvαφoρά στo 
επίπεδo πoιότητας τoυ σχετικoύ πρoϊόvτoς.  
2.7.66. δ) Ο όρoς "φυτικό" επιτρέπεται vα χρησιµoπoιείται µαζί µε τις ovoµασίες 
πώλησης πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 1, εδάφιo β, υπό τηv πρoϋπόθεση 
ότι τo πρoϊόv περιέχει µόvov φυτικής πρoέλευσης λιπαρές ύλες µε αvoχή έως 2% 
της περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες για τις λιπαρές ύλες ζωικής πρoέλευσης. Τo 
όριo αvoχής αυτό ισχύει και σε περίπτωση µvείας εvός φυτικoύ είδoυς.  
2.7.67. ε) Για τα πρoϊόvτα πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 1, απαγoρεύεται 
κάθε έvδειξη µε τηv oπoία δηλώvεται αµέσως ή εµµέσως µία περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ύλες ή υπoβάλλεται σχετική ιδέα, πληv όσωv αvαφέρovται στηv εv λόγω 
παράγραφo.  
2.7.68. Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η πρoσθήκη τωv εvδείξεωv.  
2.7.69. "µειωµέvης περιεκτικότητας σε λιπαρά" για τα πρoϊόvτα πoυ έχoυv 
περιεκτικότητα σε λιπαρά άvω τoυ 41% µέχρι και 62%.  
2.7.70. "χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά", "ελαφρύ" ή "light" για τα πρoϊόvτα 
πoυ έχoυv περιεκτικότητα σε λιπαρά µέχρι και 41%.  
2.7.71. Ωστόσo oι όρoι "µειωµέvης περιεκτικότητας σε λιπαρά" και "χαµηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά", "ελαφρύ" ή "light" µπoρoύv vα αvτικαθιστoύv τoυς 
πρoβλεπόµεvoυς όρoυς "τριώv τετάρτωv" και "ηµί -".  
2.7.72. α) Η πώληση θα γίvεται απoκλειστικά και µόvo σε καταστήµατα, 
απαγoρευoµέvης της διάθεσης από πλαvόδιoυς πωλητές. Από τη διάταξη αυτή 
εξαιρoύvται τα πρoϊόvτα πoυ παρασκευάζovται από εργαστήρια πoυ λειτoυργoύv 
vόµιµα και διατίθεvται στηv καταvάλωση σε συσκευασία πoυ παρέχει όλες τις 
εγγυήσεις για τη διασφάλιση της γvησιότητας τoυ περιεχoµέvoυ.  
2.7.73. β) Απαγoρεύεται στo επίσηµα τωv συσκευασµέvωv ή στις πιvακίδες 
πώλησης σε χύµα τωv πρoϊόvτωv πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 1, εδάφια β 
και γ, η αvαγραφή λέξεωv ή παραστάσεωv πoυ vα θυµίζoυv τo βoύτυρo, γιατί είvαι 
δυvατόv vα oδηγήσoυv σε πλάvη τoυ καταvαλωτή.  
2.7.74. Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ δεv ισχύoυv, µε τηv επιφύλαξη κoιvoτικώv 
διατάξεωv, για πρoϊόvτα πoυ παράγovται vόµιµα σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 
Έvωσης και σε χώρες συµβεβληµέvα µέρη της συµφωvίας Ε.Ο.Χ.  
2.8. Απαιτήσεις για Ζωµούς – Κονσοµµέ Κρέατος – Σάλτες Εκχυλίσµατα 
κρέατος – Ζελατίνης  
2.8.1. Τα προϊόντα πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 91(1) του Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις(91-10 ΕΚ∆ΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014)  
2.8.2. Zωµοί, Σούπες  
2.8.2.1. Ζωµοί σούπες χαρακτηρίζονται υγρά προϊόντα είτε προϊόντα που 
µετατρέπονται στη µορφή αυτή µε προσθήκη νερού, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
χρήσης, τα οποία παρασκευάζονται από προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες ή/και 
παράγωγά τους (εκχυλίσµατα, υδρολύµατα) και µπορεί να περιέχουν εδώδιµες 
λιπαρές ύλες, αλάτι, αρτυµατικές ύλες, διάφορα άλλα εδώδιµα προϊόντα µε σκοπό 
τη βελτίωση της γεύσης και σύστασής τους και πρόσθετα.  
2.8.2.2. Οι ζωµοί, σούπες διατίθενται στην κατανάλωση σε διάφορες µορφές:  
2.8.2.2.1. 1. Προϊόντα έτοιµα για κατανάλωση µε/ή χωρίς θέρµανση.  
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2.8.2.2.2. 2. Προϊόντα συµπυκνωµένα σε µορφή υγρή, ηµίρρευστη ή πάστας τα 
οποία µε προσθήκη νερού σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης δίνουν έτοιµα για 
κατανάλωση προϊόντα.  
2.8.2.2.3. 3. Προϊόντα αφυδατωµένα σε στερεή µορφή τα οποία µετά από 
ανασύσταση µε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης δίνουν έτοιµα για 
κατανάλωση προϊόντα.  
2.8.2.3. Οι ζωµοί, σούπες µε βάση τα συστατικά κρέατος κατατάσσονται ως εξής:  
2.8.2.3.1. α) Οι ζωµοί, σούπες που παρασκευάζονται από κρέας βοδινό ή/και 
εκχύλισµα κρέατος βοδινού µε/ή χωρίς χρήση κρέατος ή εκχυλίσµατος κρέατος 
άλλων ζώων. – Οι ζωµοί, σούπες κρέατος, πρέπει να περιέχουν στο έτοιµο για 
κατανάλωση προϊόν: Κρέας εκφρασµένο ως φρέσκο κρέας 10g/lit κατ΄ελάχιστο ή 
Εκχύλισµα κρέατος 0,67g/lit κατ’ ελάχιστο και, NaCl 12.5g/lit κατά µέγιστο.  
2.8.2.3.2. β) Οι ζωµοί και οι σούπες πουλερικών που παρασκευάζονται από κρέας 
πουλερικών, τµήµατα σφαγίων πουλερικών (πλατάρια κ.λπ.) ή εκχυλίσµατα 
κρέατος πουλερικών και πρέπει να περιέχουν στο έτοιµο για κατανάλωση προϊόν 
Ολικό Άζωτο 100mg/lit κατ΄ελάχιστο και NaCl 12.5g/lit κατά µέγιστο.  
2.8.2.4. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Ε΄ για τη συγκεκριµένη 
κατηγορία τροφίµων. ∆εν επιτρέπεται η προσθήκη κρεατινίνης (ως πρώτη ύλη) 
στα προϊόντα της κατηγορίας αυτής.  
2.8.2.5. Στη συσκευασία των προϊόντων αυτών πέραν των υποχρεωτικών 
ενδείξεων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα εξής:  
2.8.2.5.1. 1.Ονοµασίες «ζωµός κρέατος» δίνονται εάν πληρούνται οι 
προδιαγραφές της παραγράφου 3.α.  
2.8.2.5.2. 2. Eφ’ όσον η ονοµασία δίνει έµφαση σε ένα ή περισσότερα συστατικά 
αυτά πρέπει να περιέχονται σε ποσότητα ικανή να επηρεάσει τους 
οργανοληπτικούς χαρακτήρες του προϊόντος.  
2.8.2.5.3. 3. Αντί της ονοµασίας «σούπα» (PΟTAGE) µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
άλλες όπως «κρέµα…», «βελουτέ…» κ.λπ.  
2.8.2.5.4. 4. Πρέπει να αναγράφεται σύσταση για τη σωστή τήρηση των οδηγιών 
χρήσεως.  
2.8.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 91 του ΚΤΠ, αναφέρονται τα κάτωθι:  
2.8.4. «ΟΜΑ∆Α ∆ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΡΕΑΤΟΣ  
2.8.5. Ενδεικτικά προϊόντα Ζωµοί, κονσοµµέ, σούπες, σάλτσες, εκχύλισµα 
κρέατος, ζελατίνη, οπός  
2.8.6. Ειδικές προδιαγραφές  
2.8.7. Ζωµοί, κονσοµµέ  
2.8.8. Ορισµός - Περιγραφή  
2.8.9. α) Zωµοί, Σούπες και Κονσοµέ χαρακτηρίζονται υγρά προϊόντα είτε 
προϊόντα που µετατρέπονται στη µορφή αυτή µε προσθήκη νερού, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες χρήσης, τα οποία παρασκευάζονται από προϊόντα πλούσια σε 
πρωτεΐνες ή/και παράγωγά τους (εκχυλίσµατα, υδρολύµατα) και µπορεί να 
περιέχουν εδώδιµες λιπαρές ύλες, αλάτι, αρτυµατικές ύλες, διάφορα άλλα εδώδιµα 
προϊόντα µε σκοπό τη βελτίωση της γεύσης και σύστασής τους και πρόσθετα.  
2.8.10. β) Οι ζωµοί, σούπες και τα κονσοµέ διατίθενται στην κατανάλωση σε 
διάφορες µορφές: ι. Προϊόντα έτοιµα για κατανάλωση µε/ή χωρίς θέρµανση.  
2.8.11. ιι. Προϊόντα συµπυκνωµένα σε µορφή υγρή, ηµίρρευστη ή πάστας τα 
οποία µε προσθήκη νερού σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης δίνουν έτοιµα για 
κατανάλωση προϊόντα.  
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2.8.12. ιιι. Προϊόντα αφυδατωµένα σε στερεή µορφή τα οποία µετά από 
ανασύσταση µε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης δίνουν έτοιµα για 
κατανάλωση προϊόντα.  
2.8.13. Οι ζωµοί, σούπες και κονσοµέ κατατάσσονται µε βάση τα συστατικά 
κρέατος ως εξής:  
2.8.14. α) Οι ζωµοί, σούπες και τα κονσοµέ κρέατος παρασκευάζονται από κρέας 
βοδινό ή/και εκχύλισµα κρέατος βοδινού µε/ή χωρίς χρήση κρέατος ή 
εκχυλίσµατος κρέατος άλλων ζώων.  
2.8.15. – Οι ζωµοί, σούπες κρέατος και τα κονσοµέ κρέατος, πρέπει να περιέχουν 
στο έτοιµο για κατανάλωση προϊόν:  
Ζωµοί, σούπες κρέατος  
 
Κρέας εκφρασµένο ως φρέσκο κρέας 10g/lt κατ΄ελάχιστο  
ή Εκχύλισµα κρέατος 0,67g/lt κατ’ ελάχιστο  
NaCl 12.5g/lt κατά µέγιστο  
Κονσοµέ κρέατος  
 
Κρέας εκφρασµένο ως φρέσκο κρέας 15g/lt κατ΄ελάχιστο  
ή Εκχύλισµα κρέατος 1g/lt κατ’ ελάχιστο  
NaCl 12.5g/lt κατά µέγιστο  
 
2.8.16. β) Οι ζωµοί και οι σούπες πουλερικών θα πρέπει να παρασκευάζονται από 
κρέας πουλερικών, τµήµατα σφαγίων πουλερικών (πλατάρια κ.λπ.) ή εκχυλίσµατα 
κρέατος πουλερικών και πρέπει να περιέχουν στο έτοιµο για κατανάλωση προϊόν:  
2.8.17. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Ε΄ για τη συγκεκριµένη 
κατηγορία τροφίµων. ∆εν επιτρέπεται η προσθήκη κρεατινίνης (ως πρώτη ύλη) 
στα προϊόντα της κατηγορίας αυτής.  
2.8.18. Στη συσκευασία των προϊόντων αυτών πέραν των υποχρεωτικών 
ενδείξεων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα εξής:  
2.8.19. Ονοµασίες «ζωµός κρέατος» και «κονσοµέ κρέατος» δίνονται εάν 
πληρούνται οι προδιαγραφές της παραγράφου 2.  
2.8.20. Eφ' όσον η ονοµασία δίνει έµφαση σε ένα ή περισσότερα συστατικά αυτά 
πρέπει να περιέχονται σε ποσότητα ικανή να επηρεάσει τους οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες του προϊόντος.  
2.8.21. Αντί της ονοµασίας «σούπα» (PΟTAGE) µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
άλλες όπως «κρέµα...»,  
2.8.22. «βελουτέ...» κ.λπ.  
2.8.23. Πρέπει να αναγράφεται σύσταση για τη σωστή τήρηση των οδηγιών 
χρήσεως.»  
2.9. Ειδικές Απαιτήσεις για Μαργαρίνη  
2.9.1. Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις 
και τον Κανονισµό1234/2007 Παράρτηµα XV.  
2.9.2. Ως µαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαµβάνεται από φυτικές η 
ζωικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή 
µεγαλύτερη από 80% και µικρότερη του 90%.  
2.9.3. Η µαργαρίνη πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:  
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2.9.4. α) Το σηµείο τήξης, προσδιοριζόµενο επί της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 40C.  
2.9.5. β) Η οξύτητα εκτελούµενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να είναι 
ανώτερη από 5 βαθµούς οξύτητας, επί δε της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2 βαθµούς οξύτητας.  
2.9.6. γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασµένη σε χλωριούχο νάτριο δεν 
πρέπει να είναι ανώτερη του 0,2%.  
2.9.7. δ) Επιτρέπεται ο αρωµατισµός µε αβλαβείς αρωµατικές ύλες καθώς και η 
προσθήκη προϊόντων γαλακτικής ζύµωσης.  
2.9.8. ε) Επιτρέπεται η προσθήκη για τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και 
αλάτων του, κιτρικού οξέος και αλάτων του ,τρυγικού οξέος και αλάτων του, µε 
µόνη προϋπόθεση η οξύτητα επί του προϊόντος ως έχει, να µην υπερβαίνει τους 5 
βαθµούς οξύτητας.  
2.9.9. στ) Επιτρέπεται η χρώση της µαργαρίνης µε τις χρωστικές Καροτένιο 
(Ε160α), Κουρκουµίνη (Ε100), Αννάτο (Ε160β), σύµφωνα µε τους όρους του 
άρθρου 35 του Κ.Τ των παραρτηµάτων ΙΙΙ και ΙV.  
2.9.10. – Λιπαρά >70% και <90%.  
2.9.11. – Υγρασία <19,5%.  
2.9.12. – F.F.A. ,0,25%.  
2.9.13. – Τιµή υπεροξειδίων 43-45ΟC.  
2.9.14. – Σηµείο πήξεως < 2,0 MEQ O2/Kgr.  
2.9.15. Η προσφερόµενη µαργαρίνη να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά 
φυτικά έλαια, κατάλληλη για επάλειψη και παρασκευή φαγητών και γλυκών και να 
συντηρείται στο ψυγείο.  
2.9.16. Να προσφερθεί σε πακέτο η κεσεδάκι των 250 gr και σε κεσεδάκι ατοµικής 
µερίδας των 10 gr. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος.  
2.10. Απαιτήσεις για Mαγιoνέζα-Σάλτσες και Παρεµφερή Πρoϊόντα  
2.10.1. Στο άρθρο 41 του ΚΤΠ αναγράφονται τα κάτωθι:  
2.10.2. «Όλες oι πρώτες ύλες, πoυ xρησιµoπoιoύνται για την παρασκευή 
µαγιoνέζας πρέπει να πληρoύν τoυς σxετικoύς για κάθε µία από αυτές όρoυς τoυ 
παρόντα Κώδικα.  
2.10.3. To xρώµα της µαγιoνέζας είναι αυτό πoυ πρoκύπτει από τις πρώτες ύλες 
πoυ έxoυν xρησιµoπoιηθεί και την κατεργασία τoυς. Aπαγoρεύεται η τεxνητή 
xρώση µε oπoιαδήπoτε xρωστική, έστω και αβλαβή. Σε περίπτωση πoυ η 
µαγιoνέζα περιέxει µoυστάρδα, αυτή δεν επιτρέπεται να είναι τεxνητά 
xρωµατισµένη.  
2.10.4. Oι oργανoληπτικoί xαρακτήρες της µαγιoνέζας πρέπει να είναι άµεµπτoι 
και να µην παρέxoυν ενδείξεις xρησιµoπoίησης µειoνεκτικών πρώτων υλών ή 
ατελoύς επεξεργασίας.  
2.10.5. Aπαγoρεύεται η διάθεση στην κατανάλωση µαγιoνέζας, πoυ εµφανίζει 
λύση της oµoιoγενoύς σύστασής της, δηλαδή διαxωρισµό των υλικών πoυ 
xρησιµoπoιήθηκαν για την παρασκευή της.  
2.10.6. Επιτρέπεται για την παρασκευή της µαγιονέζας η χρησιµοποίηση 
σύµφωνα µε την αρχή του quantum satis, προσθέτων του παραρτήµατος Ι του 
άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων. (6)  
2.10.7. α) Επιτρέπεται η χρήση Προσθέτων του παραρτήµατος ΙΙΙ, συντηρητικά και 
αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων 1) Σορβικά Ε200, Ε202, 
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Ε203 και βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213 σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω 
παραρτήµατος για τις γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες µε περιεκτικότητα σε 
λιπαρά 60% ή περισσότερο 2) Εστέρες γαλλικού οξέος Ε310, Ε311, Ε312 και 
TBHQ E319, ΒΗΑ Ε320, σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω 
παραρτήµατος.(6)(7)(9)  
2.10.8. β) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος IV του άρθρου 33 
του Κώδικα Τροφίµων: Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε343, Ε450, Ε451, 
Ε452, αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό- ασβέστιονάτριο Ε385, αλγινική προπανοδιόλη-
1,2 Ε405, κόµι καράγια Ε416, πολυόλες Ε420, Ε421, Ε953, Ε965, Ε966, Ε967, 
Ε968, πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνες (polysorbates) Ε432, Ε433, Ε434, Ε435, 
Ε436, εστέρες λιπαρών οξέων µε σακχαρόζη Ε473, σακχαρογλυκερίδια Ε474, 
σορβιτάνες Ε491, Ε492, Ε493, Ε494, Ε495, Ηµικυτταρίνη σόγιας Ε426, 
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, και επί πλέον για τα αποξηραµένα 
προϊόντα σε σκόνη πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, 
Ε559, σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους όρους του παραρτήµατος 
αυτού.(6)(7)(9)  
2.10.9. Eκτός από τις πρώτες και πρόσθετες ύλες πoυ κατoνoµάζoνται ρητά στo 
άρθρo αυτό, απαγoρεύεται η xρησιµoπoίηση κάθε άλλης ανόργανης ή oργανικής 
oυσίας, έστω και αβλαβoύς, για την παρασκευή µαγιoνέζας.  
2.10.10. Καταργείται. (12)  
2.10.11. ∆ιαγράφεται.(3)  
2.10.12. Καταργείται. (12)  
2.10.13. H µαγιoνέζα xαρακτηρίζεται ευαλλoίωτo τρόφιµo.  
2.10.14. Eπιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση διαφόρων 
εδεσµάτων, κατά τo πλείστoν σε πoλτώδη µoρφή όπως τo τζατζίκι και διάφoρες 
σαλάτες (ταραµoσαλάτα, µελιτζανoσαλάτα, κ.λπ.). Aυτά µπoρoύν να 
περιέxoυν διάφoρες βρώσιµες ύλες, αρωµατικές ύλες αρτύµατα και µπαxαρικά.(3) 
α) Eπιτρέπεται η xρώση µε τις χρωστικές και τους όρους χρήσης του 
Παραρτήµατος V, µέρη 1 και 2  
2.10.15. του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίµων των προϊόντων της παραγράφου 
αυτής και των προϊόντων  
2.10.16. Chutney και Picalilli.(4)  
2.10.17. β) i. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση σύµφωνα µε την αρχή του quantum 
satis, προσθέτων του παραρτήµατος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων.  
2.10.18. Επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων του παραρτήµατος ΙΙΙ. Συντηρητικά 
και αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων σύµφωνα µε τους όρους 
του παραρτήµατος αυτού: Σορβικά E200, Ε202, Ε203 και βενζοϊκά Ε210, Ε211, 
Ε212, Ε213 για τα γαλακτωµατοποιηµένα προϊόντα σύµφωνα, κατά περίπτωση, 
µε τους όρους του εν λόγω παραρτήµατος.(7)  
2.10.19. Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203, και βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213 σε 
µέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 1000 mg/kg για τα µη 
γαλακτωµατοποιηµένα προϊόντα και 1500 mg/kg για τις παρασκευασµένες 
σαλάτες.  
2.10.20. Εστέρες γαλλικού οξέος Ε310, Ε311, Ε312 και TBHQ E319, ΒΗΑ Ε320, 
σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω παραρτήµατος.(9)  
2.10.21. Επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων του παραρτήµατος IV του άρθρου 
33 του Κώδικα Τροφίµων σύµφωνα κατά περίπτωση µε τους όρους του 
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παραρτήµατος αυτού: Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, E343, Ε450, Ε451, 
Ε452, αλγινική προπανοδιόλη-1,2 Ε405, πολυόλες Ε420, Ε421, Ε453, Ε965, 
Ε966, Ε967, Ε968, εστέρες λιπαρών οξέων µε σακχαρόζη Ε473, 
σακχαρογλυκερίδια Ε474, γλουταµινικά Ε620, Ε621, Ε622, Ε624, Ε625, 
γουανυλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629, ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633, άλατα 
των 5΄- ριβοζονουκλεοτιδίων Ε634, Ε635, Konjac E425. Επί πλέον για τα 
γαλακτωµατοποιηµένα προϊόντα: Αιθυλένο- διαµινοτετραοξικόασβεστιονάτριο 
Ε385, κόµι καράγια Ε416, πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνες (polysorbates) Ε432, 
Ε433, Ε434, Ε435, Ε436, σορβιτάνες Ε491, Ε492, Ε493, Ε494, Ε495, 
Ηµικυτταρίνη σόγιας Ε426 και γενικά για αποξηραµένα προϊόντα σε σκόνη 
πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559.(6)(7)(9)  
2.10.22. γ) Oι oργανoληπτικoί xαρακτήρες των παραπάνω εδεσµάτων πρέπει να 
είναι άµεµπτoι και να µην παρέxoυν ενδείξεις xρησιµoπoπoίησης µειoνεκτικών 
πρώτων υλών ή ατελoύς επεξεργασίας.(1)  
2.10.23. δ) Tα παραπάνω σκευάσµατα xαρακτηρίζoνται ευαλλoίωτα.(1)  
2.10.24. α) Σάλτσες xαρακτηρίζoνται πρoϊόντα σε µoρφή υγρή ή ηµίρευστη ή πoυ 
µετατρέπoνται στη µoρφή αυτή σύµφωνα µε τις oδηγίες xρήσης και τα  
oπoία πρooρίζoνται να καταναλωθoύν µαζί µε άλλα τρόφιµα σε µικρή αναλoγία. 
Στις σάλτσες περιλαµβάνoνται και τα αναπληρώµατα µαγιoνέζας.(3)  
2.10.25. β) Oι σάλτσες και τα παρασκευάσµατα για σάλτσες µπoρoύν να 
περιέxoυν διάφoρες βρώσιµες ύλες, αρωµατικές ύλες, αρτύµατα και υδρoλυµένες 
πρωτεΐνες φυτικής ή ζωϊκής πρoέλευσης.(2)  
2.10.26. γ) i. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση σύµφωνα µε την αρχή του quantum 
satis, προσθέτων του παραρτήµατος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων.  
2.10.27. Επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων του παραρτήµατος ΙΙΙ, συντηρητικά 
και αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων σύµφωνα µε τους όρους 
του παραρτήµατος αυτού:  
2.10.28. - Σορβικά Ε 200, Ε 202, Ε 203 και βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213 σε 
γαλακτωµατοποιη- µένες σάλτσες σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους όρους του 
εν λόγω παραρτήµατος.(7)  
2.10.29. - Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 σε µέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 
1000 mg/kg για τις σάλτσες µε βάση φρούτα.(7)  
2.10.30. - Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 και βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213 σε 
µέγιστο συνολικό ποσοστό προσθήκης 1000 mg/kg για τις µη 
γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες.  
2.10.31. - Εστέρες γαλλικού οξέος Ε310, Ε311, Ε312 και TBHQ E319, ΒΗΑ Ε320, 
σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω παραρτήµατος.(9)  
2.10.32. - Εκχυλίσµατα δενδρολίβανου Ε392 σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω 
παραρτήµατος(11)  
2.10.33. Επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων του παραρτήµατος IV του άρθρου 
33 του Κώδικα Τροφίµων σύµφωνα κατά περίπτωση µε τους όρους του 
παραρτήµατος αυτού: Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε343, Ε450, Ε451, 
Ε452, αλγινική προπανοδιόλη-1,2 Ε405, πολυόλες Ε420, Ε421, Ε953, Ε965, 
Ε966, Ε967, E968, εστέρες λιπαρών οξέων µε σακχαρόζη Ε473, 
σακχαρογλυκερίδια Ε474, γλουταµινικά Ε620, Ε621, Ε622, Ε623, Ε624, Ε625, 
γουανυλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629, ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633, άλατα 
των 5΄- ριβοζονου- κλεοτιδίων Ε634, Ε635, πολυγλυκερίδια του πολυρικινελαϊκού 
οξέος Ε476 στις σάλτσες για σαλάτες, νεοτάµη Ε961 (ως ενισχυτικό 
αρώµατος)(11), κόµµι κασσίας Ε427 στις σάλτσες και ντρέσινγκ για σαλάτες(11) 
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και επί πλέον για τα γαλακτωµατοποιηµένα προϊόντα: Αιθυλενοδιαµινοτετρα-
οξικόασβεστιονάτριο Ε385, κόµι καράγια Ε416, Konjac E425, 
πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνες (polysorbates) Ε432, Ε433, Ε434, Ε435, Ε436, 
σορβιτάνες Ε491, Ε492, Ε493, Ε494, Ε495, Ηµικυτταρίνη σόγιας Ε426 και γενικά 
για αποξηραµένα προϊόντα σε σκόνη πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, 
Ε555, Ε556, Ε559.(6)(7)(9)  
2.10.34. Χρωστικές του παραρτήµατος V, µέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα 
Τροφίµων, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται σ’ αυτό. Εξαιρούνται οι 
σάλτσες µε βάση τοµάτα, οι οποίες δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες 
χρωστικές ουσίες.(4)  
2.10.35. v. Γλυκαντικά, (Ε420, Ε421, Ε950, Ε951, Ε953, Ε954, Ε955, Ε959, Ε961, 
Ε962, Ε965, Ε966,  
2.10.36. Ε967, Ε968) σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος του άρθρου 68 
του Κώδικα Τροφίµων.(5)(8)(9)(10)  
2.10.37. δ) Τα προϊόντα σε υγρή ή ηµίρευστη µορφή υπάγονται στα ευαλλοίωτα 
τρόφιµα.(2)»  
2.11. Απαιτήσεις για Ελαιόλαδο και άλλα µαγειρικά Έλαια  
2.11.1. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληροί τους 
όρους του Κ.Τ.Π (άρθρα 70, 71, 73, 75) και τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, καθώς και τις 
ισχύουσες Υγειονοµικές και Κοινοτικές ∆ιατάξεις.  
2.11.2. Τα µαγειρικά λάδια (ηλιέλαιο – αραβοσιτέλαιο ) θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 73 του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και του Παρατήµατος Ι και ΙΙ ως προς τα προβλεπόµενα για 
την κατηγορία αυτή.  
2.11.3. Γενικά  
2.11.3.1. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι extra παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και να έχει παραχθεί απευθείας από ελιές και µόνο µε µηχανικές 
µεθόδους.  
2.11.3.2. Να µην εµφανίζει οσµή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να 
µην παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις 
χρησιµοποίησης κατά την παραγωγή του, ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς 
επεξεργασίας του.  
2.11.4. Ελαιόλαδο  
2.11.4.1. Ως "Παρθένο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό" θεωρείται σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό 2568/91 της ΕΟΚ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, και το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1α το ελαιόλαδο που παράγεται από καρπούς ελιάς και που είναι:  
2.11.4.1.1. 1.Υγιείς, απαλλαγµένοι από ξένες ύλες, εντοµοκτόνα, σκουλήκια, 
έντοµα κλπ. καλά πλυµένοι και καθαροί.  
2.11.4.1.2. 2. Η παραγωγή του ελαιόλαδου από τους καρπούς της ελιάς να γίνεται 
σε ελαιοτριβεία που λειτουργούν µε άδεια της αρµόδιας κρατικής αρχής.  
2.11.4.1.3. 3. Για την παραγωγή του να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο 
µηχανικά µέσα χωρίς οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από την πλύση µε 
νερό, την καθίζηση, τη φυγοκέντριση και τη διήθηση.  
2.11.4.1.4. 4. Να µην εµφανίζει οσµή ή γεύση τάγγισης, σήψης, ευρωτίασης και να 
µην παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά, ενδείξεις 
χρησιµοποίησης κατά την παρασκευή του ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς 
επεξεργασίας και συντήρησης. Επίσης να µην εµφανίζει γεύση όξινη, πικρή, 
µπαγιάτικη, ευρωτιώδη ή µε οποιοδήποτε τρόπο προκαλούσα απέχθεια. Να είναι 

ΑΔΑ: ΨΩΡΙ6-9ΜΗ
19PROC005745399 2019-10-23



Γ- 32

στην πράξη απαλλαγµένο από σάπωνα, να µην περιέχει ξένες προς αυτό ουσίες 
γενικά, ούτε µούργα.  
2.11.4.1.5. 5. Να µην περιέχει βαρέα δηλητηριώδη µέταλλα, ως και υπολείµµατα 
διαλυτικών µέσων. Να µην περιέχει οποιαδήποτε συντηρητικά µέσα. Να µην 
περιέχει τοξικές ουσίες (εντοµοκτόνα, κλπ) των οποίων η περιεκτικότητα να είναι 
µεγαλύτερη του 0,001%.  
2.11.4.1.6. 6. Να είναι αυτούσιο και όχι από ανάµιξή του, µε άλλα λάδια που 
προέρχονται από άλλους καρπούς ή µε λάδια ζωικής προέλευσης, σπορέλαια και 
ελαιόλαδα ακατάλληλα για βρώση, ή ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί από την 
ανασύνθεση λιπαρών οξέων πυρηνέλαιου µε γλυκερίνη.  
2.11.4.1.7. 7.Πρέπει να είναι διαυγές στη θερµοκρασία των 20ο C και να έχει τη 
φυσική χαρακτηριστική ιδιάζουσα οσµή και γεύση του παρθένου ελαιόλαδου.  
 
2.11.4.2. Απαγορεύεται ο χρωµατισµός του µε οποιαδήποτε χρωστική ή άλλη 
ουσία που µπορεί να προκαλέσει έµµεσα τεχνητό χρωµατισµό. Το χρώµα του να 
είναι αργυρόχρουν έως αχυροκίτρινο, ενίοτε και πρασινοκίτρινο.  
2.11.4.3. Το παραδιδόµενο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει τα 
παρακάτω ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ 
του Άρθρου 71(1) του Κ.Τ.Π. και του Κανονισµού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91  
2.11.4.3.1. ΟΞΥΤΗΤΑ 0,2-0,8%  
2.11.4.3.2. Κ270 ≤ 0,20  
2.11.4.3.3. Κ232 ≤ 2,5  
2.11.4.3.4. ∆Κ ≤ 0,001  
2.11.4.3.5. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20  
2.11.4.3.6. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩ∆ΕΣ > 0 και ενδιάµεση 
τιµή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ=0  
2.11.4.3.7. ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2  
2.11.4.3.8. ΚΗΡΟΙ ≤ 250  
2.11.4.3.9. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000  
2.11.4.3.10. ∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΛΑΣΗΣ no 20 14677 -14705  
2.11.4.3.11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (mg KOH/g ελαιολάδου 184-196)  
2.11.4.3.12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΩ∆ΙΟΥ (Wijs) 75-94.  
2.11.4.3.13. ΣΙ∆ΗΡΟΣ 5 mg/Kg  
2.11.4.3.14. ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ 0,1 mg/Kg  
2.11.4.3.15. ΑΡΣΕΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg  
2.11.4.3.16. ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ %: 1,3 µέγιστο  
2.11.4.3.17. ∆ΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO – PCDD/F-TEQ/gr λίπους  
2.11.4.3.18. ∆ΙΑΦΟΡΑ ECN42-HPLC ΚΑΙ ECN42 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙ- 
ΣΜΟΣ: 0,2 µέγιστο.  
2.11.4.3.19. Περιεκτικότητα σε οξέα:  
2.11.4.3.19.1. (α) Μυριστικό %: 0,05 µέγιστο. (β) Λινολενικό %: 0,9 µέγιστο.  
2.11.4.3.19.2. (γ) Αραχιδικό %: 0,6 µέγιστο. (δ) Εικοσανικό %: 0,4 µέγιστο.  
2.11.4.3.19.3. (ε) Βεχενικό %: 0,2 µέγιστο. (στ) Λιγνοκηρικό %: 0,2 µέγιστο.  
2.11.4.3.19.4. (ζ) Σύνολο των trans ισοµερών του ελαϊκού οξέος %: 0,05 µέγιστο.  
2.11.4.3.19.5. (η) Σύνολο των trans ισοµερών του λινελαϊκού οξέος + των trans 
ισοµερών του λινολενικού οξέος %: 0,05 µέγιστο  
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2.11.4.3.20. Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105οC (µε τη µέθοδο της 
ξυλόλης): < 0,1%.  
2.11.4.3.21. Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα ουσίες: < 0,1%.  
2.11.4.4. Τα παραπάνω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αυτόµατη 
τροποποίηση, ανάλογα µε τις εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετικού 
Κανονισµού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91 και του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.  
2.11.4.5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ελαιόλαδου  
2.11.4.5.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καν. 29/2012 το ελαιόλαδο θα πρέπει vα 
παραδίδεται συσκευασµένο σε δοχεία των 5 λίτρων των (4,460 περίπου Kgr), 
απόλυτα καινούργια και εντελώς αµεταχείριστα, αεροστεγώς κλεισµένα και του 
αυτού καθαρού βάρους. Η συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το αµετάβλητο 
της σύστασης από την επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος, 
καθώς και το αµετάβλητο των επιγραφών του όπως προβλέπεται από τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και οι συσκευασίες αυτές θα είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα 
ανοίγµατος που θα καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του.  
2.11.4.5.2. Το παραδιδόµενο προϊόν θα είναι συσκευασµένο σε λευκοσιδηρά ή 
πλαστικά HDP ή HDPE των 5 lit ή άλλης ανάλογης συσκευασίας , σύµφωνα µε τις 
συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκοµείου.  
2.11.4.5.3. Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα 
µε χαρακτήρες ευανάγνωστους, ανεξίτηλους της αυτής γραµµατοσειράς ιδίου 
µεγέθους και χρώµατος µεταξύ τους και ευδιάκριτους σε σχέση µε το µέγεθος της 
ετικέτας, ώστε να ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο στο οποίο είναι τυπωµένες και να 
διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών ενδείξεων και σχεδίων 
που µπορεί να υπάρχουν στη σήµανση, οι εξής πληροφορίες ΕΦΕΤ (Ο∆ΗΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ:  
2.11.4.5.4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ  
2.11.4.5.4.1. 1. η ονοµασία πώλησης- εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο,  
2.11.4.5.4.2. 2. η ποιοτική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που 
παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους»,  
2.11.4.5.4.3. 3. ο προσδιορισµός της καταγωγής,  
2.11.4.5.4.4. 4. η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 lit),  
2.11.4.5.4.5. 5. το Όνοµα ή η Εµπορική Επωνυµία και ∆ιεύθυνση του παραγωγού 
ή συσκευαστή,  
2.11.4.5.4.6. 6. η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητάς του,  
2.11.4.5.4.7. 7. ο αριθµός παρτίδας τυποποίησης,  
2.11.4.5.4.8. 8. οι συνθήκες διατήρησης,  
2.11.4.5.4.9. 9. ο αλφαριθµητικός κώδικας έγκρισης.  
2.11.4.5.5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ  
2.11.4.5.5.1. Μεταξύ των προαιρετικών ενδείξεων που δύνανται να αναγράφονται 
στη σήµανση ενός ελαίου πρέπει, όπου εφαρµόζονται, να πληρούν τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις:  
2.11.4.5.5.2. α) η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» µπορεί να αναγράφεται µόνο 
για τα παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαµβάνονται σε 
λιγότερο από 27°C κατά την πρώτη µηχανική πίεση του ελαιοπολτού, µε 
παραδοσιακό σύστηµα εξαγωγής µε υδραυλικά πιεστήρια  
2.11.4.5.5.3. β) η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» µπορεί να αναγράφεται µόνο για 
τα παρθένα ελαιόλαδα ή για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαµβάνονται σε 
λιγότερους από 27°C µε διήθηση ή µε φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού,  
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2.11.4.5.5.4. γ) οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που 
αναφέρονται στη γεύση/ή στην οσµή να αναγράφονται (για το εξαιρετικό παρθένο 
και παρθένο ελαιόλαδο) µόνον αν βασίζονται στα αποτελέσµατα αναλυτικής 
µεθόδου, η οποία προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.2568/91,  
2.11.4.5.5.5. δ) η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας µπορεί να 
αναγράφεται µόνον αν συνοδεύεται από την ένδειξη, µε χαρακτήρες του ιδίου 
µεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του δείκτη υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας 
σε κηρούς και της απορρόφησης στο υπεριώδες φως, που καθορίζονται σύµφωνα 
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.  
2.11.4.6. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν:  
2.11.4.6.1. Την ονοµασία πώλησης.  
2.11.4.6.2. Τον προσδιορισµό της καταγωγής.  
2.11.4.6.3. Τον αλφαριθµητικό κωδικό έγκρισης (µόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα).  
2.11.4.6.4. Την καθαρή ποσότητα.  
2.11.4.6.5. Την ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας η οποία πρέπει να 
αναγράφεται στην κύρια ετικέτα. Ως κύρια ετικέτα νοείται αυτή που συσχετίζεται µε 
το κύριο οπτικό πεδίο. «Κύριο οπτικό πεδίο» θεωρείται το οπτικό πεδίο της 
συσκευασίας το οποίο είναι το πιο πιθανό να δει ο καταναλωτής µε την πρώτη 
µατιά, κατά το χρόνο της αγοράς, και το οποίο δίνει την δυνατότητα στον 
καταναλωτή να αναγνωρίζει αµέσως ένα προϊόν όσον αφορά το χαρακτήρα ή τη 
φύση του και κατά περίπτωση, την εµπορική του ονοµασία.  
2.11.4.7. H ηµεροµηνία παράδοσης των ελαιόλαδων και µαγειρικών ελαίων 
να είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της διατηρησιµότητάς του  
2.11.4.8. Τα δοχεία των 5 λίτρων θα παραδίδονται συσκευασµένα ανά 
τέσσερα (4) µέσα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα κλεισµένα και 
ασφαλισµένα.  
2.11.4.9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ πέντε (5) λίτρων  
2.11.4.9.1. ΒΑΣΗ: ∆ιαστάσεις 115Χ147mm  
2.11.4.9.2. ΥΨΟΣ: 332  
2.11.4.9.3. ΠΑΧΟΣ: 0,25 ΜΜ  
2.11.4.9.4. ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ: GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Ανοχή + 0,35)  
2.11.4.9.5. ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Τ3  
2.11.4.9.6. ΒΑΡΟΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ: 400+ 4%  
2.11.4.9.7. ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΦΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (SOUDRONIC)  
2.11.4.9.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΡΑΦΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ  
2.11.4.9.9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΚΡΩΝ: ΛΕΥΚΗ (Φυσικό χρώµα 
επικασσιτέρωσης, ΌΧΙ Χρυσοβερνικωµένη ή Λιθογραµµένη ή 
ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ή ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ)  
2.11.4.9.10. ΠΩΜΑ: ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  
2.11.4.9.11. 1. Το υλικό και η κατασκευή των δοχείων να είναι αρίστης ποιότητας 
ώστε:  
2.11.4.9.11.1. α. Να εξασφαλίζεται η συντήρηση του ελαιόλαδου για τον χρόνο 
διατηρησιµότητας τουλάχιστον.  
2.11.4.9.11.2. β. Το περιεχόµενο ελαιόλαδο να µη προσβάλλει το δοχείο ούτε να 
προσβάλλεται απ’ αυτό.  
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2.11.4.9.12. 2. Πλευρικές συγκολλήσεις - προσαρµογή πωµάτων σύµφωνα µε τον 
Κώδικα Τροφίµων (για τα λευκοσιδηρά).  
2.11.4.9.13. 3. Τα πώµατα να είναι ανάλογων διαστάσεων, ώστε να µην 
δυσχεραίνεται η στοίβαξη.  
2.11.4.10. Τα χαρακτηριστικά των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας των δοχείων 
των πέντε (5) λίτρων ή άλλης ανάλογης συσκευασίας είναι τα εξής:  
2.11.4.10.1. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα 
χαρτονιού. Βάρος χαρτονιού τουλάχιστον 670 g/m2.  
2.11.4.10.2. Αντοχή χαρτονιού κατά mullen 190 lb/in2.  
2.11.4.10.3. Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να 
είναι δυνατή η συσκευασία τεσσάρων (4) δοχείων πέντε λίτρων ή άλλης 
συσκευασίας , χωρίς να παραµένει κενός χώρος µεταξύ των δοχείων και των 
τοιχωµάτων των χαρτοκιβωτίων.  
2.11.4.10.4. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται καλά, 
ώστε να αντέχουν στις µεταφορές και στις εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασµα. 
Για την ασφάλιση - περίσφιξη των χαρτοκιβωτίων να χρησιµοποιούνται 
αυτοκόλλητες ταινίες για την συγκόλληση τους.  
2.11.5. Ηλιέλαιο  
2.11.5.1. Το ηλιέλαιο(Άρθρο73(1) Β (Ειδικές ∆ιατάξεις) είναι το έλαιο που 
λαµβάνεται από τα σπέρµατα του ηλίανθου (Helianthus annuus L), µε µηχανική 
διαδικασία. Να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73(1) του 
Κ.Τ.Π., παρθένο, διαυγές, µε ξανθωπό χρώµα και ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο 
σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο από τοξικές ουσίες του οποίου η 
οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, να είναι στο µέγιστο 2%.  
2.11.5.2. Να έχει οσµή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος, απαλλαγµένο 
από ξένες οσµές και τάγγιση.  
2.11.5.3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύµφωνα µε το Άρθρο 73(1) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ του Κ.Τ.Π  
2.11.5.3.1. ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 225οC  
2.11.5.3.2. ΟΞΥΤΗΤΑ: max 2  
2.11.5.3.3. ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΩΝ meq O2/kg max 10  
2.11.5.3.4. ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1  
2.11.5.3.5. ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05  
2.11.5.3.6. ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg  
2.11.5.3.7. ΣΙ∆ΗΡΟΣ (Fe) max 1,5  
2.11.5.3.8. ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1  
2.11.5.3.9. ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ (Pb) max 0,1  
2.11.5.3.10. ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) max 0,1  
2.11.5.3.11. ∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,467-1,469  
2.11.5.3.12. ΑΡ.ΙΩ∆ΙΟΥ 110-143  
2.11.5.3.13. ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr 188-194  
2.11.5.3.14. ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 15  
2.11.5.3.15. ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ  
2.11.5.3.16. ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ  
2.11.5.3.17. ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %  
2.11.5.3.18. C 14:0 Μυριστικό < 0,5  
2.11.5.3.19. C 16:0 Παλµιτικό 3 - 10  
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2.11.5.3.20. C 16:1 Παλµιτελαικό < 1,0  
2.11.5.3.21. C 17:0 Μαργαρικό –  
2.11.5.3.22. C 17:1 Μαργαρελαικό -  
2.11.5.3.23. C 18:0 Στεατικό 1 – 10  
2.11.5.3.24. C 18:1 Ελαικό 14 – 35  
2.11.5.3.25. C 18:2 Λινελαικό 55 – 75  
2.11.5.3.26. C 18:3 Λινολενικό < 0,3  
2.11.5.3.27. C 20:0 Αραχιδικό < 1,5  
2.11.5.3.28. C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5  
2.11.5.3.29. C 22:0 Βεχενικό < 1, 0 C  
2.11.5.3.30. 22:1 Ερουκικό < 0, 5 C  
2.11.5.3.31. 24:0 Λιγνοκηρικό < 0,5  
2.11.5.3.32. C 24:1 Νερβονικό < 0,5  
2.11.6. Αραβοσιτέλαιο  
2.11.7. Το αραβοσιτέλαιο (Άρθρο73(1) Β (Ειδικές ∆ιατάξεις) είναι το έλαιο που 
λαµβάνεται από τα φύτρα του αραβοσίτου (Zea mays L) µε µηχανική διαδικασία. 
Να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73(1) του Κ.Τ.&Π., 
παρθένο, διαυγές, µε ξανθωπό χρώµα και ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο από τοξικές ουσίες του οποίου η 
οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ να είναι στο µέγιστο 2%.  
2.11.8. Να έχει οσµή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος απαλλαγµένο 
από ξένες οσµές και τάγγιση.  
2.11.9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύµφωνα µε το Άρθρο 73(1) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ του Κ.Τ.Π  
2.11.9.1. ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 230οC  
2.11.9.2. ΟΞΥΤΗΤΑ: max 2  
2.11.9.3. ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΩΝ meq O2/kg max 10  
2.11.9.4. ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1  
2.11.9.5. ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05  
2.11.9.6. ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg  
2.11.9.7. ΣΙ∆ΗΡΟΣ (Fe) max 1,5  
2.11.9.8. ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1  
2.11.9.9. ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ (Pb) max 0,1  
2.11.9.10. ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) max 0,1  
2.11.9.11. ∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,465-1,468  
2.11.9.12. ΑΡ.ΙΩ∆ΙΟΥ 103-128  
2.11.9.13. ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr 187-195  
2.11.9.14. ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 28  
2.11.9.15. ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ  
2.11.9.16. ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ  
2.11.9.17. ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %  
2.11.9.18. C 14:0 Μυριστικό < 0,3  
2.11.9.19. C 16:0 Παλµιτικό 9-14  
2.11.9.20. C 16:1 Παλµιτελαικό < 0,5  
2.11.9.21. C 18:0 Στεατικό 0,5-4,0  
2.11.9.22. C 18:1 Ελαικό 24-42  
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2.11.9.23. C 18:2 Λινελαικό 34-62  
2.11.9.24. C 18:3 Λινολενικό < 2,0  
2.11.9.25. C 20:0 Αραχιδικό < 1,0  
2.11.9.26. C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5  
2.11.9.27. C 22:0 Βεχενικό < 0,5 C  
2.12. Συσκευασία Μαγειρικών Ελαίων (πλην ελαιολάδου)  
2.12.1. Η συσκευασία των µαγειρικών ελαίων να είναι θα είναι πλαστικά δοχεία 
HDP ή HDPE των 5 lit ή άλλης ανάλογης συσκευασίας, σύµφωνα µε τις συνθήκες 
και διαχειριστικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
2.12.2. Τα χαρακτηριστικά των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας των δοχείων των 
πέντε (5) λίτρων ή άλλης ανάλογης συσκευασίας είναι τα εξής:  
2.12.2.1. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα 
χαρτονιού. Βάρος χαρτονιού τουλάχιστον 670 g/m2.  
2.12.2.2. Αντοχή χαρτονιού κατά mullen 190 lb/in2.  
2.12.2.3. Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι 
δυνατή η συσκευασία τεσσάρων (4) δοχείων πέντε λίτρων ή άλλης συσκευασίας , 
χωρίς να παραµένει κενός χώρος µεταξύ των δοχείων και των τοιχωµάτων των 
χαρτοκιβωτίων.  
2.12.2.4. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται καλά, 
ώστε να αντέχουν στις µεταφορές και στις εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασµα. 
Για την ασφάλιση - περίσφιξη των χαρτοκιβωτίων να χρησιµοποιούνται 
αυτοκόλλητες ταινίες για την συγκόλληση τους.  
2.13. Απαιτήσεις για Ελιές Καλαµών  
2.13.1. Ελιές µαύρες ΚΑΛΑΜΩΝ µεγέθους 140-160 τεµ/Kgr η 160 – 180τεµ/Kgr.  
2.13.2. Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρονται στο άρθρο 
123 και ειδικά παρ. 9 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις.  
2.13.3. Οι διατιθέµενοι στην κατανάλωση καρποί να πρέπει να είναι ηµιώριµοι ή 
ώριµοι καρποί Ελιάς Καλαµών, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας το τελικό δε προϊόν 
να έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώµενη από τον πυρήνα 
και χρώµα µαύρο µέχρι µελανώδες και που έγιναν διατηρήσιµοι µε αλάτισµα ή σε 
άλµη ή σε ξύδι ή µε ελαιόλαδο, και να πληρούν τους παρακάτω όρους:  
2.13.4. Οι χρησιµοποιούµενοι για την παρασκευή των ελιών, καρποί πρέπει να 
είναι άρτιοι και να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσβολή από 
σκώληκες ή έντοµα κ.λ.π.. Τα ανεκτά επιτρεπόµενα ποσοστά των 
προσβεβληµένων ελιών καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των αρµόδιων 
αρχών.  
2.13.5. Για την εκπίκρανση των διατιθέµενων σαν µαύρων ελιών ΚΑΛΑΜΩΝ δεν 
επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αλκαλικών διαλυµάτων.  
2.13.6. Απαγορεύεται η ανάµιξη ελιών διαφορετικού είδους.  
2.13.7. Οι ελιές θα διατίθενται µε ονοµασία που θα δηλώνει το είδος αυτών Ελιές 
Καλαµών.  
2.13.8. ∆εν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.  
2.13.9. Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήµατος III Συντηρητικά και 
αντιοξειδωτικά του άρθρου 13 του Κ.Τ.Π..  
2.13.10. Η συσκευασία να πληροί τους όρους των Άρθρων 9 και 23 του Κ.Τ.Π και 
να είναι συσκευασµένοι κατά προτίµηση σε µεταλλικά δοχεία των 13 Kgr καθαρού 
βάρους περιεχοµένου είδους.  
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2.13.11. Στο άρθρο 123 του ΚΤΠ αναφέρονται:  
2.13.12. «α) Oι xρησιµoπoιoύµενoι για την παρασκευή των ελιών καρπoί πρέπει 
να είναι άρτιoι και να µην παρoυσιάζoυν oιαδήπoτε αλλoίωση ή πρoσβoλή από 
σκώληκες ή έντoµα κ.λπ. Tα ανεκτά επιτρεπόµενα πoσoστά των πρoσβληµένων 
ελιών καθoρίζoνται από τις εκάστoτε σxετικές διατάξεις των αρµoδίων Aρxών.  
2.13.13. β) Για την εκπίκρανση των διατιθεµένων σαν «πράσινων» ελιών, 
επιτρέπεται η xρησιµoπoίηση αραιών διαλυµάτων καυστικoύ νατρίoυ, µε την 
πρoϋπόθεση ότι τoύτo έxει απoµακρυνθεί µε καλή έκπλυση αυτoύ, είτε έxει 
εξoυδετερωθεί από τo παραxθέν κατά την γαλακτική ζύµωση γαλακτικό oξύ.  
2.13.14. γ) Για την εκπίκρανση των διατιθεµένων σαν «µαύρων» ελιών δεν 
επιτρέπεται η xρησιµoπoίηση αλκαλικών διαλυµάτων.  
2.13.15. H κατεργασία των πράσινων αώρων ή ηµιωρίµων ελιών µε αλκαλικά 
διαλύµατα, µε σκoπό να εµφανιστoύν σαν ώριµες µαύρες, καθώς και η ανάµιξη 
ελιών τεxνητώς ωριµασµένων µε κανoνικές, απoτελεί νoθεία πoυ απoσκoπεί στην 
παραπλάνηση τoυ καταναλωτικoύ κoινoύ.  
2.13.16. ε) To γι’ αλάτισµα των ελιών ή τo για την παρασκευή της άλµης µαγειρικό 
αλάτι ή τo xρησιµoπoιoύµενo ξύδι και ελαιόλαδo πρέπει να πληρoύν όλoυς τoυς 
όρoυς τoυ παρόντα Κώδικα.  
2.13.17. στ) Πρoκειµένoυ για ελιές συσκευασµένες σε δoxεία περιεκτικότητας µέxρι 
ένα xιλιόγραµµo απαγορεύεται η xρησιµoπoίηση κάθε άλλoυ λαδιoύ εκτός τoυ 
βρωσίµoυ ελαίoυ ελιάς oξύτητας µέxρι 1% σε ελαϊκό οξύ. To ενεxόµενo πoσό 
ελαίoυ πρέπει να είναι αρκετό, ώστε να τις καλύπει.  
2.13.18. Επιτρέπεται η πρoσθήκη στις ελιές αρτυµάτων όπως µάραθoυ, ρίγανης, 
θυµαριoύ κ.λπ.  
2.13.19. η) Oι ελιές θα διατίθενται µε oνoµασία πoυ θα δηλώνει τo είδoς αυτών 
π.x. «Eλιές τσακιστές», «Eλιές θρoύµπες» ή την πρoέλευση αυτών, π.x. «Eλιές 
Καλαµών», «Eλιές Aµφίσσης» κ.λπ.  
2.13.20. θ) Aπαγoρεύεται η ανάµιξη ελιών διαφόρoυ είδoυς η ανάµιξη αυτή 
θεωρείται ως νoθεία.  
2.13.21. ι) Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση πρασίνων ελιών, στις oπoίες oι 
πυρήνες έxoυν αντικατασταθεί µε αντζoύγιες, ερυθρό πιπέρι κ.λπ.  
2.13.22. ια) Επιτρέπεται η διάθεση πoλτoύ ελιών σε συσκευασία (σε σωληνάρια 
µεταλλικά επικασσιτερωµένα ή µικρά δoxεία από πλαστική ύλη ή γυαλί) πoυ να 
πρoέρxεται απoκλειστικά από τo σάρκωµα ελιών καλής πoιότητας.  
2.13.23. ιβ) ∆εν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.(3)  
2.13.24. ιγ) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος III, Συντηρητικά 
και αντιοξειδωτικά του άρθρου 33: Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203, βενζοϊκά Ε210, 
Ε211, Ε212, Ε213 σε ελιές και παρασκευάσµατα µε βάση τις ελιές, σύµφωνα µε 
τους όρους του εν λόγω παραρτήµατος.(4)(5)  
2.13.25. ιδ) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος IV του ίδιου 
άρθρου: Γλυκονικός σίδηρος Ε579, γαλακτικός σίδηρος Ε585 σε ελιές 
µαυρισµένες µε οξείδωση, σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω 
παραρτήµατος.(4)»  
3. Σήµανση  
3.1. Η σήµανση να είναι σύµφωνη µε τις ∆ιατάξεις σήµανσης τροφίµων:  
3.2. Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.  
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3.3. Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ηµεροµηνία, από την πάροδο της οποίας και µετά 
απαγορεύεται το εµπόριο προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε την οδηγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  
3.4. Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
10ης Νοεµβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά 
την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων.  
3.5. Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά µε την αναγραφή, στην επισήµανση ορισµένων 
τροφίµων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόµενων από την οδηγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  
3.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των 
κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.  
4. Μεταφορά  
4.1. Η µεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται µε καθαρά και 
απολυµασµένα µεταφορικά µέσα και µέχρι τους χώρους αποθήκευσης.  
4.2. 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.  
4.3. Τα οχήµατα πρέπει να έχουν πόρτες µε λάστιχα και µηχανισµό κλεισίµατος 
που µπορεί να ασφαλίζεται.  
4.4. 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  
4.5. Τα οχήµατα µεταφοράς ή / και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά 
και σε καλή κατάσταση. Επίσης να συντηρούνται ή να αντικαθίσταται όταν 
χρειάζεται.  
4.6. Κατά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι για την επιβεβαίωση της 
καταλληλότητας των προϊόντων.  
4.7. Τα συσκευασµένα προϊόντα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται εντός του 
αναγραφόµενου στην ετικέτα χρόνου διατήρησής τους.  
4.8. ∆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.  
4.9. 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.  
5. Σχετική Νοµοθεσία  
5.1. . Κ.Τ.&Π.  
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5.2. Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας 
προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συµβουλίου για την γενική ασφάλεια 
των τροφίµων.  
5.3. Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/89.  
5.4. Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις 
προσµίξεις, χαλίκια, στελέχη φυτών).  
5.5. 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.  
5.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 Γενικές Αρχές για την Ασφάλεια των τροφίµων.  
5.7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρο 18 για την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων.  
5.8. 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 για την ιχνηλασιµότητα 
τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους 
οργανισµούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  
5.9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και 
ζωοτροφές.  
5.10. 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.  
5.11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισµός Υγιεινής Τροφίµων.  
5.12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίµων.  
5.13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή µε τα τρόφιµα και µε την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 
89/109/ΕΟΚ.  
5.14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά µε τα µικροβιολογικά 
κριτήρια των τροφίµων.  
5.15. 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.  
5.16. 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.  
5.17. 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.  
5.18. 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.  
5.19. 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.  
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5.20. 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.  
5.21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά µε τους Ισχυρισµούς επί θεµάτων 
∆ιατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιµα.  
5.22. Ο∆ΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών µελών σχετικά µε την 
επισήµανση, την παρουσίαση και την διαφήµιση των τροφίµων.  
5.23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των 
τροφίµων.  
5.24. 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.  
5.25. Ο∆ΗΓΙΑ 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον 
αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων.  
5.26. Ο∆ΗΓΙΑ 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την κατάργηση ορισµένων οδηγιών σχετικών µε την υγιεινή των τροφίµων και τους 
υγειονοµικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισµένων 
προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και 
για την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ 
και της απόφασης 95/408 ΕΚ του Συµβουλίου.  
5.27. Ο∆ΗΓΙΑ 2000/13/Ε.Κ. και του Συµβουλίου για προσέγγιση των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και την διαφήµιση 
των τροφίµων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 
2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της 
Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την 
αναγραφή των συστατικών των τροφίµων.  
5.28. Ο∆ΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών σχετικά µε τα πρόσθετα που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα τα 
οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή 
τροποποιηθεί(94/34/ΕΚ, 292/97).  
5.29. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1234/2007 του Συµβουλίου για την θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά 
προϊόντα (ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ).  
5.30. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριµένους 
ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.  
5.31. 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.  
5.32. 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.  
5.33. Ο∆ΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ. σχετικά µε τα πρόσθετα των τροφίµων και όπως έχει 
αυτή τροποποιηθεί.  
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5.34. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.ΕΚ Β΄• 
630/2007.  
5.35. Α2-718/28-7-2014, ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014  

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ασµχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  ∆ιευθυντής 

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
                       ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       
              ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ                           

                                            ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
     & ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

           23 Oκτ 19                             
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.4440/Σ.1451 

 
 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο    …../ 19 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2ου ΑΚΕ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ……………………………………………. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ    …/19 

 
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ                                                            
 

Άρθρο 1 ο   :    Γενικοί  Όροι 
        
Β. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
    Άρθρο 2ο    :   Περιγραφή – Τιµή  Αντικειµένου – Κρατήσεις  
    Άρθρο 3ο    :   Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 
    Άρθρο 4ο    :   Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα 

Άρθρο 5ο    :   Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου   
Άρθρο 6ο    :   ∆ιενέργεια Ελέγχων – ∆ειγµατοληπτικών Εξετάσεων 

    Άρθρο 7ο    :   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων  
    Άρθρο 8ο    :   Εγγυήσεις 
 
Γ. ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ  
    ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
    Άρθρο 9ο     :   Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχές Εγγυήσεων κλπ 
 
∆. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
    ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
    Άρθρο  10ο :  Χρόνος Παράδοσης 
    Άρθρο  11ο :  Παράδοση – Παραλαβή 
    Άρθρο  12ο :  Συσκευασία – Μεταφορά  
    Άρθρο  13o :  Απόρριψη Υλικού – Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή 
    Άρθρο  14ο  :  Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου    
 
Ε. ΜΕΡΟΣ  ΠΕΜΠΤΟ 
    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
   Άρθρο  15o  :  Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύµβασης 
   Άρθρο  16o  :  Ολοκλήρωση Σύµβασης 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 
ΤΗΛ. : 210-8191232 
  
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./19 
 
 
 

ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :   (…………….€) 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2ου ΑΚΕ 

 
                                

Στη ∆εκέλεια σήµερα ……………………………….. στα Γραφεία της 
∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΤΓΑ 1010 Αεροδρόµιο ∆εκελείας), οι υπογεγραµµένοι 
: …………………………………. Επιτελάρχης της ∆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 
“Προµηθευτή” των αγαθών όπως αναφέρεται λεπτοµερώς στο άρθρο δύο (2) της 
σύµβασης.   
.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 
 
 1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-
08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή 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, τιµής και χρόνου παράδοσης των ειδών.  
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 Άρθρο 2ο 

Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις 
 

1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στην προµήθεια  
Ελαίων και Ελιών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 
2ου ΑΚΕ, ως εξής: 

 
α. Υπόδειγµα Πίνακα για το είδος µε Α/Α 1 όπως περιγράφεται στο 

Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης το 
υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί 
της Μέσης Λιανικής Τιµής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδεται 
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. 

 

 
β. Υπόδειγµα Πίνακα για τα είδη µε Α/Α 2,3,4 όπως περιγράφονται 

στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος. 

 

Α/Α 
Περιγραφή 
Είδους 

CPV 

Ενδεικτικός Κωδικός 
∆ελτίου Πιστοποίησης 
Τιµών Περιφέρειας 

Αττικής 

Εκτιµώµενη 
Ποσότητα σε 

κιλά 

Ποσοστό 
έκπτωσης % 

Ποσοστό 
έκπτωσης 
Ολογράφως 
(τοις εκατό) 

 

ΦΠΑ 

(%) 
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 2. Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις 
(0,13468%), οι οποίες αναλύονται ακολούθως: 
 
   α. Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 375 του Ν.4412/16. 
 
   β. Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
0,00042% (0,0021*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’αριθµ 
5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) Υ.Α. 
 
   γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυών (ΑΕΠΠ) 0,06%, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ. 
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
   δ. Υπέρ Χαρτοσήµου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 6 της υπ. 
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
 Oι κρατήσεις υπολογίζονται στην συνολική καθαρή συµβατική αξία και 
παρακρατούνται εφάπαξ κατά την πληρωµή του πρώτου τιµολογίου. 
 

3. Η προµήθεια απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταµείων. 
 
4. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος 

(ΦΕ) ποσοστού 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4254/2014. 

 
 5. Πλέον των ανωτέρω, ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τα ακόλουθα λοιπά 
έξοδα: 
 

Α/Α 
Περιγραφή 
Είδους 

CPV ΜΜ 
Εκτιµώµενη 
Ποσότητα σε 

κιλά 

Τιµή ανά ΜΜ 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική Αξία 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(%) 

        

        

        

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€)  

ΦΠΑ (€)  

Σύνολο µε ΦΠΑ (€)  
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 α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης µορφής έξοδα ελέγχου 
– δοκιµών, εργαστηριακών ελέγχων και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται µέχρι 
την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συµβατικών ειδών στον τόπο 
παράδοσης. 
 
 β. Πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και 
όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συµβατικών ειδών ή 
καθυστερηµένων παραδόσεων. 

 
 γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην 
προσφορά του Προµηθευτή (ενδεικτικά έλεγχοι από το Χηµείο, σε περίπτωση που 
ζητηθεί από αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για περαιτέρω έλεγχο του προϊόντος). 

 
 6.  Η σύµβαση έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως την ανάλωση 
του συνόλου της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισµού (εκτιµώµενη 
διάρκεια δώδεκα (12) µήνες).  

 
Άρθρο 3ο 

Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά      

 1. Η πληρωµή του οικονοµικού φορέα θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών από τα αρµόδια όργανα της 
Υπηρεσίας. Ειδικότερα: 
 
 α. Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από το τµήµα 
Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ΟΥ ΑΒ ∆εκέλειας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις και διαδικασίες, συγκεντρωτικά για τα τιµολόγια κάθε µήνα, για τις 
ποσότητες που παραδόθηκαν, µε βάση τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, υπό τον 
όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα. 

 β. Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ηµέρες, υπολογιζόµενων από 
την επόµενη της υποβολής του τιµολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου από τον οικονοµικό φορέα και υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών 
ειδών. 

 γ. Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των 
εξήντα (60) ηµερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό 
καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το 
πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν 
λόγω έτους και για το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε 
την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 
    
   δ. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 
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   (1) Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.  
 

 (2) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωµής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονοµικού φορέα (µη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συµβατικών ειδών µε έκπτωση 
λόγω των αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ). 
 
   ε. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την αναθέτουσα 
αρχή.  
 
   στ. Ο οικονοµικός φορέας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις 
(0,13468%), οι οποίες αναλύονται ακολούθως: 
 
   (1) Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 
του άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 375 του Ν.4412/16. 
 
   (2) Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
0,00042% (0,0021*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’αριθµ 
5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) Υ.Α. 
 
   (3) Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυών (ΑΕΠΠ) 
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ. 
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
   (4) Υπέρ Χαρτοσήµου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 6 
της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
 ζ. Oι κρατήσεις υπολογίζονται στην συνολική καθαρή συµβατική αξία 
και παρακρατούνται εφάπαξ κατά την πληρωµή του πρώτου τιµολογίου. 
 
   η. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου 
Εισοδήµατος (ΦΕ) ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4254/2014. 
 
 θ. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας 
Επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο 
οικονοµικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. 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. 
 

 2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι: 
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 α. Η πιστοποίηση της καταλληλότητας των παραλαµβανοµένων ειδών 
από τα αρµόδια Όργανα των Μονάδων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τον Κ.Τ.Π.. 
   
 β. Τιµολόγιο πώλησης αγαθών, εκδοθέν από τον οικονοµικό φορέα µε 
ηµεροµηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης. 
 
 γ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας (για τις 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
 δ. Λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά (ενδεικτικά έλεγχοι από το 
Χηµείο, σε περίπτωση που ζητηθεί από αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για 
περαιτέρω έλεγχο του προϊόντος). 
 
 3. Η εξόφληση του Προµηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
 
 α. ∆εν θα υφίστανται παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις κατά την παραλαβή 
των συµβατικών ειδών από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
  
 β. Θα έχουν καταλογισθεί οι προβλεπόµενες κυρώσεις στον 
Προµηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε παρεκκλίσεις ή 
καθυστέρησης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων 
της Σύµβασης. 
 
 γ. Ο Προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει όλα τα προβλεπόµενα από 
την Σύµβαση δικαιολογητικά. 
 

Άρθρο 4ο 
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα 

 
  1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, επιβάλλονται στον 
προµηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και 
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: 
   
 α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 
 
 (1) Αδυναµίας υλοποίησης παραγγελιών – ελλείψεις προϊόντων. 
 
 (2) Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων. 
 
 (3) Άρνησης αντικατάστασης προϊόντων τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης, ή χρονικής καθυστέρησης πέραν των είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών στην αντικατάσταση αυτών. 
 
 (4) Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας. 
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 (5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος, τόσο 
κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων. 
 
 (6) Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, 
 

επιβάλλεται 
 
       ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο  1.000,00€. 
 
       ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο  1.500,00€. 
 
       ▬ Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο   2.000,00€. 
 
       ▬ Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 
   β. 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 τα οριζόµενα στον ΚΤΠ και στις διατάξεις της 
κείµενης Νοµοθεσίας, επιβάλλεται: 
 
 (1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 
5.000,00). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενηµέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και 
στο ΓΕΑ/∆ΥΓ, ενώ 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 
προµηθευτή. Για το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει, η Υπηρεσία µπορεί να 
προµηθεύεται τα απαιτούµενα προϊόντα από άλλον προµηθευτή, επιβαρύνοντας 
το συµβασιούχο µε την επιπλέον διαφορά που θα προκύψει στην τιµή. 
 
 (2) Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
 2. 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). 
 
 3. 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. 
 
 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 
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 5. 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 5ο 

Κήρυξη  Προµηθευτή ως Εκπτώτου  
 
  Στον Προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου 
(ΕΟΕ), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

 
  α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
  β. ∆ύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του Προµηθευτή 
από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 74 του νόµου.    

 
Άρθρο 6ο  

∆ιενέργεια Ελέγχων – ∆ειγµατοληπτικών Εξετάσεων 
 

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας 
που είναι υπεύθυνα  για την παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών (µε συµµετοχή υποχρεωτικά, Αξκού Ειδικότητας 
Υγειονοµκού), δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των εγκαταστάσεων 
του προµηθευτή (καθώς και των συνεργαζόµενων προµηθευτών/παραγωγών 
του), ώστε να διαπιστώνεται η συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα είδη 
παρασκευής – συσκευασίας των προϊόντων στη διάθεση της εκάστοτε αρµόδιας 
Επιτροπής της Υπηρεσίας, προκειµένου να ελέγχεται η υγειονοµική τους 
καταλληλότητα. 
 

3.  Επίσης, η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του προµηθευτή 
ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση 
ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο 
(όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 
     
   α. Μικροβιολογικό 
     
   β. Χηµική Ανάλυση. 
   
  γ. Ιστολογική Εξέταση. 
 
   4. Το κόστος των δειγµάτων και των χηµικών αναλύσεων αυτών θα 
βαρύνει τον προµηθευτή. 
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 5. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΠ και στην Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία Τροφίµων. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 6. Επισηµαίνεται ότι, όλες οι διαδικασίες που αφορούν στη διενέργεια των 
εργαστηριακών ελέγχων, καθορίζονται στο Άρθρο 214 του Ν.4412/16, περί 
«∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις». 
 

Άρθρο  7ο 
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 
 1. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύµβαση όταν: 
 
 α. Το συµβατικό είδος δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 
του ∆ηµοσίου. 
 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω. 
 
 (1) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του Προµηθευτή. 
 
 (2) Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του 
Προµηθευτή. 
 
 (3) Πληµµύρα. 
 
 (4) Σεισµός. 
 
 (5) Πόλεµος. 
 
 (6) ∆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 από τον ίδιο ή 
υποπροµηθευτή / υποκατασκευαστή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων 
υλών. 
 
 (7) Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 
 
 (8) Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
 2. Ο Προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρω βία υποχρεούται, µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα 
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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Άρθρο 8ο 
Εγγυήσεις 

 
 Ο προµηθευτής  κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων 

της παρούσας σύµβασης, την υπ’ αριθµ. ……………………………………….…. 
επιστολή, ισχύος µέχρι την……………………………………….. ποσού ευρώ 
………………………………………………………………………………………….……. 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό  πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των υπό 
προµήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε αίτησή του, µετά 
την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 Άρθρο 9ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή  Εγγυήσεων κλπ 
 
 1. Η προµήθεια των Ελαίων και Ελιών προς κάλυψη αναγκών 
τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ θα γίνει µε βάση τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας 
 

2. Ο Προµηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη 
υποχρέωση που ανέλαβε µε την προσφορά του που υπέβαλε κατά την διενέργεια 
του υπ’ αρίθµ. 24/19 ∆ιαγωνισµού, ως το Παράρτηµα «Β» της Σύµβασης, και 
σύµφωνα µε τη δέσµευσή του, στο κατατεθέν ΤΕΥ∆, µε την οποία απεδέχθη 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προµήθειας. 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

 Άρθρο 10ο 
Χρόνος Παράδοσης 

 
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται για την παράδοση των ειδών εντός 

24 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης), 
ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός 
δύναται να παραταθεί, µετά από σύµφωνη γνώµη της Μονάδας, κατά 24 επιπλέον 
ώρες. 

 
2. Οι εκάστοτε παραγγελίες θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

των Μονάδων, λαµβανοµένων υπόψη και ετέρων παραγόντων, όπως είναι η 
εποχικότητα, οι περίοδοι εορτών και νηστείας κλπ. 

 
Άρθρο 11ο  

Παράδοση – Παραλαβή  
 

1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν µε έξοδα του οικονοµικού 
φορέα είτε στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας, είτε στην Λέσχη Αξκών, σε χώρο που 
θα του υποδειχθεί από την κάθε Μονάδα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
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(από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή). Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να ζητηθεί 
η παράδοση προϊόντων Σάββατο, Κυριακή ή αργίες.  

 
2. Η οριστική παραλαβή τους των ειδών θα γίνεται από τα αρµόδια 

Όργανα της κάθε Μονάδας, παρουσία Ιατρού ή Κτηνιάτρου και κατόπιν σχετικού 
ελέγχου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικίες διατάξεις: 

 
 α. Το προσωπικό του προµηθευτή θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση 
από το γραφείο Ασφάλειας για την είσοδό του στις Μονάδες, να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του Οργάνων της 
Υπηρεσίας και να σέβεται τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας των 
Μονάδων. 
 
 β. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στις Μονάδες 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως 
ότι δε θα έχει καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ, εξάρτηση από την 
ΠΑ και ότι θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων.  
 
 γ. Σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του 
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. 

 
Άρθρο 12ο  

Συσκευασία – Μεταφορά  
 
 Η συσκευασία των υλικών της σύµβασης, οι επισηµάνσεις επί αυτών 
και η µεταφορά αυτών διέπεται από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία, 
τις διατάξεις του ΚΤΠ και το Παράρτηµα «Α» της Σύµβασης. 
               

Άρθρο 13ο  
Απόρριψη Υλικού – Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή  

 
 1. Για περιπτώσεις απόρριψης – αντικατάστασης συµβατικών υλικών 
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/16.  
 
 2. Για περιπτώσεις παραποµπής σε δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής 
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16.  

 
Άρθρο 14ο 

Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 

 

 Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύµβασης από τον προµηθευτή, εισπράττεται από όσα 
ο προµηθευτής έχει λαµβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε 
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται 
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Με τον ίδιο 
τρόπο και µε τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του Μ.Τ.Α που 
προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

       
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  
 

 Η Σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
 α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος 
που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 
 
 β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που 
παραδόθηκαν. 
 
 γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
 δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόµενα από την Σύµβαση. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 1. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 

2. Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 
 3. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση 
σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών της ΠΑ λύεται, εφόσον από την 
κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής 
διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου. 
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 4. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.  
 

ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
                      Ο                                                                              Ο 
            ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφή Υπηρεσίας 
«Β» Προσφορά Προµηθευτή Οικονοµική και Τεχνική 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ασµχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  ∆ιευθυντής 

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Βοηθός Τµ. Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
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