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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 

 
ΠΡΟΣ:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΚΟΙΝ :  Τηλ.: 210-8191232 
Φ.831/ΑΔ.2589 
Σ.862 

  Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 

   
ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Yπ’ Aρίθμ. 16/2021 Ανάδειξης 

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

  

ΣΧΕΤ : α. Φ.800/ΑΔ.502/Σ.134/22-02-21/ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 

β. Φ.800/ΑΔ.2660/Σ.497/27-04-21/ΣΙ 
γ. Φ.800/ΑΔ.1098/Σ.170/03-03-21/ΣΜΥΑ 
 

 
 1. Έχοντας υπόψη: 

 
 α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
 
  (1) Του ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ Α’251/1970) «Περί Οικονομικής 
Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

 
 (2) Toυ N.2690/99 (ΦΕΚ Α’45/09-03-99) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε 
φορά. 
 
 (3) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 
 
 (4) Του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της 
παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 
16 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές 
συναλλαγές». 
 
 (5) Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄167/23-07-13), άρθρο 64 παρ. 2 
(Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

 
 (6) Tου Ν.4235/14 (ΦΕΚ Α΄32/11-02-14) «Διοικητικά μέτρα, 
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διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 
στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των 
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων». 
 
 (7) Tου Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄74/26-03-14) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992                 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης 
διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου». 
 
 (8) Tου Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν.2362/95), όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.4281/14 και ισχύει. 
 
 (9) Του ΠΔ 28/15 (ΦΕΚ Α’34/23-03-15) “Κωδικοποίηση διατάξεων 
για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 
 
 (10) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’147/8-8-16) “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)”. 

 
 β. Τις κάτωθι αποφάσεις - κανονισμούς: 

 
 (1) Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση 
ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β΄/03-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί με τη Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 Απόφαση (ΦΕΚ 1753/Β). 
 
 (2) Τη Φ.800/3/710114/Σ.32 Απόφαση κ. ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 131 
Β΄07-02-03) περί «Καθορισμού Κόστους Χημικών Αναλύσεων που 
πραγματοποιούνται στο Χημείο Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και δεν 
εκτελούνται στο Γενικό Χημείο του Κράτους». 
 
 (3) Την υπ’ αριθμ. Φ.831/878863/Σ.823/04-06-14/ΓΕΑ/Δ6/4 
διαταγή, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες διενέργειες Πρόχειρων 
(Συνοπτικών) Μειοδοτικών Διαγωνισμών Προμηθειών μη στρατιωτικού 
εξοπλισμού. 
 
 (4) Τους ορισμούς των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 
178/2002 και τους ορισμούς του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004. 
 
  (5) Τα εγχειρίδια «Περί Προμηθειών – Προπληρωμών ΠΑ» ΕΠΑ 
Δ – 12/18 και «Περί Εντεταγμένων Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρέτησης Προσωπικού 
ΠΑ» ΕΠΑ Δ – 15/20. 
 
 (6) Την υπ’ αριθμ. Φ.800/268/136428/Σ.2628/06-09-
16/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά με τα κυριότερα 
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σημεία του Ν.4412/16 διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών. 

 
 γ. Τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές με τις οποίες η ΣΙ και ΣΜΥΑ 
υπέβαλαν τις απαιτήσεις τους για μίσθωση κυλικείων στους χώρους των Σχολών 
τους. 
 

    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
 2. Συνοπτικό Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα 
προκύψει από το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης για τα προς πώληση είδη 
συνδυαστικά με το ποσοστό αύξησης του μηνιαίου μισθώματος των κυλικείων και 
τους ανάλογους συντελεστές βαρύτητας, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, 
για τη μίσθωση/εκμετάλλευση των κυλικείων της Σχολής Ικάρων και της ΣΜΥΑ και 
τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης έως 
ενός (1) ακόμα έτους υπό προϋποθέσεις.  

 
3. Το ποσό εκκίνησης που αφορά το μηνιαίο μίσθωμα εκμετάλλευσης των 

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

 
 4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί 27 Ιουλίου 2021 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα Γραφεία της ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας. 
  
5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 

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

 
 α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση: ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΤΚ 
136 71 Τατόι ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην 
Υπηρεσία μέχρι την 26 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Στην 
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για 
το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 
 β. Την κατάθεση τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του.  
 
 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
 
 8.  Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
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στο Μέρος ΙΙ, Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ). 
 
 9.  Αιτήματα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 
έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να μην απαιτηθεί παράταση της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 3α του 
Ν.4412/2016. 
 
 10. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως 
ακολούθως σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της 
Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 11. Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
επισκεφθούν, κατόπιν συνεννόησης με τις Σχολές (τηλ: 210-8195130 για τη ΣΜΥΑ 
και 210-8193030 για τη ΣΙ), το χώρο των κυλικείων και να ενημερωθούν για τον 
παρεχόμενο εξοπλισμό, τις συνθήκες, την υποδομή, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
προς καλύτερη εκτίμηση και κατανόηση των όρων του διαγωνισμού. 
 
 12. Για την είσοδο στο Αεροδρόμιο απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 
 
 13. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
ΔΑΕ/ΔΟΥ/Τμ.Εκμ/σεων, τηλέφωνα 210-8191231/32, αρμόδιοι: Σγός (Ο) 
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Ανθσγός (Ο) Κραής Ανδρέας ενώ σε ερωτήματα επί των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις 
αντίστοιχες σχολές ΣΙ και ΣΜΥΑ στα τηλέφωνα της παρ. 11 του παρόντος. 
  
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξίαρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης 
Επιτελάρχης ΔΑΕ 

  
Σγός (Ο) Ιωάννης Παπαδόπουλος  

Τμχης Εκμεταλλεύσεων  
 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού 
«B» Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
«Γ» Υποχρεωτικά – Βασικά Είδη Κυλικείων (Πίνακας 1) και Ενδεικτικά 

Επιπλέον Είδη Κυλικείων (Πίνακας 2) 
«Δ» Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου  
«Ε» Φύλλο Επιθεώρησης Βιομηχανιών – Τροφίμων και Φύλλο 

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

Βαθμολογήσεως  Επιθεωρήσεως Αντιπροσώπων – Μεταπωλητών 
«Ζ» Σχέδιο Σύμβασης προς Υπογραφή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΣΙ 
ΣΜΥΑ 
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               Α – 1 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 

ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Μίσθωση / Εκμετάλλευση των Δύο (2) Κυλικείων της ΑΒ 
Δεκέλειας (ΣΙ και ΣΜΥΑ)  

ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ  

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

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΙ και ΣΜΥΑ 

CPV 55410000-7 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

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

μισθώματος των κυλικείων – εστιατόριο και τους ανάλογους 
συντελεστές βαρύτητας. Το τίμημα της προσφοράς κάθε 

υποψηφίου θα δοθεί ως οι οδηγίες  στο Παράρτημα “Β” της 
παρούσας (άρθρα 3 & 4) 

 ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 180.000,00 €  

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ Το ποσό εκκίνησης είναι 1.500,00 € 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

27 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ταχυδρομικώς: έως 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. 
Ιδιοχείρως: έως 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 08:30 

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

για έως ένα (1) επιπλέον έτος 
 

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

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 
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                 Β – 1 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 

ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862   
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο Διαγωνισμού 
 

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

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

 
 α. Χώροι: Ένα (1) Κυλικείο στη ΣΙ και Ένα (1) Κυλικείο στη ΣMYA 
 
 β. Μηνιαίο Μίσθωμα: Το ποσό εκκίνησης ορίζεται σε 1.500,00 ευρώ. 
 
 γ. Ετήσιος κύκλος εργασιών: Εκτιμάται σε 180.000,00 ευρώ. 
 
 δ. Εξυπηρετούμενο προσωπικό: Το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 
των σπουδαστών των δύο (2) Σχολών, το οποίο ανέρχεται σε 1.000 άτομα, το 
προσωπικό των υπόλοιπων Μονάδων της ΑΒ Δεκέλειας, το οποίο ανέρχεται σε 500 και 
πλέον  άτομα, καθώς και οι επισκέπτες διαφόρων εκδηλώσεων που φιλοξενούν οι 
Σχολές (συνέδρια, επισκέψεις σχολείων κλπ) σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
 3. Επισημαίνεται ότι, η μίσθωση / εκμετάλλευση των δύο (2) κυλικείων δεν είναι 
διαιρετή και η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε έναν (1) ανάδοχο. 
  

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
 
 α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
 
 β. Δημόσιοι φορείς. 
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 γ. Ενώσεις των ανωτέρω προσώπων ή/και φορέων συμπεριλαμβανομένων 

των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη 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 

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

 
 (4) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις  ανωτέρω περιπτώσεις της 

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

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

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

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

 
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 

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

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

  
1. Οι προσφορές πρέπει: 
 

 α. Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα – εταιρικά ή μη – που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
  
 β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά 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. 
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2. Προσφορές για μέρος της ποσότητας (κυλικείων) που ορίζει η διακήρυξη, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

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

 
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 

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

7. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και 
τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
 
 α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). 
 
 β. Την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ).  
 
 γ. Τον τίτλο της σύμβασης. 
 
 δ. Την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών). 
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 ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 

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

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

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

 
 (2) Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 
22000:2005 ή ISO 22000:2018 ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο βασισμένο στις αρχές 
του συστήματος HACCP, το οποίο θα πρέπει να αφορά στο αντικείμενο του 
διαγωνισμού (Διαχείριση Επιχειρήσεων Τροφίμων Κατηγορίας IV-Μαζικής Εστίασης και 
Αναψυχής) και να έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε. Το 
Πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης (αρχική 
και τυχόν ανανέωση). Σε περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή έκπτωσης για την ανανέωση της ισχύος του 
Πιστοποιητικού.   
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 (3)  Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 
45001:2018 ή OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 ή άλλο αναγνωρισμένο 
πρότυπο βασισμένο στις αρχές του συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης (αρχική και τυχόν ανανέωση). Σε περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια 
της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή έκπτωσης για την ανανέωση της 
ισχύος του Πιστοποιητικού.   
 
 (4)  Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 
22005:2007 ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο βασισμένο στις αρχές του συστήματος 
Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης (αρχική και τυχόν ανανέωση). Σε περίπτωση λήξης κατά τη 
χρονική διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή έκπτωσης για την 
ανανέωση της ισχύος του Πιστοποιητικού.  
 
 (5) Πιστοποίηση συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά 
πρότυπο ISO 14001:2015 ή EMAS ή ισοδύναμο. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι 
σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης (αρχική και τυχόν ανανέωση). Σε περίπτωση 
λήξης κατά τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή 
έκπτωσης για την ανανέωση της ισχύος του Πιστοποιητικού. 
 

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

 
 (γ) Θα βεβαιώνουν ότι θα ενημερώνουν την Υπηρεσία άμεσα για 
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την οποιαδήποτε διαφοροποίηση (τροποποίηση των δηλουμένων στοιχείων ή 
προμηθευτών, διακοπή της συνεργασίας, κλπ) και θα δεσμεύονται ότι η αλλαγή των 
προμηθευτών θα γίνεται χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία-λειτουργία των 
Εκμεταλλεύσεων και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίμων. 
 
 (8) Κατάσταση στην οποία θα περιγράφεται: 
 
 (α) Ο εξοπλισμός (έπιπλα, βιτρίνες, ψυγεία, καφετιέρες, τοστιέρες, 
κλπ) που θα διαθέσουν για την προετοιμασία, τη συντήρηση και την πώληση των ειδών. 
 
 (β) Τα μέτρα που θα λάβουν για τη λειτουργία των 
Εκμεταλλεύσεων, για την εξασφάλιση της ποιότητας και για την εγκατάσταση 
συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των Τροφίμων κατά HACCP.  
 
 (9) Κατάσταση όλων των υποχρεωτικών ειδών σύμφωνα με το 
Παράρτημα «Γ» της διακήρυξης, στην οποία θα αναγράφεται για το κάθε είδος  η 
ακριβής ονομασία, το βάρος τεμαχίου, η χώρα προέλευσης και η προμηθεύτρια 
εταιρεία. Για τα είδη του Παραρτήματος «Γ» που δηλώνεται ελάχιστο βάρος, το 
προσφερόμενο βάρος δεν μπορεί να υπολείπεται από το αναγραφόμενο. Οι 
συμμετέχοντες δύνανται να προσφέρουν και άλλα ανάλογα είδη, πέραν των 
υποχρεωτικών – βασικών, (ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα στον πίνακα ‘2’ του 
Παραρτήματος «Γ» της παρούσας) που τυχόν διαθέτουν, υπό την προϋπόθεση να 
αναφέρουν ακριβή στοιχεία σύνθεσης αυτών, τιμές και τις προμηθεύτριες εταιρείες 
αυτών. 

 
 (10) Υπεύθυνη Δήλωση για τα συσκευασμένα, με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι δεσμεύονται για επικόλληση ετικέτας με τα στοιχεία της επιχείρησης, 
καθώς και τα στοιχεία του προϊόντος επί των ειδών (σύνθεση, βάρος, ημερομηνία 
παρασκευής ή λήξης αυτού κλπ).   
    
 (11) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται συμμόρφωση προς 
όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στο 
Παράρτημα «Δ» της διακήρυξης. 
 
 (12) Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το 
χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 (13) Δικαιολογητικά προμηθευτών των υποχρεωτικών ειδών και τυχόν 
προσφερόμενων επιπλέον ειδών Παραρτήματος «Γ» παρούσας: 
 
 (α) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης κατά τα προβλεπόμενα στην 
ΚΥΑ αριθμ. 15523 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1187/06) και εφόσον προβλέπεται για την εν λόγω 
επιχείρηση τον κωδικό αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης. 
 
 (β) Υπεύθυνη δήλωση των προμηθευτών με την οποία θα 
βεβαιώνεται : 
 (1) Η χορήγηση – διάθεση των σχετικών ειδών στους 
συμμετέχοντες για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. 
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 (2) Η δυνατότητα των αρμοδίων Οργάνων της ΠΑ να έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών για έλεγχο παρέχοντάς τους 
κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. 
 
 (γ) Σε προμηθευτές εκτός Ελλάδος ζητούνται τα αντίστοιχα 
ανωτέρω (α), (β) και (γ) δικαιολογητικά επίσημα και μεταφρασμένα και επιπλέον 
επίσημη και μεταφρασμένη πρόσφατη (εντός έτους) βεβαίωση επιθεώρησης από την 
αρμόδια υγειονομική αρχή του κράτους προέλευσης. 
     
 (14) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ορισμένοι προμηθευτές 
(συνεργαζόμενοι με το συμμετέχοντα), δεν έχουν το σύνολο των απαιτούμενων, ως 
άνω, δικαιολογητικών, υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής της προσφοράς του 
συμμετέχοντα υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις (διαζευκτικά) : 
   
 (α) Τα είδη που παράγουν οι συγκεκριμένοι προμηθευτές, εφόσον 
εντάσσονται στα βασικά – υποχρεωτικά, τα οποία παρέχονται από συνεργαζόμενους με 
τον ανάδοχο προμηθευτές, στην περίπτωση που αυτοί αφενός δεν καλύπτουν το 
σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αφετέρου δε τα υπόψη είδη παρέχονται και 
από έτερο συνεργαζόμενο προμηθευτή, τότε η προσφορά του συμμετέχοντα αναδόχου 
δεν απορρίπτεται και ισχύει μόνο για το συνεργαζόμενο προμηθευτή που πληροί τις 
απαιτήσεις – δικαιολογητικά της Υπηρεσίας. 

 (β) Στην περίπτωση συνεργαζόμενων προμηθευτών και για είδη 
που εντάσσονται στα επιπλέον – πρόσθετα, οι οποίοι δεν καλύπτουν το σύνολο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης, αυτά δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη 
σύμβαση που θα υπογραφεί. 
   
  Σε κάθε περίπτωση  τα προϊόντα της ανωτέρω (α) και (β) 
αναφοράς, και η διάθεσή τους θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον ΚΤΠ και την Εθνική 
Νομοθεσία. 
 
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο 
περιλαμβάνονται: 
 
 (1) Η οικονομική προσφορά,  σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 
Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Γ». 
 
 (2) Το προσφερόμενο ποσοστό (%) αύξησης του μηνιαίου μισθώματος, 
αριθμητικώς και ολογράφως, το ποσό εκκίνησης του οποίου ορίζεται σε χίλια 
πεντακόσια ευρώ (€ 1.500,00) για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων, ως Τ1 του 
εφαρμοζόμενου τύπου του άρθρου 4, με συντελεστή βαρύτητας 40. 
 
 (3) Το προσφερόμενο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των τιμών (άνευ 
ΦΠΑ) των βασικών – υποχρεωτικών ειδών (ευρείας κατανάλωσης) που καθορίζονται 
στο Παράρτημα «Γ» της παρούσας, το οποίο θα είναι ενιαίο για όλα τα είδη καθώς και 
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για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων, ως Τ2 του εφαρμοζόμενου τύπου του άρθρου 4, με 
συντελεστή βαρύτητας 60. 
 
 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης 
τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 
 

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

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Κριτήριο Κατακύρωσης – Υπολογισμός Τιμών Πώλησης  

  
 1. Ως κριτήριο πρόκρισης  του αναδόχου που θα αναλάβει την εκμετάλλευση – 
διαχείριση  των κυλικείων, ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, η οποία θα προκύψει από το 
υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης των προς πώληση ειδών, συνδυαστικά με το 
ποσοστό αύξησης του μηνιαίου μισθώματος των κυλικείων και τους ανάλογους 
συντελεστές βαρύτητας, η οποία θα προκύψει από την παρακάτω σχέση : 
 
  (Τ1 x 40) + (Τ2 x 60) = Τ 
  όπου : 
  Τ1 = ποσοστό αύξησης του μηνιαίου μισθώματος 
  Τ2 = ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των βασικών ειδών 
  Τ = σταθμισμένος μέσος όρος προσφερομένων ποσοστών 
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  Η τιμή Τ  θα προκύψει από τον ανωτέρω τύπο και αποτελεί το ποσοστό 
(%) έκπτωσης για τα προς πώληση είδη συνδυαστικά με το ποσοστό αύξησης του 
μηνιαίου μισθώματος των κυλικείων.  Συνεπώς ο μειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που 
θα προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή Τ (σταθμισμένο μέσο όρο προσφερομένων 
ποσοστών).  
 
  Επισημαίνεται η απαίτηση για τον ορθό υπολογισμό των τιμών με βάση 
το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών συνδυαστικά με το ποσοστό 
αύξησης του μισθώματος. 
 
  Παράδειγμα : 
  Έστω ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επιθυμεί να προσφέρει ως 
μηνιαίο μίσθωμα για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων το ποσό των 1.710,00 € και ως 
έκπτωση επί των τιμών (άνευ ΦΠΑ) των βασικών – υποχρεωτικών ειδών ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης 12%. 
 
  Το ποσοστό αύξησης του μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται σε : 

 (1.710,00 – 1.500,00) / 1.500,00= 0,14,  ήτοι 14% 
 
  Συνεπώς, η τιμή Τ  οποία αναλύεται ως εξής : 

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

 

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

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ισχύς Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν.4412/16. 
 
  2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 
 
  3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
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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 Διαγωνισμού 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 Διαγωνισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

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

ΑΡΘΡΟ 7ο
 

Εχεμύθεια 
 
 1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/16, εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στο σχετικό έγγραφο της προσφοράς του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 
  

 2. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
 3. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 
φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του ΠΔ 28/2015 (Α΄34). 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Αποσφράγιση Προσφορών 
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 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 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η Τεχνική και η 
Οικονομική Προσφορά και η Επιτροπή μονογράφει κάθε φύλλο των εν λόγω 
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι εφόσον υφίστανται έγγραφα με εμπιστευτικό 
περιεχόμενο, αυτά μονογράφονται από την επιτροπή και δεν παρέχεται δικαίωμα 
πρόσβασης στους λοιπούς συμμετέχοντας οικονομικούς φορείς εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Ν.4412/16. Μετά το πέρας της δημόσιας 
συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό.  
 

2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στο 
Μέρος «ΙΙ», Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ). 
 
 3. Μετά το πέρας της δημόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα 
κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται μαζί με 
το φάκελο του Διαγωνισμού 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
 4. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ή 
τηλεομοιοτυπίας - fax), αυθημερόν σε όλους τους συμμετέχοντες και μετά την 
παρέλευση άπρακτης της πενθήμερης προθεσμίας άσκησης ενστάσεων, ο υποψήφιος 
ανάδοχος  προσκομίζει εντός πέντε (5) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης [ήτοι 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Προσωρινού Αναδόχου]. 
     

Άρθρο 9ο 

Κατάρτιση και Υποβολή Δικαιολογητικών 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 
Διευθύνοντα 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. Δηλαδή, απαιτείται η κατάθεση 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου: 
     
  (1) Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

ΑΔΑ: ΩΣ0Ο6-ΚΣ7
21PROC008933987 2021-07-16



                 Β – 12 

και Ε.Ε.). 
  
  (2) Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.). 
     
  (3) Για τα μέλη του Διοικητικού 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 Δημοσίου. 
 
 δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 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 Δήλωση 
του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου περί μη έκδοσης πράξεων 
επιβολής προστίμου  εις βάρος του, για το ίδιο χρονικό διάστημα. 
 
 
 

Άρθρο 10ο 

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

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

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Εγγυήσεις 

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

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

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

 
 8. Σε περίπτωση του δικαιώματος προαίρεσης για επέκταση του χρόνου ισχύος 

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

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Διάρκεια Σύμβασης 

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

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Απαιτούμενα μετά την υπογραφή της σύμβασης Δικαιολογητικά 

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

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Διατάξεις – Ορισμοί 
 

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

ΑΡΘΡΟ 15ο 
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Αλλαγή στοιχείων Προμηθευτών 

 

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

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

.ΑΡΘΡΟ 16ο 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
 1. Βασικές, Γενικές Υποχρεώσεις-Επιβαρύνσεις: 
 
 α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις σχετικές υγειονομικές, 
αγορανομικές και άλλες διατάξεις [υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 Απόφαση του 
Υπ.Υγείας (ΦΕΚ Β’ 2161/2017), Οδηγός Υγιεινής Νο 1 του ΕΦΕΤ, Κώδικας Τροφίμων 
και Ποτών (ΚΤΠ), κλπ.].  
 
 β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και 
είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν τυχαία ή ένεκα της εκτέλεσης των 
εργασιών που θα αναλάβει. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στο προσωπικό του. 
 
 γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε 
εγκαταστάσεις των Εκμεταλλεύσεων και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 
είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας που 
θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του ή ακόμα και από 
ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση.  
 
 δ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της 
αρμόδιας Επιτροπής και να αποκαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή πλημμελή εργασία που 
θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν εγγράφως. 
 
 ε. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται: 
 
 (1) Με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον παρέχοντα τις 
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υπηρεσίες Αναδόχου. 
 
 (2) Με φόρους, δασμούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και με κάθε άλλη 
νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και με κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν 
πραγματοποιήσει ο ίδιος. 
 
 (3) Με τα ποσά που αναλογούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την εργατική νομοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί (μισθοδοσία, μηνιαία 
απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και των ασφαλιστικών εισφορών).  
 
 στ. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία αξίωση από την Υπηρεσία για ζημία ή 
φθορά ή απώλεια που τυχόν προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία ή ανωτέρα βία (σεισμό, 
πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κλπ.), στον εξοπλισμό του ή στα προς διάθεση 
είδη. 
 
 2. Εγκαταστάσεις - Υποδομή : 
 
 α. Χώροι : 
  
 (1) Ο ανάδοχος θα παραλάβει τους χώρους των κυλικείων, 
αποδεχόμενος ότι είναι της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και απόλυτα 
κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται. 
 

 (2) Ο ανάδοχος να διαμορφώσει τους χώρους των εκμεταλλεύσεων 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του πρόταση κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων 
Οργάνων της Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύμβασης). 
  
 (3) Οι εργασίες για τη διαμόρφωση, επιδιόρθωση, επισκευή και 
συντήρηση των χώρων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα γίνονται με 
αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 

 

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

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

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

9. Ο τελικός Πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει προς έγκριση στο Γρ. 
Ασφαλείας της 123 ΣΤΕ, κατάσταση του εμπλεκόμενου προσωπικού του, το οποίο κατά 
την είσοδό του στη Μονάδα, θα πρέπει: 
 
 α. Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από το Γρ. Ασφάλειας της 
Μονάδος. 
 
 β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να διαθέτει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού και να τηρεί 
τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 
 

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

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Παρακολούθηση Σύμβασης 

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

ΑΡΘΡΟ 19ο 
Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείων 

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

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

 8. Όσον αφορά τα προαιρετικά είδη, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή οποιουδήποτε 
νέου είδους, χωρίς την αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης. 
 
 9. Υφίσταται η δυνατότητα delivery, εφόσον προταθεί από τον Ανάδοχο και 
συμφωνήσει η Μονάδα. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι προαιρετική 
και δεν εντάσσεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο 
Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων 

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

 
 (1) Ωράριο : ΔΕΥ – ΠΕΜ από 06:00 – 21:00, ΠΑΡ από 06:00 – 14:00. 

 
 (2) Προσωπικό : Δύο (2) άτομα κατ΄ ελάχιστο. 

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

ΑΡΘΡΟ 21ο 
Καταβολή Μισθώματος 

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

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 
 

 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, επιβάλλονται στον 
ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης 
της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις : 
 
 α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις : 
 
 (1) Επαναλαμβανόμενης έλλειψης βασικών ειδών. 
 
 (2) Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών. 
 
 (3) Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή 
μικροσκοπικής εξέτασης. 
 
 (4) Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη 
συμμόρφωση του αναδόχου. 
 
 (5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπομένης καθαριότητος – υγιεινής, 
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και διάθεση των 
υπόψη ειδών. 
 
 (6) Μη συμμόρφωσης του ανάδοχου στις έγγραφες υποδείξεις των 
Σχολών, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης. 
  
 (7) Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που 
δε θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την Ασφάλεια των Τροφίμων και για τις οποίες έχει 
ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται: 
 
 ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο   1.000,00 Ευρώ. 
 ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο   1.500,00 Ευρώ. 
 ▬ Για την τρίτη παράβαση,    πρόστιμο   2.000,00 Ευρώ. 
 ▬ Για την τέταρτη παράβαση,                  έκπτωση. 
 
 β. Όσον αφορά στις περιπτώσεις αθέτησης των οικονομικών 
συμβατικών του υποχρεώσεων και ειδικότερα καθυστερήσεις στην εξόφληση των 
μισθωμάτων πέραν των τριάντα (30) ημερών  
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επιβάλλεται 

 
 ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 1.500,00 Ευρώ. 
 ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
 γ. Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι 
επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (με τοξικές ουσίες, ουσίες που υπέχουν 
μόλυνση κλπ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ 2012 και της κείμενης 
Νομοθεσίας : 
             

επιβάλλεται 
 
 ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 5.000,00 ευρώ.     
Παράλληλα, γίνεται έγγραφη ενημέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και στο 
ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπλέον, διακόπτεται η προμήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και 
διορθωτικές ενέργειες για το συγκεκριμένο πρόβλημα και έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας αυτών των ενεργειών με ανάλογο αποδεικτικό από τον 
ανάδοχο.  
 
 ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
  
 2. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται, με παρακράτηση από το λαβείν του 
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό ή εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το 
Δημόσιο και, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, 
εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. 
 
 3. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 
  
 4. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της 
άσκησης ποινικής δίωξης κατά του αναδόχου, εάν η παράβασή του αποτελεί και 
αξιόποινο αδίκημα. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
Γενικές Επισημάνσεις 

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 24ο 
Λοιπές Διατάξεις 

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

2 Ο τελικός Πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει προς έγκριση στο Γρ. 
Ασφαλείας της 123 ΣΤΕ, κατάσταση του εμπλεκόμενου προσωπικού του, το οποίο κατά 
την είσοδό του στη Μονάδα, θα πρέπει: 
 
 α. Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από το Γρ. Ασφάλειας της 
Μονάδος. 
 
 β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να διαθέτει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού και να τηρεί 
τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 
 
 3. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν 
οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. 
  

4. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής  
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων  

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 «1» Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 «2» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ &    
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

  Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 
  

 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ 
 

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 φορέα1 και 

τη διαδικασία ανάθεσης 
 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αεροδρόμιο Δεκέλειας, Τατόι, 13671 
- Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σγός (Ο) Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ανθσγός (Ο) Ανδρέας 
Κραής 
- Τηλέφωνα: 210-8191231/32 
- Ηλ. ταχυδρομείο: dapdoy@gmail.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.haf.gr 

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

σχετικού CPV): Μίσθωση / Εκμετάλλευση των δύο (2) Κυλικείων της ΑΒ Δεκέλειας 
(ΣΙ και ΣΜΥΑ) / 55410000-7. 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Σύμβαση 
…../2021 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 

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

                                                 
1
  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
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         Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

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

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

3
  Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

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

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου 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. 

[   ] 

 
 
 

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

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

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

[……] 
[……] 

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

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

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

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

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

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6· 
δωροδοκία7  8 · 
απάτη9 · 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες10 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας11 · 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 12. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
6
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
7
  Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

8
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 
Πρωτοκόλλων. 
10

  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 
αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
11

  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
12

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

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

  Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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που εξακολουθεί να ισχύει;  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]14 

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) 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): 
[……][……][……][……]16  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)17
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν18: 

[……] 

                                                 
14

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
15

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
18

  Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; 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 ;20 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

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

Έχουν επιβληθεί κυρώσεις (με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ) του Σώματος 

Επιθεωρήσεως Εργασίας στον οικονομικό 

φορέα ή επιχείρηση ; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 

                                                 
19

  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 
(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
20

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

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

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

ΑΔΑ: ΩΣ0Ο6-ΚΣ7
21PROC008933987 2021-07-16



                                                        Β – 1- 10 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
 

                                                 
22

  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
23

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
24

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

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

  Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
26

  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης 
27

  Πρβλ άρθρο 48. 
28

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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πληροφορίες: [….................] 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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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 ΕΔ, 
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 Διακήρυξης, καθώς και 
ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που 
διέπουν τους Διαγωνισμούς του Ελληνικού 
Δημοσίου; 

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται29, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν30 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 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 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής  
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

 
 
 
 

 

                                                 
29

  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
30

  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση 
για την εν λόγω πρόσβαση 
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 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
. ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα …………………………. 
(Δ/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 ……………………………………….. Δ\νση 
…………………………………………………………. ΑΦΜ 
........................................... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 
αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια 
……………………………………(αρ.διακ/ξης ……/…. με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών την ………………) προς κάλυψη αναγκών του ……………. 
και το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής προ Φ.Π.Α. 
αξίας ………............................ΕΥΡΩ αυτής.  
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
-   Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 
-    Η παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι την ………………………….  

  -   Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 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 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 
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 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862  

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ  

 

Πίνακας 1ος
     ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΡΟΦΗΜΑΤΑ 

1 Καφές Ελληνικός (Μονός) 0,50 

2 Καφές Ελληνικός (Διπλός) 0,70 

3 Καφέ Στιγμιαίος ζεστός ή φραπέ (Μονός) 0,60 

4 Καφέ Στιγμιαίος ζεστός ή φραπέ (Διπλός) 1,00 

5 Καφέ Στιγμιαίος ζεστός ή φραπέ με γάλα (Μονός) 0,80 

6 Καφέ Στιγμιαίος ζεστός ή φραπέ με γάλα (Διπλός) 1,20 

7 Espresso  ζεστός ή freddo (Μονός 7gr) 0,60 

8 Espresso  ζεστός ή freddo (Διπλός 14gr) 1,00 

9 Cappuccino ζεστός ή freddo (Μονός 7gr) 0,70 

10 Cappuccino ζεστός ή freddo (Διπλός 14gr) 1,20 

11 Σοκολάτα (ζεστή ή κρύα) 1,00 

12 Γαλλικός 0,70 

13 Γαλλικός με γάλα 0,80 

14 Τσάι (φακελάκι) 0,50 

ΝΕΡΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ 

15 Νερό 0,5 lt 0,30 

16 Νερό 1,5 lt 0,70 

17 Φυσικοί χυμοί (250 ml) 1,00 

18 Αναψυκτικά 330 ml ( COCA COLA ή αντίστοιχο, SPRITE 
ή αντίστοιχο, λεμονάδα, πορτοκαλάδα κλπ) 

0,70 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

19 Γιαούρτι αγελάδος 0 % λιπαρά 1,10 

20 Γιαούρτι αγελάδος  2 % λιπαρά 1,10 

21 Γάλα 0,5 lt 3,5% λιπαρά και 1,5% λιπαρά 0,80 

22 Γάλα 0,5 lt σοκολατούχο 1,20 

ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ 

23 Τυρόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 95γρ) 1,00 

24 Ζαμπονοκασερόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 100γρ) 1,20 

25 Κασερόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 100γρ) 1,10 

26 Σπανακόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 100γρ) 1,20 
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27 Λουκανικόπιτα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 90γρ) 1,20 

28 Μπουγάτσα (βάρους κατ΄ ελάχιστο 100γρ) 1,20 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

29 Τοστ ζαμπόν-τυρί (βάρους κατ΄ελάχιστο 90γρ) 0,70 

30 Σάντουιτς ζαμπόν – τυρί (βάρους κατ΄ελάχιστο 100γρ) 1,10 

31 Σάντουιτς καπνιστή γαλοπούλα – τυρί (βάρους 
κατ΄ελάχιστο 100γρ) 

1,20 

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

33 Μπαγκέτα καπνιστή γαλοπούλα-τυρί-μαγιονέζα (βάρους 
κατ΄ελάχιστο 170γρ) 

1,80 

34 Πίτσα ατομική (βάρους κατ΄ελάχιστο 150γρ) 1,40 

35 Μηλόπιτα ή κερασόπιτα (βάρους κατ΄ελάχιστο 80γρ) 0,80 

36 Κέικ ατομικό (βάρους κατ΄ελάχιστο 80-90γρ) 0,70 

37 Κρουασάν με πραλίνα ή μαρμελάδα (βάρους 
κατ΄ελάχιστο 100γρ) 

0,70 

38 Κουλούρι Θεσσαλονίκης  0,40 

ΓΛΥΚΑ-ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

39 Προφιτερόλ (βάρους κατ΄ελάχιστο 110γρ) 1,40 

40 Ζελέ φρούτων (βάρους κατ΄ελάχιστο 150γρ) 1,30 

41 Κρέμα σοκολάτα ή βανίλια ή ρυζόγαλο (βάρους 
κατ΄ελάχιστο 150-200γρ) 

1,40 

42 Γλυκά ταψιού (βάρους κατ΄ελάχιστο 95γρ) 1,80 

43 Κωκ ή εκλέρ (βάρους κατ΄ελάχιστο 90γρ) 1,80 

 
 
 

Πίνακας 2ος            ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

1 Διάφορα είδη αρτοσκευασμάτων- σφολιατοειδών 

2 Διάφορα είδη γλυκών και επιδορπίων γάλακτος 

3 Μπισκότα –Φρυγανιές 

4 Διάφορα Snacks (Σοκολάτες, Πατατάκια, Καραμέλες, Ξηροί καρποί, 
Μπάρες δημητριακών  κλπ) 

5 Είδη καθημερινής φροντίδας  (ξυριστικά, οδοντόκρεμα, σαμπουάν, 
σαπούνι κλπ.) 

6 Είδη  υγιεινής (χαρτομάντιλα, χαρτί, χαρτοπετσέτες) 

7 Γραφικά Είδη (στυλό, μπλοκ, φάκελοι κλπ) 

8 Κάρτες ανανέωσης χρόνου τηλεφωνικών κλήσεων 

 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής  
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων  
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω 
 

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

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

 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και συμφωνιών της υπ’ αριθ. 16/2021 

Διακήρυξης της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς. Επιπλέον 
βεβαιώνω ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) 
ημέρες. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής  
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων  
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 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  

& ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 

ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

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

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

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

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

    (α) Κέικ φρούτου: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 20%, 
μαργαρίνη 20%, αυγά πλήρη 10%, πλήρες γάλα 10%, ζάχαρη 20%, φρούτα 
(σακχαρόπηκτα) 15%, διογκωτικά-αρτύματα-λοιπά.5%. 
 
    (β) Κέικ σοκολάτας: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 25%, 
μαργαρίνη 10%, αυγά πλήρη 8%, πλήρες γάλα 6%, κακάο 10%, ζάχαρη 35%, ξηροί 
καρποί 5%, διογκωτικά-αρτύματα-λοιπά 1%.  
 
   (4) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Τα συστατικά κακάου θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 527/83 που αναφέρεται σε 
προϊόντα κακάου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
-Για τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη σοκολάτας ή απομίμηση σοκολάτας, αυτή 
θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 15% του ολικού βάρους του προϊόντος κατ’ 
ελάχιστο. 
-Τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη με απομίμηση σοκολάτας θα φέρουν επί της 
συσκευασίας τους σε εμφανή θέση την φράση "επικάλυψη με απομίμηση 
σοκολάτας". 
-Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία 
λήξεως, τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή 
συντηρητικών, την επωνυμία και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. 
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-Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση συντηρητικών όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 
34 παρ. 7 του ΚΤΠ  (σορβικό οξύ, προπιονικό οξύ,  οξικό οξύ και τα άλατά τους). 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο 
και εγκεκριμένο για τρόφιμα από τον ΚΤΠ απαγορευμένης της διάθεσής του σε χύδην 
μορφή. 
 
   (5) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. 
 
-Σαλμονέλλα  spp απουσία στα 25γρ. δείγματος. 
-Ζύμες-Μύκητες απουσία στο 1γρ. δείγματος. 
-ΟΜΧ μέχρι 104 ανά γρ. δείγματος. 
 
    (β) Χημικές. 
 
-Υγρασία κατά μέγιστο 22%. 
-Λίπος κατ’ ελάχιστο 15%. 
-Ανίχνευση συνθετικών χρωστικών αρνητική. 
-Σορβικό οξύ και τα άλατά του (Ε200, Ε201, Ε202, Ε203) 0,1% (κατά μέγιστο στο 
τελικό προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους). 
-Προπιονικό οξύ και τα άλατά του (Ε260, Ε261, Ε262, Ε263) 0,3% (κατά μέγιστο στο 
τελικό προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους). 
-Οξικό οξύ και τα άλατά του (Ε260, Ε261, Ε262, Ε263) 0,3% (κατά μέγιστο στο 
τελικό προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους). 
 
  ε. Μηλόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με ειδική ζύμη 
ζαχαροπλαστικής στην οποία ενθηκεύεται με μορφή γεμίσματος μία ποσότητα από 
ανάλογη μαρμελάδα. Σαν παρεμφερές προϊόν αναφέρεται η κερασόπιτα. 
    (2) Βάρος κατά τεμάχιο κατ’ ελάχιστο 80γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 40%, 
μαργαρίνη 15%, αυγά πλήρη 10%, ζάχαρη 15%, συστατικά μαρμελάδας 15%, 
διογκωτικά-αρτύματα-λοιπά 5%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Ζύμη ζαχαροπλαστικής: Το προϊόν μετά τον 
κλιβανισμό πρέπει να έχει ομογενή υφή, να διατηρεί ευχάριστους οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες χωρίς κατάλοιπα οσμών από διογκωτικά, να μην είναι εύθρυπτο αλλά 
ούτε και ζυμώδους υφής. 
 
    (β) Μαρμελάδα: Θα πρέπει να είναι καλής ποιότητος, 
να ανταποκρίνεται στο αντιστοίχως δηλούμενο είδος και να πληροί όλους τους όρους 
και τις διατάξεις των άρθρων 131 και 132 του ΚΤΠ. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
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-Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητα που δεν 
προβλέπεται από τον ΚΤΠ. 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία 
λήξεως, τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή 
συντηρητικών, την επωνυμία και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέικ. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Όπως περιγράφονται στα είδη 
κέικ. 
 
  στ. Κρουασάν: 
 
   (1) Περιγραφή: Αρτοσκεύασμα ειδικού τύπου που 
παρασκευάζεται από σφολιάτα, φέρεται στην κατανάλωση υπό αυστηρά 
καθορισμένο σχήμα και φέρει γέμισμα που είναι συνήθως πραλίνα φουντουκιού, ενώ 
υπάρχουν παραλλαγές με γέμισμα μέλι, μαρμελάδα ή σακχαρόπηκτα.  
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή του 
βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 75%, γέμισμα πραλίνας 
φουντουκιού ή μαρμελάδας 25%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών (για τα κρουασάν με 
πραλίνα): 
 
 
    (α) Συστατικά σφολιάτας: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 
47%, φυτικά λίπη 15%, βούτυρο γάλακτος 3%, ζάχαρη 17%, αυγά πλήρη 6,5%, 
μαγιά 1%, νερό 10%, αρτύματα– λοιπά 0,5%. 
 
    (β) Συστατικά πραλίνας φουντουκιού: Κακάο 7%, 
ζάχαρη 48%, πολτός φουντουκιού 7%, φυτικά έλαια 27%, γάλα σκόνη 5%, ορός 
γάλακτος 2,8%, λεκιθίνη (Ε322) 1%, άμυλο αραβοσίτου 1%, φυτικά αρώματα- 
βανιλίνη 1,2%. 
 

   (5) Ειδικοί όροι- απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται  η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομίμησης πραλίνας, ή πραλίνας στην οποία 
απουσιάζουν τα συστατικά φουντουκιού ή έχουν υποκατασταθεί από essence 
φουντουκιού. 
-Για προϊόντα τα οποία φέρουν γέμισμα από μαρμελάδα, αυτή θα πρέπει να 
εναρμονίζεται με τα άρθρα 131, 132, 134, 136, του ΚΤΠ. Η προστιθέμενη μαρμελάδα 
θα πρέπει να αποτελεί το 20% της εκατοστιαίας σύνθεσης. 
-Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία 
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λήξεως, τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή 
συντηρητικών, την επωνυμία και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα γίνεται 
με έκτυπους χαρακτήρες και όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου supermarket. 
-Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που η εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας 
τους φέρει εκτεταμένες επαλείψεις που προέρχονται από εκροή του γεμίσματος. 
-Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συμπιεσθεί ή κακοποιηθεί λόγω 
κακής μεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέικ. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Μικροβιολογικές και Χημικές, 
όπως περιγράφονται στα είδη κέικ και Ιστολογικές: Αναζήτηση φυτικών ιστών 
καρπού φουντουκιού στην πραλίνα. 
 
 2. Σφολιατοειδή:  
 
  α. Τυρόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται από σφολιάτα μέσα στην 
οποία ενθηκεύεται μία ποσότητα από γέμισμα που αποτελείται συνήθως από τυρί 
φέτα, οπότε αναφέρεται σαν παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα ή με μία 
τουλάχιστον από τις κατηγορίες τυρών που καθορίζονται στο άρθρο 83 του ΚΤΠ. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  
 
   (3)  Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 80% και κρέμα 
γεμίσματος 20%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Σφολιάτα: Αλεύρι αρτοποιίας σκληρό 53%, 
μαργαρίνη 44%, μαγειρικό αλάτι 1%. 
 
    (β) Κρέμα γεμίσματος: Σιμιγδάλι 30%, γάλα 55%, 
πλήρη αυγά 15 %, τυρός μυζήθρα λίπος τυριού ως έχει κατ ελάχιστο 8%, τυρός φέτα 
λίπος τυριού ως έχει κατ’ ελάχιστο 15%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: 
 
-Παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα. Περιέχει τυρό φέτα σε ποσοστό 30% ο οποίος 
προστίθεται σε αδρομερή μορφή (τρίματα). Λίπος τυρού γεμίσματος κατ’ ελάχιστο 
12% ως έχει. 
-Η λιπαρή ύλη που χρησιμοποιείται στη σφολιάτα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει 
σημείο τήξεως ανώτερο από 42ºC. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την 679/86 ΑΧΣ . 
-Η μεταφορά του προϊόντος πρέπει να γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου 
που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Πρέπει να είναι 

ΑΔΑ: ΩΣ0Ο6-ΚΣ7
21PROC008933987 2021-07-16



                                                             Δ - 10 

συσκευασμένα σε ειδικά χαρτοκιβώτια ή μεταλλικά σκεύη που εσωτερικά φέρουν 
πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα. 
-Το προϊόν τοποθετείται και μεταφέρεται σε μία στρώση, απαγορευμένης της 
μεταφοράς του με "χύδην" μορφή. 
-Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα προϊόντα της προηγούμενης ημέρας 
απαγορευμένης της διάθεσής τους στην κατανάλωση. 
-Το προϊόν κατά τη διάθεσή του συνοδεύεται από χαρτοπετσέτα με μικρή 
χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα.  Άπαντα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
-Το προϊόν κατά τη διάθεσή του πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία ≥60˚C. Τη 
θερμοκρασία αυτή θα πρέπει να έχει το προϊόν στο ψυχρότερο σημείο του. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων-υποκατάστατων τυριών. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές επί εψημένων προϊόντων. 
-Σαλμονέλλα  spp απουσία στα 25γρ. 
-Ε. coli .απουσία στο   1γρ. 
-Σταφυλόκοκκος  παθογόνος  απουσία στο  1γρ. 
-ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα) μέχρι  104 . 
 
    (β)  Μικροβιολογικές επί προϊόντων που είναι άψητα ή 
υπό κατάψυξη. 
-Σαλμονέλλα spp  απουσία στα  25γρ. 
-E. coli .μέχρι  102 ανά  γρ. 
-Σταφυλόκοκκος  παθογόνος .μέχρι   102 ανά γρ. 
 
    (γ) Χημικές 
 
-Σταθμική ανάλυση συστατικών. 
-Ολικά λιπαρά επί του γεμίσματος ως έχει επί ετοίμου προϊόντος  .8%. 
-Ολικά λιπαρά σφολιάτας επί ετοίμου προϊόντος  10%. 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
 
  β. Κασερόπιτα – Ζαμπονοκασερόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται όπως και η τυρόπιτα. 
Δύναται να απουσιάζει από το γέμισμα η κρέμα και το τυρί που προστίθεται είναι 
αποκλειστικά κασέρι. Το τυρί γεμίσματος δύναται να συνδυάζεται με κάποιο τύπο 
αλλαντικών (συνήθως ζαμπόν μάλαξης) οπότε αναφέρεται με την ονομασία 
"ζαμπονοκασερόπιτα". 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Γαλακτοκομικά: 
 

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

 

Εισαγωγή 

Σκοπός 

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

Ορισμοί 

Στο άρθρο 143 του ΚΤΠ ορίζονται:  

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

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

Tα πoτά κατατάσσoνται σε τρείς κατηγoρίες: 

α) Tα ποτά με αλκοόλη 

β) Tα ελεύθερα αλκoόλης πoτά 

γ) Tα ύδατα» 

Στο άρθρο 144 του ΚΤΠ ορίζονται: 

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

Τα ποτά με αλκοόλη διακρίνονται ως εξής: 

α) οίνοι 

β) αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα  

γ) μπίρα 

δ) ποτά μπίρας 

ε) ποτά από ζύμωση 

στ) αλκοολούχα ποτά 

ζ) χαμηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά,» 

Επιπλέον, στο άρθρο 144 του ΚΤΠ ορίζεται: 

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

«Αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα» νοούνται οι αρωματισμένοι οίνοι, τα 
αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο και τα αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών 
προϊόντων, όπως ορίζονται στον Καν (ΕΟΚ)1601/1991. 
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«Μπίρα» νοείται το ποτό που παράγεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.2963/1922, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 3 του ν.1839/1989.» 

Επιπροσθέτως, στο ίδιο άρθρο ορίζονται: 

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

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

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

Ειδικότερα: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Στο άρθρο 145 του ΚΤΠ ορίζονται: 

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

Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται: 

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

β) Aπό φυσικoύς xυμoύς φρoύτων, ελεύθερα αλκoόλης πoτά. 

γ) Aλκαλoειδoύxα, ελεύθερα αλκoόλης πoτά. 

δ) Aφεψήματα και ρoφήματα.» 

Στο άρθρο 146 του ΚΤΠ ορίζονται: 

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

Στο άρθρο 147 του ΚΤΠ ορίζονται: 

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

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

Στο άρθρο 148 του ΚΤΠ ορίζονται: 

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

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

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

α) O καφές. 

β) To τσάι.  

γ) To κακάo. 

δ) H σoκoλάτα (πoτό).  

ε) To xαμoμήλι. 

στ) To φασκόμηλo.  

ζ) H κανέλλα. 

η) To τίλιο κ.λπ.» 

Στο άρθρο 126 του ΚΤΠ ορίζονται: 

«α) Χυμός φρούτων 

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από το βρώσιμο τμήμα υγιών 
και ώριμων φρούτων, ενός ή πολλών ειδών, νωπών ή διατηρημένων με ψύξη ή 

ΑΔΑ: ΩΣ0Ο6-ΚΣ7
21PROC008933987 2021-07-16



                                                             Δ - 27 

κατάψυξη, και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των 
φρούτων από τα οποία προέρχεται.» 

«β) Χυμός φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό 

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

«Συμπυκνωμένος χυμός φρούτων 

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

«Χυμός φρούτων λαμβανόμενος με υδατική εκχύλιση 

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

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

«Αφυδατωμένος χυμός φρούτων/σκόνη χυμού φρούτων 

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

«Νέκταρ φρούτων 

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν το οποίο: 

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

«Φρούτο 

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

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

«Πολτός φρούτων 

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

«Συμπυκνωμένος πολτός φρούτων 

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

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

Στο άρθρο 129 του ΚΤΠ ορίζεται:  

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

Στο άρθρο 47 του ΚΤΠ ορίζεται: 

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

Στο άρθρο 48 του ΚΤΠ ορίζεται 

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

Στο άρθρο 49 του ΚΤΠ ορίζεται: 

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

Στο άρθρο 50 του ΚΤΠ ορίζεται: 

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

Στο άρθρο 51 του ΚΤΠ ορίζονται: 

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

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

Στο άρθρο 54 του ΚΤΠ ορίζεται: 

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

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

Ως «Νερό πηγής» νοείται το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση στη φυσική του 
μορφή, το οποίο έχει εμφιαλωθεί στο σημείο υδροληψίας και: 

πληροί τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ σημεία 
2 και 3 του υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και 
κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την 
Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) Απόφαση 

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

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

Ως «επιτραπέζιο νερό» νοείται το νερό που προσφέρεται από το εμπόριο 
συσκευασμένων αεροστεγώς εντός υάλινων ή πλαστικών φιαλών ή πλαστικών 
δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, πληροί τις ποιοτικές απαιτήσεις 
της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11.7.2001) ΚΥΑ «σχετικά με την ποιότητα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» , όπως τροποποιήθηκε με την 
ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007) και τις προδιαγραφές του 
υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας 
στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την 
Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) Απόφαση 

 

Κωδικοί CPV 

15910000-0 Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά 

15321800-2 Συμπυκνωμένοι χυμοί 

15321200-6 Συμπυκνωμένος χυμός γκρέιπ φρουτ 

15321000-4 Χυμοί φρούτων 

15320000-7 Χυμοί φρούτων και λαχανικών 

15321400-8 Χυμός ανανά 

15321300-7 Χυμός λεμονιού 

15321600-0 Χυμός μήλου 

15321100-5 Χυμός πορτοκαλιού 

15321500-9 Χυμός σταφυλιού 

15981100-9 Μη αεριούχο μεταλλικό νερό 

15980000-1 Μη αλκοολούχα ποτά 

15931200-5 Επιτραπέζιο κρασί 
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15861100-2 Καβουρδισμένος καφές 

15941000-6 Μηλίτης οίνος 

15940000-9 Μηλίτης οίνος και άλλα κρασιά από φρούτα 

15863000-5 Τσάι 

03131200-0 Τσάι σε κλώνους 

15864100-3 Τσάι σε φακελάκια 

15864000-2 Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ 

15863100-6 Πράσινο τσάι 

15861000-1 Καφές 

15861200-3 Καφές χωρίς καφεΐνη 

15860000-4 Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα 

15863200-7 Μαύρο τσάι 

15842210-7 Ρόφημα σοκολάτας 

15950000-2 Μη αποσταγμένα ποτά που προέρχονται από ζύμωση 

15911100-8 Οινοπνευματώδη 

15911000-7 Οινοπνευματώδη ποτά 

15982000-5 Αναψυκτικά 

Απαιτήσεις Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

Γενικά 

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

Απαιτήσεις για «Άφρυκτο καφέ» 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του ΚΤΠ: 

«O άφρυκτoς καφές πρέπει να πληροί τoυς εξής όρoυς: 

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

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

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

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

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

Άφρυκτoς καφές πoυ περιέxει θραυσμένoυς, ρικνoύς ή εντομότρητους κόκκoυς σε 
πoσoστό συνoλικά μέxρι 10%, είναι δυνατόν να διατίθεται στην κατανάλωση σαν 
καφές κατώτερης πoιότητας. 

Aπαγoρεύεται η διάθεση στην κατανάλωση, καθώς και η εισαγωγή με σκoπό τη 
διάθεση στην κατανάλωση, άφρυκτoυ καφέ πoυ περιέxει κόκκoυς μελανoύς ή 
εντoμότρητoυς, συνoλικά πάνω από 10%. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Απαιτήσεις για καφέ χωρίς καφεϊνη 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 του ΚΤΠ: 

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

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

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

Aπαγoρεύεται η παρoυσία στo είδoς αυτό τoυ καφέ βαρέων μετάλλων, όπως 
ψευδαργύρoυ, μoλύβδoυ, xαλκoύ, υδραργύρoυ κ.λπ. καθώς και τoυ διαλύτη 
εκxύλισης πoυ xρησιμoπoιήθηκε για την αφαίρεση της καφεΐνης, σε πoσότητες 
μεγαλύτερες από τις καθoριζόμενες στoν πίνακα της παραγράφoυ 11 τoυ άρθρoυ 
36α τoυ Κώδικα. (1) 
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Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών. (2) 

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

Απαιτήσεις για φρυγμένο καφέ 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 του ΚΤΠ: 

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

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

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

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

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

Απαιτήσεις για αλεσμένο καφέ 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 του ΚΤΠ: 

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

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

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

Ο αλεσμένος καφές δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 

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

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

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

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

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

Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα του άρθρου 51 του ΚΤΠ: 

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

α) τουλάχιστον 95% στην περίπτωση του εκχυλίσματος καφέ 

β) από 70% έως 85% στην περίπτωση του εκχυλίσματος καφέ σε πολτό 
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γ) από 15% έως 55% στην περίπτωση του υγρού εκχυλίσματος καφέ. 

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

Επίσης: «δεν πρέπει να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.» 

Επιπλέον στο άρθρο 51 του ΚΤΠ αναφέρεται: 

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

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

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

«υγρό» ή «σε υγρή μορφή» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Απαιτήσεις για Τσάι 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 του ΚΤΠ: 

«To τσάι πρέπει να πληροί τoυς παρακάτω όρoυς: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 τoυ Κεφαλαίoυ I (Γενικές Διατάξεις) είναι δυνατόν να αναγράφεται πρoαιρετικά και 
o τόπoς πρoέλευσης (Κεϋλάνη, Σιάμ, Κίνα κ.λπ.).(1) 
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Aπαγoρεύεται η διάθεση στην κατανάλωση ειδών τσαγιoύ, πoυ έxoυν ειδικές 
φαρμακoλoγικές δράσεις, καθώς και η διαφήμισή τoυς, με εξαίρεση όσα έxoυν πάρει 
άδεια από τoν EOΦ πoυ καθoρίζει τoυς όρoυς διάθεσης και δήλωσής τoυς.» 

Απαιτήσεις για χυμούς φρούτων και ορισμένων ομοειδών προϊόντων 

Στο άρθρο 126 του ΚΤΠ αναφέρονται: 

«Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο 
Παράρτημα Ι. 

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

Καταργείται.(4) 

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

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

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

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

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

δ) Καταργείται.(4) 

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

Η προσθήκη, στο χυμό φρούτων, πρόσθετης πούλπας ή κυττάρων, όπως ορίζονται 
στο Παράρτημα ΙΙ, πρέπει να μνημονεύεται στην ετικέτα. 
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στ) Με την επιφύλαξη  των  διατάξεων  για  την  ποσοτική επισήμανση  συστατικών, 
όσον αφορά τα μείγματα από χυμό και συμπυκνωμένο χυμό φρούτων, καθώς και το 
νέκταρ φρούτων που λαμβάνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από ένα ή περισσότερα 
συμπυκνωμένα προϊόντα, η επισήμανση πρέπει να φέρει την ένδειξη «από 
συμπυκνωμένο(-ους) χυμό(-ούς)» ή «εν μέρει από συμπυκνωμένο(-ους) χυμό(-
ούς)»(3). Η ένδειξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται δίπλα στην ονομασία του προϊόντος, 
να διακρίνεται σαφώς από τα περιβάλλοντα στοιχεία και να αναγράφεται με 
ευδιάκριτους χαρακτήρες. 

ζ) Οσον αφορά το νέκταρ φρούτων,  πρέπει  να  αναγράφεται  στην  ετικέτα  η  
ελάχιστη  περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μείγμα αυτών των 
συστατικών, με την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα: ….. % τουλάχιστον». Η 
ένδειξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία του 
προϊόντος. 

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

στη συσκευασία, 

σε μια ετικέτα που να επικολλάται πάνω στη συσκευασία, ή 

σε ένα συνοδευτικό έγγραφο (4) 

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

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

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

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

Καταργείται.(4) 

Καταργείται.(4) 

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I(4) 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

α) Χυμός φρούτων 

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

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

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

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

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

β) Χυμός φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό 

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

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

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

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

Ο χυμός φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό παρασκευάζεται με κατάλληλες 
διαδικασίες παραγωγής, με τις οποίες διατηρούνται τα ουσιώδη φυσικά, χημικά, 
οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά του μέσου τύπου χυμού των φρούτων 
από τα οποία προέρχεται. 
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Στο πλαίσιο παραγωγής χυμού φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό επιτρέπεται η 
μείξη χυμού φρούτων και/ή συμπυκνωμένου χυμού φρούτων με πολτό φρούτων 
και/ή συμπυκνωμένο πολτό φρούτων. 

Συμπυκνωμένος χυμός φρούτων 

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

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

Χυμός φρούτων λαμβανόμενος με υδατική εκχύλιση 

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

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

Αφυδατωμένος χυμός φρούτων/σκόνη χυμού φρούτων 

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

Νέκταρ φρούτων 

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν το οποίο: 

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

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

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

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ 

Σύνθεση 

Τα είδη που αντιστοιχούν στις βοτανικές ονομασίες οι οποίες παρατίθενται στο 
παράρτημα V χρησιμοποιούνται στην παρασκευή χυμών φρούτων, πολτών φρούτων 
και νέκταρ φρούτων που φέρουν την ονομασία προϊόντος για το ανάλογο φρούτο ή 
την κοινή ονομασία του προϊόντος. Για τα φρούτα των ειδών που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα V, χρησιμοποιείται η ορθή βοτανική ή κοινή 
ονομασία. 
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Η τιμή Brix για τον χυμό φρούτων είναι αυτή του χυμού όπως αυτός λαμβάνεται από 
το φρούτο και δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με μείξη του με χυμό του ιδίου 
είδους φρούτου. 

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

Επιτρεπόμενα συστατικά 

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι μηχανικές μέθοδοι εξαγωγής, 

 Οι συνήθεις φυσικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς 
αφαίρεσης του νερού (διάχυση) από το βρώσιμο μέρος των φρούτων, πλην των 
σταφυλιών, για την παρασκευή συμπυκνωμένων χυμών φρούτων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι χυμοί φρούτων που λαμβάνονται με τη μέθοδο αυτή 
ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις του μέρους I σημείο 1, 

Για τον χυμό σταφυλιών, όπου έχει χρησιμοποιηθεί θείωση των σταφυλιών με 
διοξείδιο του θείου, επιτρέπεται η αποθείωση με φυσικά μέσα, εφόσον η συνολική 
ποσότητα SO2 που παραμένει στο τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα 10 mg/l, 

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

Βρώσιμη ζελατίνη, 

Ταννίνες, 

Κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, 

Ξυλάνθρακας, 

Άζωτο, 

Μπεντονίτης, ως προσροφητική άργιλος, 

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

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II(4) 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Φρούτο 

Όλα τα φρούτα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρείται φρούτο και η 
τομάτα. 
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Το φρούτο είναι υγιές, επαρκώς ώριμο και νωπό ή διατηρημένο με φυσικές μεθόδους 
ή με επεξεργασία(-ες), συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασιών μετά τη συγκομιδή, 
εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης. 

Πολτός φρούτων 

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

Συμπυκνωμένος πολτός φρούτων 

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

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

Αρωματικές ουσίες 

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

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

Σάκχαρα 

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

σιρόπι φρουκτόζης, 

σάκχαρα που λαμβάνονται από φρούτα. 

Μέλι 

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

Πούλπα ή κύτταρα 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III(4) 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

α) “vruchtendrank”: για νέκταρ φρούτων· 

β) “Süßmost” 

ΑΔΑ: ΩΣ0Ο6-ΚΣ7
21PROC008933987 2021-07-16



                                                             Δ - 42 

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

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

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

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

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

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

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

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

ζ) “mosto”, συνώνυμο του χυμού σταφυλιών· 

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

 

Νέκταρ φρούτων από 

Ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε χυμό 

και/ή πολτό 
(% κατ’ όγκο του 

τελικού 

προϊόντος) 

Ι. Φρούτα με όξινο χυμό, με δυσάρεστη γεύση ως έχει 

Καρποί πασιφλόρας 25 

Σολανό (Quito naranjillo) 25 

Μαύρα φραγκοστάφυλα 25 

Λευκά φραγκοστάφυλα 25 

Κόκκινα φραγκοστάφυλα 25 

Φραγκοστάφυλα του γένους Ριβήσιο 30 

Seabuckthorn (καρποί ιπποφαούς του ραμνοειδούς) 25 

Αγριοκορόμηλα 30 

Δαμάσκηνα 30 

Χονδροδαμάσκηνα 30 

Καρποί σορβιάς 30 

Κυνόρροδα 40 
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Βύσσινα 35 

Κεράσια 40 

Βακκίνια 40 

Καρποί κουφοξυλιάς 50 

Σμέουρα (φραμπουάζ) 40 

Βερίκοκα 40 

Φράουλες 40 

Βατόμουρα και μούρα 40 

Κόκκινα βακκίνια 30 

Κυδώνια 50 

Λεμόνια και γλυκολέμονα (μοσχολέμονα) 25 

Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 25 

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

αρωματικά, με χυμό δυσάρεστης γεύσης ως έχει 

Μάνγκο 25 

Μπανάνες 25 

Γουάβα 25 
 

Παπάγια 25 

Λίτσι 25 

Μόσφιλο (κουδούμηλο) 25 

Αννόνα αγκαθωτή 25 

Αννόνα δικτυωτή 25 

Αννόνα φολιδωτή 25 

Ρόδια 25 

Ανακάρδιο (φιστίκι Ινδιών) 25 

Ισπανικά δαμάσκηνα (Caja) (Spondias mombin L.) 25 

Umbu (καρπός του φυτού σπονδίας η κονδυλώδης) 25 

Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 25 

ΙΙΙ. Φρούτα με χυμό ευχάριστης γεύσης ως έχει 

Μήλα 50 

Αχλάδια 50 

Ροδάκινα 50 

Εσπεριδοειδή, εκτός από λεμόνια και γλυκολέμονα 

(μοσχολέμονα) 
50 

Ανανάς 50 

Τομάτες 50 

Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 50 

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

Βοτανική ονομασία Ελάχιστα επίπεδα 
Brix 

Μήλο (*) Malus domestica Borkh. 11,2 

Βερίκοκο (**) Prunus armeniaca L 11,2 

 
Μπανάνα (**) 

Musa x paradisiaca L. 
(εκτός από 

τις μπανάνες του 

είδους των Αντιλλών) 

 
21,0 

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

Σταφύλι (*) 
Vitis vinifera L. ή υβρίδια 

Vitis labrusca L. ή υβρίδια 
15,9 

Γκρέιπ-φρουτ (*) Citrus x paradisi Macfad. 10,0 

Γκουάβα (*) Psidium guajava L. 8,5 

Λεμόνι Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0 

Μάνγκο (**) Mangifera indica L. 13,5 

Πορτοκάλι (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 

Καρποί πασιφλόρας (*) Passiflora edulis Sims 12,0 

Ροδάκινο (**) 
Prunus persica (L.) 

Batsch var. persica 
10,0 

Αχλάδι (*) Pyrus communis L. 11,9 

Ανανάς (*) Ananas comosus (L.) Merr 12,8 

Σμέουρο (*) Rubus idaeus L. 7,0 

Βύσσινο (*) Prunus cerasus L. 13,5 
 

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

Τομάτα (*) Lycopersicon esculentum, 
Mill. 

5,0 

Μανταρίνι (*) Citrus reticulata Blanco 11,2 

Για τα προϊόντα που επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*), τα οποία παράγονται ως 

χυμός, καθορίζεται ελάχιστη σχετική πυκνότητα ως προς το νερό σε 20/20 °C. 

Για τα προϊόντα που επισημαίνονται με δύο αστερίσκους (**), τα οποία 

παράγονται ως πολτός, καθορίζεται μόνο μία ελάχιστη μη διορθωμένη τιμή 

Brix (χωρίς διόρθωση της οξύτητας).» 

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

Στο άρθρο 127 του ΚΤΠ αναφέρεται: 

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

Καταργείται. (7) 

Καταργείται. (3) 

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

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

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

ε) Oξύτητα εκφρασμένη σε άνυδρo κιτρικό oξύ 0,7-2%.(4) 

στ) Aριθμός φoρμόλης κυμαινόμενoς από 1 έως 1,8. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Απαιτήσεις για χυμό σταφύλλης 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 129 του ΚΤΠ:  
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«H κατεργασία και συντήρηση τoυ xυμoύ σταφυλής πρέπει να γίνεται αμέσως μετά 
την έκθλιψη, oύτως ώστε o oινoπνευματικός βαθμός από αλκooλική ζύμωση να μην 
είναι ανώτερoς τoυ 10. 

Aπαγoρεύεται η παρασκευή xυμoύ σταφυλής με απόσταξη ημιζυμωθέντoς γλεύκoυς. 

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

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

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

Απαιτήσεις για ποτά με αλκοόλη 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 144 του ΚΤΠ: 

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

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

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

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

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

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

Απαιτήσεις για Eλεύθερα αλκoόλης πoτά 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 145 του ΚΤΠ: 

«΄Oλα τα ελεύθερα αλκoόλης πoτά πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση σε 
αερoστεγή συσκευασία (συσκευασμένα μέσα σε λευκoσιδηρά κoυτιά κ.λπ.), εκτός 
από τις περιπτώσεις κατά τις oπoίες, αυτά παρασκευάζoνται για άμεση xρήση 
μπρoστά και κατά επιθυμία τoυ καταναλωτή. 
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Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση κάθε φύσης σκευασμάτων 
(σκόνες, δισκία, πολτός κ.λπ.) με τα οποία είναι δυνατόν μετά από ιδιαίτερη, κατά 
περίπτωση, επεξεργασία να παραχθεί ελεύθερο αλκοόλης ποτό. Τα σκευάσματα 
αυτά μπορεί να περιέχουν τις πρώτες, βοηθητικές και πρόσθετες ύλες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού. Τα σκευάσματα αυτά, καθώς και 
τα έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα, όταν περιέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό 
ουσία, που έχει φαρμακολογικές ιδιότητες ή διατίθενται για συγκεκριμένους ειδικούς 
διατροφικούς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα 
Τροφίμων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Φ. και γενικά του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας.(3) 

Για την παρασκευή ελεύθερων αλκoόλης πoτών από φυτικά εκxυλίσματα πoυ 
περιέxoυν αλκαλoειδή, όπως Κίνα, COLA κ.λπ., μπoρεί να xρησιμoπoιηθoύν φυτικά 
εκxυλίσματα απαλλαγμένα ανεπιθύμητων αλκαλoειδών και άλλα πρόσθετα και 
πρώτες ύλες της παραγράφoυ 8 τoυ παρόντoς άρθρoυ, εκτός από τoυς xυμoύς.(1) 

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

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

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

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

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

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

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

β) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα 
Τροφίμων σύμφωνα με την αρχή του quantum satis. 
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γ) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ, Συντηρητικά και 
αντιοξειδωτικά του ίδιου άρθρου σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους αντίστοιχους 
όρους: 

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

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

Πυροκαρβονικό διμεθύλιο Ε242 σε μη αλκοολούχα αρωματικά ποτά. 

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

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

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

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

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

Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη Ε444 σε μη αλκοολούχα θολά αρωματικά ποτά. 

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

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

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

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

– Γουανυλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629. 

– Ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633. 

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

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

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

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

−Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος Ε901 σε αρωματικές ύλες σε μη αλκοολούχα 
αρωματισμένα ποτά.(6) 
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−Νεοτάμη Ε961 σε αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό ή χυμούς φρούτων με 
μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.(6) 

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

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

To νερό πoυ xρησιμoπoιήθηκε πληρoί τoυς όρoυς της xαρακτηριστικής σύστασής 
τoυ, διατηρεί και στo τελικό πρoϊόν τις ειδικές τoυ ιδιότητες. 

To πρoϊόν έxει παρασκευαστεί μέσα στην περιoxή εκμετάλλευσης της πηγής τoυ 
νερoύ. 

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

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

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

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

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

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

δ) Aφεψήματα και ρoφήματα.» 

Απαιτήσεις για Tεxνητά Eλεύθερα Aλκoόλης Πoτά 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 146 του ΚΤΠ: 

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

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

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

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

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

α) H περιεκτικότητά τoυς σε γλυκαντική ύλη υπoλoγιζόμενη σε καλαμoζάxαρo, να 
είναι τoυλάxιστoν 7 γραμμάρια ανά 100 κυβικά εκατoστά πρoϊόντoς. 
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β) H oλική oξύτητα, πoυ oφείλεται στην πρoσθήκη των επιτρεπόμενων oργανικών 
oξέων, υπoλoγιζoμένη σε κιτρικό oξύ, να είναι τoυλάxιστoν 0,10 γραμμάρια ανά 100 
κυβικά εκατoστά πρoϊ- όντoς. 

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

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

Επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους όρους του 
παραρτήματος του άρθρου 68. 

Αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, Ε959, Ε961, Ε962).(6)(7) 

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

Απαιτήσεις για Eλεύθερα Aλκoόλης Πoτά από Φυσικoύς Xυμoύς Φρoύτων 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 147 του ΚΤΠ: 

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

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

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

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

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

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

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

Eλεύθερα αλκoόλης πoτά από φυσικoύς xυμoύς φρoύτων πoυ φέρoνται στην 
κατανάλωση με την oνoμασία είδoυς κάπoιoυ φρoύτoυ ή και πoυ περιέxει τη ρίζα της 
λέξης αυτής, π.x. «πoρτoκαλάδα», 
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«Λεμoνίτα» κ.λπ. πρέπει να έxoυν παρασκευαστεί απoκλειστικά και μόνo από τoν 
φυσικό xυμό τoυ φρoύτoυ αυτoύ και απαγoρεύεται η πρoσθήκη xυμών από 
oπoιoδήπoτε άλλo φρoύτo. 

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

To συνoλικό πoσoστό των xυμών φρoύτων πρέπει να ανέρxεται τoυλάxιστoν σε 
20%.(2) 

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

Καταργείται.(8) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επιτρέπεται η χρώση με τις χρωστικές και τους όρους του παραρτήματος V, μέρη 1 
και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων.(6) 
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Στα ποτά με βάση χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα επιτρέπεται η προσθήκη γλυκαντικών (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, 
Ε959, Ε961, Ε962) σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος του άρθρου 68 του 
Κώδικα Τροφίμων.(7) (9)(10)» 

Απαιτήσεις για ροφήματα 

Στο άρθρο 148 του ΚΤΠ αναφέρεται: 

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

α) O καφές. 

β) To τσάι.  

γ) To κακάo. 

δ) H σoκoλάτα (πoτό).  

ε) To xαμoμήλι. 

στ) To φασκόμηλo. 

ζ) H κανέλλα. 

η) To τίλιo κ.λπ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

β) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ, Συντηρητικά και 
αντιοξειδωτικά, του  ίδιου άρθρου σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους αντίστοιχους 
όρους: 
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Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203, βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213, σε συμπυκνωμένο 
υγρό τσάϊ και συμπυκνωμένα υγρά αφεψήματα φρούτων και φυτικών προϊόντων. 

Πυροκαρβονικό διμεθύλιο Ε242 σε συμπύκνωμα υγρού τσαγιού. 

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

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

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

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

Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε475 σε λευκαντικά ροφημάτων. 

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

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

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

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

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

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

Konjac E425.(7) 

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

Απαιτήσεις για εμφιαλωμένο νερό 

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

Στο άρθρο 149του ΚΤΠ αναφέρεται: 

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

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

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

γ) Tα αεριoύxα νερά πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση σε συσκευασία πoυ να 
διασφαλίζει απόλυτα τη μη διαφυγή τoυ σε αυτά, διoξειδίoυ τoυ άνθρακα, πριν από 
τη xρήση τoυς.(1) 

δ) Tα υλικά τόσo των δoxείων των αεριoύxων νερών, όσo και των 
xρησιμoπoιoυμένων πωμάτων, πρέπει να πληρoύν τoυς όρoυς των υλικών 
συσκευασίας για τα τρόφιμα.(1) 

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

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

Όπως επισημαίνεται στην ΔΥΓ2/Γ.Π.87194/28-7-2009: «Το φυσικό μεταλλικό νερό 
διακρίνεται σαφώς από το σύνηθες πόσιμο νερό: 

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

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

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

Απαιτήσεις για πάγο 

Στο άρθρο 149 του ΚΤΠ αναφέρονται: 
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α) O πάγoς, πoυ πρoσφέρεται στην κατανάλωση για oπoιαδήπoτε xρήση και αν 
πρooρίζεται, με εξαίρεση τις χρήσεις που μνημονεύονται στο Π.Δ. 412/94 (ΦΕΚ 
232/Α/27.12.1994), πρέπει να παρασκευάζεται από καθαρό πόσιμo νερό.(5) 

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

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

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

ε) O πάγoς πρέπει να είναι συμπαγής και στις στήλες τoυ επιτρέπεται η ύπαρξη 
μικρής xoάνης κατά τo ανώτερo μέρoς τoυ άξoνα της στήλης, με βάθoς όxι 
μεγαλύτερo από 15 εκατoστά τoυ μέτρoυ από την εξωτερική επιφάνεια της στήλης. 

στ) Oι oργανoληπτικoί xαρακτήρες και τα αναλυτικά στoιxεία τoυ πάγoυ καθώς και 
τoυ νερoύ μετά την τήξη τoυ, πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα του νερού, από τo 
oπoίo παρασκευάστηκε αυτός.(5) 

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

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

Εξέταση του Καφέ 

Στο άρθρο 53 του ΚΤΠ αναφέρονται τα εξής: 

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

α) την μακρoσκoπική εξέταση, 

β) την oργανoληπτική εξέταση, 

γ) την μικρoσκoπική εξέταση, σε περίπτωση αλεσμένoυ προϊόντος, 

δ) την xημική εξέταση, η oπoία περιλαμβάνει: 

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

 II. τoν πρoσδιoρισμό της τέφρας, 

 III. την ανίxνευση δεψικών υλών κατά TILLMANS,     

IV. την ανίxνευση αμυλωδών oυσιών κατά TILLMANS,     

V. τoν πρoσδιoρισμό ζαxαρoύxων υλών,     

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

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

Επισήμανση Εμφιαλωμένου Νερού 
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Οι ετικέτες στις φιάλες των εμφιαλωμένων νερών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
διατάξεις του άρθρου 30 της Α1β/4841/79 «Περί ποιότητας των εμφιαλωμένων 
νερών» Υγειονομικής Διάταξης, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των 
υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας 
στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την 
Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) Απόφαση και Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 
892/Β/11.7.2001) ΚΥΑ «σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» , 
όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
630/Β/26.4.2007). 

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

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

η πηγή προέλευσης του νερού 

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

η τυχούσα εφαρμοζόμενη επεξεργασία καθαρισμού και απολύμανσης και τυχόντα 
προστιθέμενα συστατικά 

η ημερομηνία εμφιάλωσης και ο κωδικός αριθμός παραγωγής 

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

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

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

Επισήμανση 

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

Μεταφορά 

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

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

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

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

Τα οχήµατα µεταφοράς ή / και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε 
καλή κατάσταση. Επίσης να συντηρούνται ή να αντικαθίσταται όταν χρειάζεται. 
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Κατά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι για την επιβεβαίωση της 
καταλληλότητας των προϊόντων. 

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

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

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

Σχετική Νομοθεσία 

Κ.Τ.Π 

Οδηγός ΕΦΕΤ Νο 9  

Αγορανομική Διάταξη 14/89. 

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

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής  Τροφίμων. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίμων. 

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

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

2004/41/Ε.Κ. 

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

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

επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους 

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

ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, 

την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων. 

ΟΔΗΓΙΑ 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.   
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Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσμίξεις, 

χαλίκια, στελέχη φυτών) . 

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

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί 

θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα. 

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

σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 

να έλθουν σε επαφή µε τρόφιμα. 

ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 / ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

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

που την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμα. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα 

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

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

853/2004 και 854/2004.   

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

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

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

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

γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα(ενιαίος 

κανονισμός ΚΟΑ) .  

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

τροφίμων.   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και 

των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 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.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και 

τις όποιες τροποποιήσεις αυτού. 

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

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας 

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

τροφίμων. 

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

τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

ΟΔΗΓΙΑ 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.  

ΟΔΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή 

τροποποιηθεί.  

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

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

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

Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 

οπωροκηπευτικών. 

Η ισχύουσα Νοµοθεσία περί Κτηνιατρικού Υγειονοµικού Ελέγχου των Προϊόντων 

Ζωικής προέλευσης δηλ : 

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

προϊόντων Ζωικής προελεύσεως", όπως ισχύει σήµερα. 

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

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

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

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

άλλα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων". 
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Το Π∆ 410/94 "Περί υγειονοµικών όρων παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού 

κρέατος". 

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

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

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

από τρίτες χώρες". 

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

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

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

64/433/ΕΟΚ". 

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

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

και Υγειονοµικού έλεγχου τροφίµων". 

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

Αστιατρικών Επιθεωρήσεων και Υγειονοµικού ελέγχου τροφίµων". 

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

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

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

νισµού 820/97 του Συµβουλίου ) . 

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

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

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

κρέατος. 

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

εξαιρετικών µέτρων στήριξης για την αγορά βοείου κρέατος. 

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

καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών 

εγκεφαλοπαθειών 

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

τροποποίηση των παραρτηµάτων III, Χ και XI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/01 του 
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Ε.Κ. και του Συµβουλίου για την επιδηµιολογική παρακολούθηση και τη δοκιµή των 

µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. 

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

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

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

ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών και για την τροπο- ποίηση 

των παραρτηµάτων VII και XI του εν λόγω κανονισµού. 

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

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

Ν. 2969/2001 

Α.Υ.Ο.30/077/2131/ 23-8-2011 

Α.Υ.Ο.Ο. 3023634/2911/0029/6-12-2004 

Α.Υ.Ο.Ο. 3009419/1118/0029/10-8-2004 

Α.Υ.Ο.Ο. 3006716/772/0029/10-8-2004 

Α.Υ.Ο.Ο. 3020385/3220/0029/15-9-2009 

Α.Υ.Ο. 3023220/3726/Δ2925-01-2010  

Α.Υ.Ο. 3001712/237/Δ29/25-01-2010 

Α.Υ.Ο. 3001712/237/Δ29/25-01-2010 

Α.Υ.Ο. 3023221/3727/Δ29/25-01-2010 

Α.Υ.Ο. 3023012/3696/Δ29/25-01-2010 

Α.Υ.Ο. 3001794/261/Δ29/25-01-2010 

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

Α.Υ.Ο. 3025366/3989/0029/14-12-2010 

Α.Υ.Ο. 3025367/3990/0029/14-12-2010 

Α.Υ.Ο. 3001098/129/12-1-2011 

Α.Υ.Ο. 3001100/130/12-1-2011 

Α.Υ.Ο. 3001358/150/0029/18-1-2011 

Α.Υ.Ο. 3001356/149/0029/18-1-2011 

Α.Υ.Ο. 30/077/908/2011/14-4-2011 

Α.Υ.Ο. 30/077/1193/18-5-2011   

Α.Υ.Ο. 30/077/3278/22-12-2011 
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Α.Υ.Ο. 30/077/3279/22-12-2011 

Α.Υ.Ο. 30/077/3280/22-12-2011 
 

 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής  
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων  
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 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862  

 
 
 

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

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

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 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. Δάπεδα,  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 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

 
7. Τουαλέτες 

•Αριθμός διαθεσίμων – τύποι   

•Δάπεδα – 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 

•Δυνατότητα   

•Δάπεδο –τοιχώματα-οροφές   

•Κοινή αποθήκευση προϊόντων   

•Αερισμός   

•Φωτισμός   

 
14. Αποθήκες για τα  
  τελικά  προϊόντα 

•Συχνότητα και επάρκεια  
   καθαριότητας και  απολυμάνσεως 

  

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   

•Αποθήκευση   

•Θερμοκρασία   
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•Υγρασία   

•Όργανα μέτρησης υγρασίας   

•Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας   

15. Προέλευση 
      πρώτων υλών 

•Διαχωρισμός 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   

• Δυνατότητα 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 
              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη  
«ουδέν». 
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ΦΥΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_________________________________________________ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  __________________________________________________________ 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ__________________________________________ 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ 

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 Πηγές μολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις 10 Χ   

2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 12 Χ   

          ΚΤΙΡΙΑ 

3 Δάπεδα – 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  ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ – ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 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 
              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 

  
 

  

ΕΕΠΠΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 Η κλίμακα βαθμολογήσεως για κάθε παράμετρο είναι χωρισμένη σε τέσσερις 
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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 
      – Δεν 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 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
  Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής  
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων  
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 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ 

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 

ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862 
 

 

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

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

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

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 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. Δάπεδα,  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 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ
-ΛΟΓΙΑ 

 
7. Τουαλέτες 

•Αριθμός διαθεσίμων – τύποι   
•Δάπεδα – 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 

•Δυνατότητα   
•Δάπεδο –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 

•Διαχωρισμός 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   

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

ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ 

 
ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΟΥ ________________________________ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ____________________________________________________________ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ____________________________________________ 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ 

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 Πηγές μολύνσεως έξω από τις 
εγκαταστάσεις 

10 Χ   

2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 12 Χ   

          ΚΤΙΡΙΑ 

3 Δάπεδα – τοιχώματα 15 Χ   

4 Αερισμός   6 Χ   

5 Φωτισμός   6 Χ   

6 Νερό 10 Χ   

7 Τουαλέτες 10 Χ   

8 Αποχέτευση   8 Χ   

           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9 Επάρκεια 34 Χ   

10 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 35 Χ   

11 Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος 
και απολυμάνσεως των μηχανημάτων 

25 Χ 
  

12 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού 11 Χ   

          ΑΠΟΘΗΚΕΣ  

13 Αποθήκες  64 Χ   

14 Υγιεινή προσωπικού 60 Χ   

15 Μέσα μεταφοράς 16 Χ   

16 Γενικές παρατηρήσεις 11 Χ   

         Συνολική βαθμολογία σε μόρια  

 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ – ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Όταν ένα θέμα ελέγχου προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο Βαθμός 2. Αυτό θα 
εξασφαλίσει δίκαιο   τελικό αριθμό μονάδων στο φύλλο επιθεώρησης. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                      Ο                                                                                          ΤΑ 
              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 Η κλίμακα βαθμολογήσεως για κάθε παράμετρο είναι χωρισμένη σε τέσσερις 
βαθμίδες ως ακολούθως : 
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 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 
      – Δεν αναμένονται σφάλματα 
      – Εντύπωση αρίστη 
 
Βαθμός 2 Αποδεκτό   – Ικανοποιητική εγκατάσταση 
      – Ικανοποιητική Υγιεινή 
      – Πρακτική εργασίας 
      – Σύγχρονος εξοπλισμός 
      – Εντύπωση καλή – λίαν καλή 
 
Βαθμός 1 Ανεπιθύμητο   – Γενικό επίπεδο 
                       Αλλά αποδεκτό  – Πρακτική εργασίας 
      – Εξοπλισμός κλπ 

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

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

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής  
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων  
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  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ 

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»  Δεκέλεια, 16 Ιουλ 21 

ΤΗΣ Φ.831/ΑΔ.2589/Σ.862  
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

        ΣΥΜΒΑΣΗ Νο : …./2021 
 

             <<ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΜΥΑ>> 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ……………………………………………...................... 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  …. /2021 

 
 
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ                                                            
 

Άρθρο 1ο :  Γενικοί Όροι 
 
        
Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

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

Γ. ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ  

   ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
    Άρθρο   8ο : Αλλαγή Στοιχείων Προμηθευτών  
    Άρθρο   9ο : Υποχρεώσεις αναδόχου  
    Άρθρο  10ο: Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 
    Άρθρο  11ο: Παρακολούθηση Σύμβασης 
    Άρθρο  12ο: Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείων 
    Άρθρο  13ο: Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων  
 
 

Δ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
    Άρθρο  14ο: Διάρκεια Σύμβασης  
    Άρθρο  15ο: Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης 
    Άρθρο  16ο: Ολοκλήρωση Σύμβασης 
    Άρθρο  17ο: Γενικές Επισημάνσεις 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 
ΤΗΛ.: 210-8191231/32 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  …../2021 
 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : …………………..€  
 
«ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ / ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΜΥΑ» 
                                                
Στη Δεκέλεια σήμερα ……………………………….. στα Γραφεία της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ 
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΤΓΑ 1010 Αεροδρόμιο Δεκελείας), οι υπογεγραμμένοι : Ταξχος (Ι) 
Κωνσταντίνος Καραμεσίνης,  Επιτελάρχης ΔΑΕ, ως εκπρόσωπος της ΠΑ, σύμφωνα 
με την υπ’ αρίθμ. Φ.831/ΑΔ……../Σ……./……….. Κατακυρωτική Απόφαση και η 
εταιρεία «…………………………..» ΑΦΜ ……………………….. που εκπροσωπείται 
από τον ………………………………………………….. με ΑΔΤ …………………………, 
Οδός………………, αρίθμ.…...., Τηλ. ……………… – FAX. ……………, συμφώνησαν 
και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του 
την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Ανάδοχο” τη μίσθωση όπως 
περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα.  
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Μ Ε Ρ Ο Σ    Π Ρ Ω Τ Ο 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

 
Άρθρο 1ο 

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

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

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

 
    Μ Ε Ρ Ο Σ     Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 
 

Άρθρο 2ο  
Περιγραφή – Μίσθωμα 

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

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

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

Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 
 

 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, επιβάλλονται 
στον ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής και 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις : 
 
 α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις : 
 
 (1) Επαναλαμβανόμενης έλλειψης βασικών ειδών. 
 
 (2) Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών. 
 
 (3) Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή 
μικροσκοπικής εξέτασης. 
 
 (4) Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη 
συμμόρφωση του αναδόχου. 
 
 (5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπομένης καθαριότητος – 
υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και 
διάθεση των υπόψη ειδών. 
 
 
 (6) Μη συμμόρφωσης του ανάδοχου στις έγγραφες υποδείξεις των 
Σχολών, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης. 
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 (7) Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, 
που δε θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την Ασφάλεια των Τροφίμων και για τις οποίες 
έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, 
επιβάλλεται: 
  ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 1.000,00 Ευρώ. 
  ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 1.500,00 Ευρώ. 
  ▬ Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο     2.000,00 Ευρώ. 
  ▬ Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 
 β. Όσον αφορά στις περιπτώσεις αθέτησης των οικονομικών 
συμβατικών του υποχρεώσεων και ειδικότερα καθυστερήσεις στην εξόφληση των 
μισθωμάτων πέραν των τριάντα (30) ημερών  
    

επιβάλλεται 
 
  ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 1.500,00 Ευρώ. 
  ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
  γ. Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα 
οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή 
είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (με τοξικές ουσίες, ουσίες που 
υπέχουν μόλυνση κλπ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ 2012 και της κείμενης 
Νομοθεσίας : 
 

επιβάλλεται 
 
   ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 5.000,00 ευρώ.     
Παράλληλα, γίνεται έγγραφη ενημέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και στο 
ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπλέον, διακόπτεται η προμήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις 
και διορθωτικές ενέργειες για το συγκεκριμένο πρόβλημα και έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας αυτών των ενεργειών με ανάλογο αποδεικτικό από τον 
ανάδοχο.  
 
   ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
  
 2.  Η είσπραξη των προστίμων γίνεται, με παρακράτηση από το λαβείν 
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό ή εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος λαμβάνει για 
οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή 
ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί 
είσπραξης δημοσίων εσόδων. 
  
 3. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά 
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
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 4. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της 
άσκησης ποινικής δίωξης κατά του αναδόχου, εάν η παράβασή του αποτελεί και 
αξιόποινο αδίκημα. 
 

Άρθρο 5ο  
Κήρυξη  Αναδόχου ως Εκπτώτου  

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

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

 
Άρθρο 6ο 

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 
 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα 
βία.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του αναδόχου.   Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά  οι παρακάτω : 
 
 α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών  
του καταστήματος του αναδόχου ή των συνεργαζόμενων αναδόχων.    
 
 β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα του  
αναδόχου ή των συνεργαζόμενων αναδόχων που συνεπάγεται την διακοπή  των 
εργασιών τους. 
 

ΑΔΑ: ΩΣ0Ο6-ΚΣ7
21PROC008933987 2021-07-16



                                                             Ζ - 8 

 γ. Πλημμύρα. 
 

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

 ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  Δικτύου). 
 
 η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  

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

Άρθρο 7ο 
Εγγυοδοσία 

 
 1. Ο ανάδοχος  κατέθεσε ως εγγυοδοσία,  για την καλή εκτέλεση των όρων 
της παρούσας σύμβασης, την υπ΄ αριθμ. ……………………………………… επιστολή 
της τράπεζας ..................................., ισχύος μέχρι …………..................... 
ποσού                          ευρώ (                  €) , η οποία θα επιστραφεί  σ΄ αυτόν με 
αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση  των όρων της παρούσας σύμβασης. 
 

2. Σε περίπτωση του δικαιώματος επέκτασης του χρόνου ισχύος της 
σύμβασης για έως ένα (1) επιπλέον έτος, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει 
αναλόγως το χρόνο ισχύος και να αυξήσει το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω 
παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 
τουλάχιστον μήνες από τη νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 
 
         M Ε Ρ Ο Σ    Τ Ρ Ι Τ Ο 
                                              Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι 
 

Άρθρο 8ο  
Αλλαγή στοιχείων Προμηθευτών 

 
 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
συνεργαζόμενους προμηθευτές θα πρέπει η Υπηρεσία να ενημερώνεται εγγράφως 
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. 
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 2. Αλλαγή ή προσθήκη νέων προμηθευτών επιτρέπεται, κατόπιν αιτήματος 
του αναδόχου και υπό τις κάτωθι αθροιστικά προϋποθέσεις : 
 
 α. Να ενημερώσει την Υπηρεσία ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της 
προμήθειας για τα στοιχεία του νέου προμηθευτή. 
 
 β. Να προσκομίσει πλήρη και ορθά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, 
βάσει της διακήρυξης, για τους προμηθευτές. 
 
 3. Όλα τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο αντικείμενο της 
σύμβασης και στους χώρους της Υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 9ο 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
 1. Βασικές Υποχρεώσεις : 
     
 α. Με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου πρέπει να 
τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΥΑ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.9697 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2718/12) 
και στον Οδηγό Υγιεινής Νο 1 του ΕΦΕΤ. 
     
 β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης 
και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν τυχαία ή ένεκα της εκτέλεσης των 
εργασιών που θα αναλάβει. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στο προσωπικό του. 
 
 γ. Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της 
αρμόδιας Επιτροπής και να αποκαθιστά άμεσα (το αργότερο εντός δύο εργασίμων 
ημερών) κάθε έλλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα 
γνωστοποιείται σε αυτόν εγγράφως. 
 
 δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει το μίσθωμα το αργότερο εντός 
των πρώτων πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα.  
 
 2.  Εγκαταστάσεις - Υποδομή : 
 
 α. Χώροι : 
  
 (1) Ο ανάδοχος θα παραλάβει τους χώρους των κυλικείων, 
αποδεχόμενος ότι είναι της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και απόλυτα 
κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται. 
 
 (2) Ο ανάδοχος να διαμορφώσει τους χώρους των εκμεταλλεύσεων 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του πρόταση κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων 
Οργάνων της Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύμβασης). 
  
 (3) Οι εργασίες για τη διαμόρφωση, επιδιόρθωση, επισκευή και 
συντήρηση των χώρων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα γίνονται με 
αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 
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 (4) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περιοδικό ελαιοχρωματισμό των 
χώρων που του διατίθενται όποτε κρίνουν σκόπιμο τα αρμόδια όργανα της 
Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύμβασης). 
 
 β. Εξοπλισμός : 
 
 (1) Όσον αφορά στον εξοπλισμό του αναδόχου, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 (α) Τα μηχανήματα και οι συσκευές που απαιτούνται για τη 
λειτουργία των εκμεταλλεύσεων, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση 
που προορίζονται, βαρύνουν τον ανάδοχο (αγορά, συντήρηση, επισκευή). 
     
 (β) Τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης των μηχανημάτων 
λόγω φυσιολογικής φθοράς ή οποιουδήποτε είδους βλάβης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 (2) Όσον αφορά στον εξοπλισμό της Υπηρεσίας, ισχύουν τα 
ακόλουθα : 
 (α) Ο υπάρχων εξοπλισμός που τυχόν διατεθεί από την Υπηρεσία 
ανά εκμετάλλευση θα πρέπει να συντηρείται και να επισκευάζεται σε οποιαδήποτε 
περίπτωση βλάβης ή φθοράς με έξοδα του αναδόχου. 
 
 (β) Απαγορεύεται η μετακίνηση του εξοπλισμού της Υπηρεσίας σε 
άλλη εγκατάσταση ή εκμετάλλευση από τον ανάδοχο. 
 
 (γ) Η αντικατάστασή του επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση μόνιμης 
βλάβης, μόνο μετά από έγγραφη άδεια των αρμοδίων Οργάνων (Επιτροπή ελέγχου 
υλοποίησης σύμβασης)  και ο νέος εξοπλισμός θα παραμείνει στην ιδιοκτησία της 
Υπηρεσίας μετά τη λήξη της σύμβασης. 
 
 (δ) Η αντικατάστασή του θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου, 
εφόσον ευθύνεται ο ίδιος για τη βλάβη και με έξοδα της Υπηρεσίας, εφόσον η βλάβη 
οφείλεται σε φυσιολογική φθορά. 
 
 (ε) Εφόσον ο ανάδοχος δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον 
τυχόν διατιθέμενο από την Υπηρεσία εξοπλισμό, ο τελευταίος φυλάσσεται εντός των 
χώρων των εκμεταλλεύσεων και τίθεται στην ευχέρεια της Υπηρεσίας κατά τα 
θεσμικά κείμενα της ΠΑ. Στην προκειμένη περίπτωση η Υπηρεσία δύναται να 
χρησιμοποιήσει τον εν λόγω εξοπλισμό κατά την κρίση της. 
 
 γ. Παράδοση χώρων – εξοπλισμού : 
 
 (1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει, μετά τη λήξη της 
σύμβασης και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών το αργότερο, τους χώρους στην 
Υπηρεσία, όπως αρχικά του παραδόθηκαν και διαμορφώθηκαν με έγκριση της 
Υπηρεσίας, αποσύροντας μόνο τον εξοπλισμό ιδιοκτησίας του. 
 
 (2) Σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεούται στην καταβολή 
αποζημίωσης στην Υπηρεσία για κάθε αποθετική ζημιά που έπαθε εξαιτίας της μη 
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έγκαιρης απόδοσης των εκμεταλλεύσεων. 
 
 δ. Υλικά σερβιρίσματος : 
 
 (1) Τα υλικά σερβιρίσματος (ποτήρια, χαρτοπετσέτες, καλαμάκια κλπ) 
για την απρόσκοπτη λειτουργία των κυλικείων, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 (2) Τα εν λόγω υλικά οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση 
με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και των Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ), 
όσον αφορά στις διατάξεις των υλικών που έρχονται σε επαφή άμεσα ή έμμεσα με τα 
Τρόφιμα. 
 
 ε. Καθαριότητα : 
 
 (1) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της πλήρους και απόλυτης 
καθαριότητας στους χώρους που θα του διατεθούν. 
 
 (2) Η καθαριότητα, η απολύμανση και τα μέτρα απεντόμωσης – 
μυοκτονίας για τους χώρους των εκμεταλλεύσεων, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη 
του αναδόχου. 
 
 (3) Το κόστος όλων των υλικών – εργασιών για τα ανωτέρω, 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 
 
 (4) Τα απορρίμματα που θα προέρχονται από τη χρήση του μισθίου, 
θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται με μέριμνα του αναδόχου εντός των 
κάδων που είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένους χώρους (σε συνεργασία με την 
υπεύθυνη κάθε φορά Μονάδα για την αποκομιδή των απορριμμάτων). 
 
 3. Προσωπικό : 
 
 α. Νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου οφείλει να βρίσκεται περιοδικά 
(δύο τουλάχιστον φορές την εβδομάδα) ή όποτε κληθεί για οποιοδήποτε λόγο στις 
εγκαταστάσεις του κάθε κυλικείου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου για κάθε 
εκμετάλλευση (κυλικεία), θα ορίζεται από το υπάρχον προσωπικό του αναδόχου και 
θα γνωστοποιείται στην Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύμβασης εγγράφως. 
      
 β. Το προσωπικό του αναδόχου στους χώρους των εκμεταλλεύσεων : 
    
 (1) Θα αποτελείται από άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά την 
Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό δεν 
προέρχεται από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
έχει άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα. 
 
 (2) Θα φέρει ειδική, ομοιόμορφη αμφίεση. 
 
 (3) Θα τηρεί τα προβλεπόμενα για την υγιεινή του χώρου και των 
τροφίμων. 
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 (4) Θα φροντίζει για την προσωπική υγιεινή του. 
 
 (5) Θα τηρεί όσα απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία 
Τροφίμων. 
 
 
 (6) Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και 
λοιπές ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις. Τα έξοδα εμβολιασμών και εξετάσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
    
 (7) Θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα αρμόδια 
όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύμβασης). 
 
 γ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από τον ανάδοχο την 
αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του για παράπτωμα ή συμπεριφορά που 
σχετίζεται με την επαγγελματική του διαγωγή και επάρκεια. 
      
 δ. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου 
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς 
και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επιπλέον υποχρεούται να 
εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς 
φορείς και κάθε τρίτο, έγκαιρα και εμπρόθεσμα. 
 
 ε. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου, δε θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή από 
την Υπηρεσία, παρά μόνο από τον ανάδοχο και θα τυγχάνει ο μοναδικός εργοδότης 
του προσωπικού του και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από τη σύμβαση εργασίας 
και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές και ποινικές. 
 
 στ. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των 
υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του ή άλλων φορέων (πχ 
μέσα μαζικής μεταφοράς). Κατά τη διάρκεια της άδειας του προσωπικού του, τα 
άτομα που θα απουσιάζουν θα αντικαθίστανται με μέριμνα του αναδόχου. 
 
  ζ. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει το προσωπικό του ότι 
απαγορεύεται ρητά να αφαιρέσει οποιοδήποτε αντικείμενο ανήκει στην Υπηρεσία, 
ακόμη και αν είναι αποδεδειγμένα άχρηστο, καθώς και να λαμβάνει γνώση εγγράφων 
που δεν το αφορούν άμεσα. 
 
 4.  Προσφερόμενα Είδη – Ποιότητα : 
 
 α. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας, στις διατάξεις του ΚΤΠ και στην Εθνική και Κοινοτική 
Νομοθεσία. 
 
 β. Η χρησιμοποίηση παραγώγων – υποκατάστατων στο τελικό προϊόν 
αποτελεί βασικό λόγο επιβολής προστίμου. 
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 γ. Η συσκευασία των ειδών και τα υλικά που έρχονται σε επαφή 
(απευθείας ή εμμέσως) με τα τρόφιμα (π.χ υλικά σερβιρίσματος κλπ) θα είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ, την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση. 
 
  δ. Όλα τα υλικά συσκευασίας των Τροφίμων και Ποτών θα είναι 
κατάλληλα για Τρόφιμα σύμφωνα με το άρθρο 9 Κεφ. ΙΙ του ΚΤΠ. Γίνονται αποδεκτά 
και Τρόφιμα ή Ποτά που διατίθενται με συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας ή 
κενού. 
 
 ε. Όλα τα είδη (Τρόφιμα και Ποτά) των κυλικείων που διατίθενται για 
κατανάλωση, θα φέρουν υποχρεωτικά τις επισημάνσεις των άρθρων 10 και 11 του 
ΚΤΠ καθώς και της λοιπής Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας (π.χ αλλεργιογόνα 
κτλ). 
 
 στ. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των προσφερομένων ειδών των 
κυλικείων θα αναγράφονται πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικά οι παρακάτω 
ενδείξεις: 
 (1)  Επωνυμία παραγωγού. 
 
 (2)  Είδος και ποσότητα προϊόντος. 
 
 (3)  Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του. 
  
 (4)  Ημερομηνία παραγωγής – λήξης προϊόντος (μόνο για τρόφιμα και 
ποτά). 
 
 ζ.  Η επισήμανση των Τροφίμων θα είναι ευανάγνωστη και θα είναι 
έκτυπη με μελάνι κατάλληλο για συσκευασίες Τροφίμων, είτε επί της συσκευασίας, 
είτε σε ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο. 
 
 η.  Στα είδη που από τη φύση τους δεν προβλέπεται ατομική συσκευασία 
(π.χ διάφορα αρτοσκευάσματα, γλυκίσματα κτλ) οι παραπάνω επισημάνσεις θα 
αναγράφονται υποχρεωτικά στη δεύτερη συσκευασία (π.χ χαρτοκιβώτια) ή στο 
εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο. 
 
 5.  Έλεγχος : 
 
 α. Ο έλεγχος της λειτουργίας, των κυλικείων, του εστιατορίου και λοιπών 
εκμεταλλεύσεων του αναδόχου και των προμηθευτών του διεξάγεται σύμφωνα με τον 
ΚΤΠ, την Πα.Δ 7 – 1/2008/ΓΕΑ/ΔΥΓ, την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που 
αναφέρονται σε θέματα ελέγχου Τροφίμων. 
 
 β. Η Υπηρεσία κατά την κρίση της και με την παρουσία του αναδόχου ή 
του νομίμου αντιπροσώπου του δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς 
κατανάλωση ειδών και των αντικειμένων ή επιφανειών που έρχονται σε άμεση ή 
έμμεση επαφή με τα Τρόφιμα, τα οποία θα προσκομίζονται σε αντίστοιχα εργαστήρια 
προς υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόζοντες παρακάτω ελέγχους : 
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 (1)  Μικροβιολογικός έλεγχος. 
 
 (2)  Χημική ανάλυση. 
 
 (3)  Ιστολογική εξέταση. 
 
 γ. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα είναι τρία (3) από το προς 
εξέταση είδος. Το τρίτο δείγμα θα χρησιμοποιηθεί για κατ΄ έφεση εξέταση, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 214 του Ν.4412/16. Το κόστος των δειγμάτων και των 
εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 δ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να είναι σύμφωνα με τον ΚΤΠ, 
την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία Τροφίμων και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Υπηρεσίας. 
 
 ε. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στους χώρους των 
εκμεταλλεύσεων, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στα προσφερόμενα είδη 
από αρμόδια επιτροπή, συνοδεία του Κτηνιάτρου της Μονάδας ή ελλείψει αυτού του 
Ιατρού της Μονάδας, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις σε μορφή 
Πρακτικού προς τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
 στ. Ο έλεγχος θα αφορά στην τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής 
Νομοθεσίας Τροφίμων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), του 
ΚΤΠ, των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων για κάθε Εκμετάλλευση 
και των διατάξεων της υπογραφείσας σύμβασης. Αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία 
των Κυλικείων, στη διαχείριση της ασφάλειας των Τροφίμων, στην ασφάλεια του 
Προσωπικού της Υπηρεσίας και των χώρων της Μονάδας. 
  
  ζ. Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των 
εγκαταστάσεων του αναδόχου και των προμηθευτών, ώστε να διαπιστώνεται η 
συμμόρφωση απάντων με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
 
 η. Χρόνος και συχνότητα ελέγχου : 
  
 (1)  Περιοδικά ή εκτάκτως, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 
στα είδη και στους χώρους των εκμεταλλεύσεων και κατά την κρίση των αρμόδιων 
οργάνων των Μονάδων (Επιτροπή ελέγχου υλοποίησης σύμβασης). 
 
 (2)  Εκτάκτως και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση 
των υγειονομικών οργάνων ή μετά από Διαταγή του προϊστάμενου Σχηματισμού, 
στην έδρα της ΑΒ Δεκέλειας ή στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή των προμηθευτών 
του. 
 
 θ. Ο έλεγχος δύναται να εφαρμόζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
των κυλικείων, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και των προμηθευτών αυτού 
παρουσία, για τα μεν κυλικεία, του ορισμένου προσωπικού των κυλικείων ή του 
αναδόχου ή του νομίμου αντιπροσώπου αυτού, για τις δε λοιπές εγκαταστάσεις του 
αναδόχου και των προμηθευτών, παρουσία των ιδίων ή νομίμων αντιπροσώπων 
αυτών. 
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 ι. Κατά τη διενέργεια ελέγχου στις εκμεταλλεύσεις, το προσωπικό του 
αναδόχου οφείλει να συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας και να 
προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί, ώστε να τεκμηριώνεται η ορθή 
λειτουργία αυτών. 
  
 ια. Ο έλεγχος των προσφερομένων από τα κυλικεία ειδών εφαρμόζεται 
κατά τη λειτουργία τους παρουσία του ορισμένου από τον ανάδοχο προσωπικού ή 
του αναδόχου ή νομίμου αντιπροσώπου αυτού. Οι παρόντες στον έλεγχο (αρμόδια 
Επιτροπή και αρμόδιο προσωπικό αναδόχου), προσυπογράφουν στο σχετικό δελτίο 
δειγματοληψίας κατά το πρωτόκολλο δειγματοληψίας, στο οποίο αναφέρονται τα 
ονόματά τους, ολογράφως, καθώς και η ιδιότητά τους όταν πρόκειται για άτομο πλην 
του αναδόχου (προσωπικό ή αντιπρόσωπος). 
 
 ιβ. Η Υπηρεσία δύναται να διενεργεί δειγματοληψίες και εν απουσία των 
ανωτέρω (προσωπικού ή αντιπροσώπου ή αναδόχου) σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
Βασική προϋπόθεση είναι ότι η δειγματοληψία γίνεται από τουλάχιστον τριμελή 
Επιτροπή, ένα μέλος της οποίας είναι Κτηνίατρος ή Ιατρός της ΑΒ Δεκέλειας. 
 
 ιγ. Οι έλεγχοι έχουν ως σκοπό την επόπτευση της ορθής κατά τη 
Νομοθεσία και τη σύμβαση λειτουργίας των κυλικείων, τη διασφάλιση της υγείας του 
Προσωπικού της ΠΑ και την ασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων. 
 
 6. Χρόνος αντικατάστασης των Προσφερομένων Ειδών : 
 
 α. Απαγορεύεται η παρουσία ειδών, των οποίων έχει παρέλθει η 
ημερομηνία λήξης, στο χώρο όπου προσφέρονται είδη προς κατανάλωση. Τα 
ληγμένα Τρόφιμα και Ποτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ειδικό χώρο, απρόσιτα για 
τους καταναλωτές, με ειδική σήμανση, έως ότου απομακρυνθούν από το χώρο του 
κυλικείου. 
 
 β. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνεται για την κατάσταση των 
προσφερομένων ειδών και να μεριμνά εγκαίρως για την αντικατάσταση ή 
απομάκρυνση αυτών. Η μη έγκαιρη απομάκρυνση ή αντικατάσταση ληγμένων 
προσφερομένων ειδών αποτελεί σοβαρό αίτιο επιβολής προστίμου. 
 
 7. Διακίνηση Προσφερομένων Ειδών : 
 
 α. Η διακίνηση Τροφίμων, Ποτών και λοιπών Ειδών του εστιατορίου και 
των κυλικείων γίνεται με μέριμνα του αναδόχου. 
 
 β. Ειδικά για τη διακίνηση Τροφίμων και Ποτών, ο ανάδοχος θα πρέπει 
να μεριμνήσει, ώστε τα οχήματα μεταφοράς να είναι κατάλληλα για μεταφορά 
τροφίμων. Οι προϋποθέσεις υγειονομικής μεταφοράς και τοποθέτησης των 
Τροφίμων (μεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύμανση 
των χώρων τοποθέτησης των Τροφίμων κτλ) πρέπει να εξασφαλίζονται από τον 
ανάδοχο και να είναι σύμφωνες με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και το 
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. Όπου απαιτείται από τη φύση των 
προϊόντων η διακίνηση γίνεται με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως και θερμοκρασία 
μεταφοράς 0 – 4 .C για τα νωπά και μικρότερο ή ίσο του – 17 .C για τα κατεψυγμένα. 
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 8. Λοιπές Επιβαρύνσεις : 
 
  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται : 
  
 α. Με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον παρέχοντα τις 
υπηρεσίες αναδόχου. 
 
 β. Με κρατήσεις και εισφορές υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. 
 
 γ. Με τα ποσά που αναλογούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την εργατική νομοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί (μισθοδοσία, εργατικές 
εισφορές κλπ), καθώς και με το ισόποσο κάθε ζημίας, φθορά ή βλάβης που θα 
προκαλέσει το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 10ο  
Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 

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

Άρθρο 11ο  
Παρακολούθηση Σύμβασης 

 
 1. Στην ΑΒ Δεκέλειας θα συγκροτηθεί Επιτροπή με αντικείμενο την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων. 
 

ΑΔΑ: ΩΣ0Ο6-ΚΣ7
21PROC008933987 2021-07-16



                                                             Ζ - 17 

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

Άρθρο 12ο  
Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείων  

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

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

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

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

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

Άρθρο 13ο  
Ωράριο Λειτουργίας – Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων 

 
 1. Το ωράριο λειτουργίας των κυλικείων των Σχολών και το προσωπικό 
στελέχωσης τους, καθορίζεται ως εξής : 
 
 α. Κυλικείο Σχολής Ικάρων : 
   
 (1) Ωράριο: ΔΕΥ - ΠΕΜ από 07:00 έως 20:00, ΠΑΡ από 07:00 – 
14:30. 
   
 (2) Προσωπικό : Δύο (2) άτομα κατ’ ελάχιστο. 
      
 β. Κυλικείο ΣΜΥΑ : 
 
 (1) Ωράριο : ΔΕΥ – ΠΕΜ από 06:00 – 21:00, ΠΑΡ από 06:00 – 14:00. 

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

Μ Ε Ρ Ο Σ   Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 
Λ Ο Ι Π Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 

 
Άρθρο 14ο 

Διάρκεια Σύμβασης 
 

 1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, με 
ημερομηνία έναρξης την ……………., υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης όλων των 
προβλεπομένων διαδικασιών και ελέγχων, και με δυνατότητα ανανέωσης για έως ένα 
(1) επιπλέον έτος υπό προϋποθέσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα έτσι ώστε τα κυλικεία να λειτουργούν την επόμενη ημέρα της λήξης 
της προηγούμενης σύμβασης.    
 
 2. Τροποποίηση της σύμβασης, επιτρέπεται κατόπιν κοινής συμφωνίας των 
αντισυμβαλλομένων μερών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου και σχετικής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης περί αύξησης των 
κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων. Εξαίρεση αποτελούν οι 
συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι κάθε φορά θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αύξησης ή μείωσης των 
συντελεστών, θα διαμορφώνονται αναλόγως οι τιμές των ειδών, με τροποποίηση των 
τιμοκαταλόγων. 
 
 4. Ο χρόνος απεγκατάστασης του εξοπλισμού και παράδοσης του χώρου – 
χρεωμένων υλικών των δύο (2) κυλικείων της Σχολής Ικάρων και ΣΜΥΑ 
συνυπολογίζεται μέσα στην διάρκεια της σύμβασης όπως αυτή καθορίζεται με την 
παρούσα. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
μισθώματος για την εν λόγω χρονική περίοδο. 
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Άρθρο 15ο  
Τροποποίηση  Όρων Υπογραφής Σύμβασης 

 
 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της επιτρέπεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής. 

Άρθρο 16ο  
Ολοκλήρωση Σύμβασης 

 
 1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
 α. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο 
τους. 
  
 β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 
 γ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

Άρθρο 17ο 
Γενικές Επισημάνσεις 

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

  
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφή Υπηρεσίας 
«Β» Προσφορά Προμηθευτή Οικονομική και Τεχνική 
«Γ»  Τιμοκατάλογος των Ειδών που θα διατίθενται από τα Κυλικεία 
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