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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

υπ΄αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

Αριθμ. φακέλου (7/22) 

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 
α. Τις  διατάξεις του  Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
β. Την με Αριθμ. 37/02.02.2022 [ΑΔΑ:61054690ΩΜ-3ΥΥ] [AΔΑΜ:22REQ010043528] Απόφαση 
του Αναπληρωτή Διοικητή  του  Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» - ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 
γ. Την με αριθμ. πρωτ.  2710/08.02.2022 [ΑΔΑ:6ΧΕ54690ΩΜ-ΠΤ5][ΑΔΑΜ:22REQ010043750] 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 

Απευθύνουμε 
 

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών  
 

          Προμήθειας ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» χρονικής 

διάρκειας τριών (3) μηνών ως κάτωθι: 
 

Είδη και ποσότητες 
 
 
ΕΙΔΟΣ 1. Τριακόσια (300) τεμάχια ελαιόλαδο παρθένο  οξύτητας 0-1 σε συσκευασία 5 λίτρων 
προϋπολογισμού 3.600,00 €+ Φ.Π.Α. (cpv:15411110-6  Ελαιόλαδο) 
 
ΕΙΔΟΣ 2. Πεντακόσια πενήντα  (550)  τεμάχια  κομπόστα ροδάκινο σε συσκευασία 1 κιλού 
προϋπολογισμού 770,00€ €+ Φ.Π.Α.  (cpv:15897200-4 Κονσερβοποιημένα προϊόντα) 
 
ΕΙΔΟΣ 3. Πενήντα (50) τεμάχια  τοματοπολτού  σε συσκευασία 5 κιλών  προϋπολογισμού 
255,00 €+Φ.Π.Α. (cpv:15331460-9 Κονσερβοποιημένα λαχανικά) 
 
ΕΙΔΟΣ 4. Εκατό πενήντα (150)  τεμάχια ντοματάκια αποφλοιωμένα σε συσκευασία 1 κιλού 
προϋπολογισμού 150,00 €+Φ.Π.Α. (cpv:15331460-9 Κονσερβοποιημένα λαχανικά) 

  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Μ.Παντικίδη   
Τηλέφωνο: 210 33 81 138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
 
 
Αθήνα: 16.02.2022 
 
Αρ.  Πρωτ: 3490 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Προς :  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
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ΕΙΔΟΣ 5.  Τριάντα (30) τεμάχια μανιτάρια κομμένα σε συσκευασία 2,5 κιλών προϋπολογισμού 
93,30 €+Φ.Π.Α (cpv:15897200-4 Κονσερβοποιημένα προϊόντα) 
 
ΕΙΔΟΣ 6. Είκοσι χιλιάδες (20.000) τεμάχια μέλι ατομική μερίδα  20 γραμ. προϋπολογισμού 
1.940,00€+ Φ.Π.Α. (15831600-8 Μέλι) 
 
ΕΙΔΟΣ 7. Διακόσια (200) κιλά φιδές κοφτός των 500 γραμ προϋπολογισμού 224,00 €+ Φ.Π.Α.  
(cpv:15851100-9  - Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά) 
 
ΕΙΔΟΣ 8.  Χίλια διακόσια (1200) κιλά ζυμαρικά- πάστες των 500 γραμ. (Συμπεριλαμβάνονται 
τα είδη μακαρόνια Νο 6, μακαρόνια Νο 3, κριθαράκι,  σουσαμάκι , μακαρονάκι κοφτό) 
προϋπολογισμού 960  €+ Φ.Π.Α. (cpv:15851100-9  - Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά) 
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

7.992,30+ ΦΠΑ 13%  και βαρύνει τον   Κ.Α.Ε : 1511  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.  

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης θα είναι η πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της  τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι  οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά για  ένα, περισσότερα ή για όλα τα είδη του διαγωνισμού. 
  
Ο μέγιστος αριθμός των ειδών που μπορεί να ανατεθεί σε  έναν προσφέροντα ορίζεται σε 
οκτώ (8) είδη. 
 
Χρόνος παράδοσης: Κατόπιν έγγραφης ή ηλεκτρονικής παραγγελίας από το Τμήμα Διατροφής  

δύο  ημέρες πριν την  παράδοση στην Αποθήκη Τροφίμων του Νοσοκομείου. 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο  
φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 
28) έως την Πέμπτη   24.02.2022 και ώρα 14.00 μ.μ. αναγράφοντας: 
 
1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή των αιτούμενων ειδών, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό  
           πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 
Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 25.02.2022 και ώρα 10.00 και θα 

αξιολογηθούν από το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου.  

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i.Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος 

αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.  

ii.Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα 

με αυτούς. 

iii.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας 

για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 

iv.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την λήξη προθεσμίας  

υποβολής προσφοράς.  

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της  παρούσης. 

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄της παρούσης) 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 

χρηματοδότησης.  Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 

εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011). 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα 

παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  

 α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή  

του.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ)   στις  περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   του   Διοικητικού   

Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου 
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β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο 

υποβολής του) 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό 

θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του) 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν τα 

μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών  από 

τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο 

αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση 

αυτής.  

✓   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του  
Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  Προκηρύξεις → 
Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 7/22 ). 
 
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών  

στο email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία 

της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να 

προκύψουν. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του 
Τμήματος Διατροφής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς 
τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 

Υπογραφή σύμβασης: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται 
ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3)  μήνες. 

 
Σε περίπτωση που υπογραφούν συμβάσεις οι οποίες θα προκύψουν από τον 
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό τροφίμων του Νοσοκομείου, αριθμ. 38/21  η σύμβαση 
που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα διακοπεί. 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 
 
 

       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                    ΤΟΥ  ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

 

 

                               ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ 
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

1. Το   ελαιόλαδο  θα  πρέπει  να  είναι   αρίστης  ποιότητας    και   να πληροί    τους  

όρους    του   Κ.Τ.Π  (άρθρα   70,  71,   73,   75)  και   τα παραρτήματα   I  και  II,  καθώς  και  

τις  ισχύουσες  Υγειονομικές  και Κοινοτικές   Διατάξεις. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ   ΕΙΔΗ 

CPV                    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 

15411110-6                Ελαιόλαδο 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το   ελαιόλαδο   θα  πρέπει  να   είναι    extra   παρθένο  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ    ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1)   και  να  

έχει  παραχθεί  απευθείας  από  ελιές  και   μόνο  με μηχανικές  μεθόδους. 

Να  μην εμφανίζει  οσμή  ή  γεύση  τάγγισης,  σήψης  ή  ευρωτίασης  και χρησιμοποίησης  κατά  

την   παραγωγή  του,  ακατάλληλων  πρώτων   υλών ή ατελούς  επεξεργασίας  του. 

1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:    Ως  ‘’ Παρθένο   Ελαιόλαδο  Εξαιρετικό’’   θεωρείται σύμφωνα    με     τον   

Κανονισμό  2568/91 της  ΕΟΚ  και   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (ΕΚ)   αριθ.  1234/2007,  και   το   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

I 1α  το ελαιόλαδο  που παράγεται  από  καρπούς  ελιάς  και  που   είναι:    

1. Υγιείς,  απαλλαγμένοι   από  ξένες  ύλες,  εντομοκτόνα,  σκουλήκια, έντομα  κλπ.     καλά  

πλυμένοι  και   καθαροί. 

2. Η   παραγωγή  του   ελαιόλαδου   από   τους    καρπούς  της  ελιάς   να γίνεται  σε  

ελαιοτριβεία  που  λειτουργούν  με  άδεια  της   αρμόδιας κρατικής   αρχής. 

3. Για  την  παραγωγή  του   να   χρησιμοποιούνται    αποκλειστικά   και  μόνο  μηχανικά  

μέσα  χωρίς  οποιαδήποτε  άλλη  επεξεργασία  εκτός από  την  πλύση  με  νερό,  την  καθίζηση,  

τη  φυγοκέντριση  και  τη διήθηση. 

4. Να   μην   εμφανίζει  οσμή  ή  γεύση  τάγγισης ,  σήψης,  ευρωτίασης και  να   μην  παρέχει  

από    τις   οργανοληπτικές   του   ιδιότητες  γενικά, ενδείξεις   χρησιμοποίησης   κατά   την  

παρασκευή     των   ακατάλληλων πρώτων    υλών  ή   ατελούς  επεξεργασίας    και   συντήρησης.   

Επίσης  να μην  εμφανίζει  γεύση  όξινη,  πικρή,  μπαγιάτικη,  ευρωτιώδη  ή  με οποιοδήποτε  

τρόπο  προκαλούσα  απέχθεια.  Να  είναι   στην  πράξη   απαλλαγμένο  από  σάπωνα,  να  μην  

περιέχει  ξένες   προς  αυτό  ουσίες γενικά,  ούτε  μούργα. 

5. Να  μην  περιέχει   βαρέα   δηλητηριώδη  μέταλλα,  ως  και υπολείμματα   διαλυτικών  

μέσων.   Να   μην   περιέχει  οποιαδήποτε συντηρητικά  μέσα.   Να  μην   περιέχει   τοξικές     

ουσίες  (εντομοκτόνα,  κλπ)      των   οποίων   η   περιεκτικότητα   να   είναι   μεγαλύτερη  του  

0,001%. 

6. Να  είναι  αυτούσιο  και   όχι  από  ανάμιξή   του,  με   άλλα  λάδια   που προέρχονται   

από   άλλους   καρπούς   ή   με   λάδια  ζωικής  προέλευσης, σπορέλαια  και  ελαιόλαδα  ακατάλληλα   
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για  βρώση ,  ή  ελαιόλαδα    που έχουν   παραχθεί  από   την    ανασύνθεση   λιπαρών   οξέων  

πυρηνέλαιου με Γλυκερίνη. 

7. Πρέπει   να   είναι  διαυγές  στη   θερμοκρασία  των   20ο C      και    να   έχει τη  φυσική  

χαρακτηριστική    ιδιάζουσα    οσμή   και   γεύση   του  παρθένου ελαιόλαδου 

Απαγορεύεται  ο   χρωματισμός   του   με   οποιαδήποτε       χρωστική  ή  άλλη ουσία  που μπορεί  

να  προκαλέσει  έμμεσα   τεχνητό   χρωματισμό.  Το   χρώμα  του  να   είναι  αργυρόχρουν   έως   

αχυροκίτρινο,  ενίοτε  και  πρασινοκίτρινο. 

Το  παραδιδόμενο  έξτρα  παρθένο    ελαιόλαδο  θα  πρέπει   να   έχει  τα παρακάτω 

    ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II  του  Άρθρου  71(1)   

του  Κ.Τ.Π.  και  του  Κανονισμού (ΕΟΚ)   υπ΄αριθ.  2568 /91 

➢ ΟΞΥΤΗΤΑ   0,2-0,8 % 

➢ Κ270 ≤  0,20 

➢ Κ232≤ 2,5 

➢ ΔΚ≤ ,0,001 

➢ ΔΕΙΚΤΗΣ  ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ( Merg / Kg  ≤20 

➢ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ  >  Ο  και  

           ενδιάμεση  τιμή   ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ=Ο  

➢ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ  ΔΙΑΛΥΤΕΣ (MG/ KG) < 0.2 

➢ ΚΗΡΟΙ ≤ 250 

➢ ΣΥΝΟΛΟ  ΣΤΕΡΟΛΩΝ  ≥ 1000 

➢ ΔΕΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  no 20  14677-14705 

➢ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΑΠΟΝΩΠΟΙΗΣΗΣ  (mg KOH /g ελαιολάδου 184-196) 

➢ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΙΩΔΙΟΥ   (wij) 75-94. 

➢ ΣΙΔΗΡΟΣ  5mg /Kg 

➢ ΜΟΛΥΒΔΟΣ  Ο,1 mg/Kg 

➢ ΑΡΣΕΝΙΚΟ  0,1 mg /Kg 

➢ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ  %  :  1,3 μέγιστο. 

➢ ΔΙΟΞΙΝΕΣ  0,75 pq   WHO -  PCDD /F-TEQ/gr  λίπους. 

➢ ΔΙΑΦΟΡΑ  ECN  42-HPLC  ΚΑΙ   ECN42  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   0,2   μέγιστο. 

➢ Περιεκτικότητα  σε  οξέα: 

(α)   Μυριστικό % :  0,05 μέγιστο. (β)  Λινολενικό  %:  0,9  μέγιστο. 

(γ)    Αραχιδικό % :  0,6  μέγιστο .  (δ)  Εικοσανικό % :  0,4  μέγιστο. 

(ε)  Βεχενικό  % :   0,2   μέγιστο. (στ)  Λιγνοκηρικό  % : 0,2  μέγιστο. 

(ζ)    Σύνολο  των  trans  ισομερών   του  ελαϊκού   οξέος   %:   0,05 

μέγιστο. 

(η)   Σύνολο  των  trans  ισομερών  του  λινελαΙκού  οξέος   +  των  trans 

Ισομερών  του  λινολενικού  οξέος %: ο,ο5 μέγιστο. 

➢ Υγρασία  και  πτητικές  ουσίες  στους  105ο C (με  τη   μέθοδο  της Ξυλόλης): < 0,1%.  

➢ Αδιάλυτες  σε  πετρελαϊκό  αιθέρα  ουσίες:  < 0,1%. 

 

 

Τα  παραπάνω   φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά  υπόκεινται    σε αυτόματη  τροποποίηση ,  

ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  νέες τροποποιήσεις του   σχετικού  Κανονισμού (ΕΟΚ)  υπ’ αριθ. 

2568/91 και του   Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  του  Καν. 29/2012  το  ελαιόλαδο  θα  πρέπει να  παραδίδεται  

συσκευασμένο  σε  δοχεία  των  5  λίτρων  των  (4,460 περίπου  Kgr),  απόλυτα  καινούργια  

και  εντελώς  αμεταχείριστα, αεροστεγώς  κλεισμένα και  του  αυτού   καθαρού   βάρους.  Η   

συσκευασία     θα   πρέπει   να  διασφαλίζει  το  αμετάβλητο  της  σύστασης  καθώς  και   το  

αμετάβλητο   των  επιγραφών  του   όπως     προβλέπεται   από   τον   Κώδικα   Τροφίμων  και  

Ποτών   και  οι συσκευασίες  αυτές     θα   είναι εφοδιασμένες     με   σύστημα   ανοίγματος   

που    θα  καταστρέφεται  μετά την    πρώτη   χρήση   του. Το  παραδιδόμενο  προϊόν  θα  είναι  

συσκευασμένο  σε  λευκοσιδηρά  ή πλαστικά    HDP ή  HDPE   των  5 lit ή  άλλης  ανάλογης  

συσκευασίας  , σύμφωνα  με   τις   συνθήκες   και   διαχειριστικές  απαιτήσεις      του 

Νοσοκομείου. 

Στην  συσκευασία    θα    πρέπει  να   αναγράφονται  στην   Ελληνική γλώσσα  με   χαρακτήρες   

ευανάγνωστους,  ανεξίτηλους    της  αυτής γραμματοσειράς    ιδίου  μεγέθους  της  ετικέτας,   

ώστε  να ξεχωρίζουν  από  το  υπόβαθρο   στο  οποίο  είναι  τυπωμένες  και  να διακρίνονται  

σαφώς  από  το  σύνολο  των  άλλων   γραπτών   ενδείξεων και  σχεδίων   που   μπορεί    να   

υπάρχουν   στη   σήμανση,  οι   εξής πληροφορίες   ΕΦΕΤ (ΟΔΗΓΟΣ   ΓΙΑ   ΤΟ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ &ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ: 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 
1. η  ονομασία  πώλησης- εξαιρετικά παρθένο  ελαιόλαδο, 
2. η  ποιοτική  κατηγορία  <<Ελαιόλαδο  ανωτέρας  κατηγορίας    που   παράγεται  
           απευθείας    από  ελιές  και  μόνο  με  μηχανικές   μεθόδους>>, 
3. ο  προσδιορισμός  της  καταγωγής, 
4. η  καθαρή   ποσότητα  του  όγκου  (5lit), 
5. το  Όνομα  ή   η  Εμπορική  Επωνυμία  και  Διεύθυνση   του   παραγωγού  ή    
           συσκευαστή, 
6. η    ημερομηνία  ελάχιστης  διατηρησιμότητάς    του, 
7. ο  αριθμός  παρτίδας    τυποποίησης, 
8. οι    συνθήκες  διατήρησης, 
9. ο  αλφαριθμητικός    κώδικας  έγκρισης.       
                                           
        ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

             Μεταξύ  των  προαιρετικών  ενδείξεων    που    να   δύνανται   να  αναγράφονται              

στη   σήμανση  ενός   ελαίου  πρέπει ,  όπου  εφαρμόζονται,  να  πληρούν   τις   ακόλουθες  

υποχρεώσεις: 

          α)  η   ένδειξη   <<  πρώτη  πίεση  εν  ψυχρώ >>  μπορεί  να  αναγράφονται   μόνο    

για  τα  παρθένα  ελαιόλαδα  ή   για  τα   εξαιρετικά  παρθένα  ελαιόλαδα  που     λαμβάνονται  

σε  λιγότερο  από  27 ο C   κατά  την  πρώτη  μηχανική  πίεση του   ελαιοπολτού,   με  

παραδοσιακό   σύστημα   εξαγωγής     με   υδραυλικά     πιεστήρια. 

β)  η   ένδειξη  << εξαγωγή    εν  ψυχρώ  >>  μπορεί   να  αναγράφεται  μόνο  για    Τα  

παρθένα   ελαιόλαδα  ή  τα  εξαιρετικά  παρθένα  ελαιόλαδα   που Λαμβάνονται  σε  λιγότερους    

από   27ο C    με   διήθηση    ή   με φυγοκέντριση  του   ελαιοπολτού.   

γ)   οι  ενδείξεις  των  οργανοληπτικών  χαρακτηριστικών  που  αναφέρονται  στη  γεύση / ή  

στην οσμή  να  αναγράφονται    (για το εξαιρετικό  παρθένο   και   παρθένο  ελαιόλαδο)   μόνον  
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αν  βασίζονται στα  αποτελέσματα  αναλυτικής  μεθόδου,  η   οποία   προβλέπεται   από τον  

κανονισμό  (ΕΟΚ)  αριθ.2568/91. 

δ)  η  ένδειξη  της  οξύτητας  ή  της  ανώτατης  οξύτητας  μπορεί  να  αναγράφεται   μόνον  αν  

συνοδεύεται  από  την  ένδειξη,  με  χαρακτήρες του    ιδίου   μεγέθους   και  στο  ίδιο  οπτικό   

πεδίο,  του  δείκτη υπεροξειδίων,  της  περιεκτικότητας  σε     κηρούς   και   της   απορρόφησης 

στο  υπεριώδες  φως,    που    καθορίζονται  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  (ΕΟΚ)  αριθ.   2568/ 

91.  

Οι   υποχρεωτικές   ενδείξεις   που  αφορούν: 
• Την   ονομασία  πώλησης. 
• Τον  προσδιορισμό  της   καταγωγής. 
• Τον  αλφαριθμητικό  κωδικό   έγκρισης  ( μόνο  για  τα  παρθένα ελαιόλαδα). 
• Την  καθαρή  ποσότητα. 
• Την   ημερομηνία  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  η  οποία   πρέπει  να   αναγράφεται  
στην  κύρια  ετικέτα.  Ως  κύρια  ετικέτα  νοείται  αυτή που συσχετίζεται  με    το   κύριο  οπτικό   
πεδίο.  <<Κύριο   οπτικό  πεδίο>> 
Θεωρείται  το  οπτικό  πεδίο  της  συσκευασίας  το  οποίο  είναι   το  πιο πιθανό  να  δει  ο  

καταναλωτής  με  την  πρώτη    ματιά,  κατά  το  χρόνο της   αγοράς,  και   το  οποίο  δίνει την 

δυνατότητα  στον   καταναλωτή   να αναγνωρίζει  αμέσως  ένα  προϊόν  όσον  αφορά  το  

χαρακτήρα  ή  τη    φύση  του  και  κατά  περίπτωση ,  την  εμπορική   του   ονομασία.         

    Τα   δοχεία   των  5  λίτρων  θα  παραδίδονται   συσκευασμένα  ανά  τέσσερα  (4)   μέσα  σε  

ανθεκτικά  χαρτοκιβώτια  κατάλληλα  κλεισμένα και   ασφαλισμένα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   ΤΩΝ  ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ  ΔΟΧΕΙΩΝ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  πέντε (5)  λίτρων 
ΒΑΣΗ:  Διαστάσεις   115×147mm 
ΥΨΟΣ:332 
ΠΑΧΟΣ:  0,25ΜΜ 
ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ:  GR / M2 0,24  D 2,8 /2,8 (Ανοχή + 0,35) 
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ:  Τ3 
ΒΑΡΟΣ  ΕΤΟΙΜΟΥ  ΔΟΧΕΙΟΥ :  400+ 4% 
ΠΛΑΓΙΑ  ΡΑΦΗ:  ΗΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  (SOUDRONIC) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΠΛΑΓΙΑΣ  ΡΑΦΗΣ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΟ  ΒΕΡΝΙΚΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΚΟΡΜΟΥ  ΑΚΡΩΝ:    ΛΕΥΚΗ  ( Φυσικό χρώμα  
επικασσιτέρωσης,  ΌΧΙ  Χρυσοβερνικωμένη  ή  Λιθογραμμένη  ή ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ  ή  
ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ) 
ΠΩΜΑ:   ΜΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΜΕΤΤΑΛΙΚΗ   ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΙΑ  ΑΔΕΙΑΣΜΑ  
ΤΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. 
1. Το  υλικό  και  η  κατασκευή  των  δοχείων  να  είναι  αρίστης     ποιότητας   ώστε: 
α.  Να  εξασφαλίζεται  η  συντήρηση  του   ελαιόλαδου  για     τον   χρόνο  διατηρησιμότητας  
τουλάχιστον. 
β. Το  περιεχόμενο  ελαιόλαδο  να  μη  προσβάλλει   το  δοχείο  ούτε  να   προσβάλλεται    απ’    
αυτό. 
2. Πλευρικές  συγκολλήσεις   -   προσαρμογή  πωμάτων  σύμφωνα με  τον     Κώδικα   
Τροφίμων  (για τα λευκοσιδηρά). 
3. Τα  πώματα  να  είναι   ανάλογων  διαστάσεων ,  ώστε  να  μην   δυσχεραίνεται  η 
στοίβαξη. 
Τα    χαρακτηριστικά     των       χαρτοκιβωτίων     συσκευασίας     των   δοχείων των     πέντε   

(5)    λίτρων      ή   άλλης      ανάλογης     συσκευασίας   είναι   τα  εξής: 

Tα    χαρτοκιβώτια    πρέπει    να   είναι    καινούργια    από      καλή    ποιότητα χαρτονιού.   
Βάρος    χαρτονιού    τουλάχιστον     670 g /m2.   
Αντοχή  χαρτονιού   κατά   mullen    190 Ib  / in2. 
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Οι   διαστάσεις   των   χαρτοκιβωτίων     πρέπει      να      είναι  τέτοιες   ώστε    να είναι      δυνατή    

η    συσκευασία   τεσσάρων   (4)    δοχείων   πέντε    λίτρων  ή  άλλης   συσκευασίας,  χωρίς   να   

παραμείνει   κενός   χώρος   μεταξύ  των   δοχείων  και   των   τοιχωμάτων   των   χαρτοκιβωτίων. 

Τα   χαρτοκιβώτια     πρέπει   να   ασφαλίζονται    και   να  προσδένονται καλά,   ώστε   να   

αντέχουν  στις   μεταφορές  και   στις  εναποθηκεύσεις σε   στήλες    στοίβασμα.    

Για    την   ασφάλιση  -   περίσφιξη    των χαρτοκιβωτίων     να   χρησιμοποιούνται    αυτοκόλλητες   

ταινίες   για  την   συγκόλληση  τους. 

 

Η    ημερομηνία   παράδοσης   των    ελαιόλαδων      και     μαγειρικών  ελαίων να      είναι   το    

πρώτο   τέταρτο     του    συνολικού     χρόνου        της διατηρησιμότητάς    του.  

 

Οι   συμμετέχοντες   πρέπει    να   προσκομίσουν: 

 

1. Άδεια   λειτουργίας   της   Επιχείρησης       από    την   αρμόδια Υπηρεσία    και   σε    

περίπτωση   που  ο   συμμετέχων   έχει   την   έδρα  του εκτός   Νομού   Αττικής,   εφόσον   

υπάρχει. 

2. Ισχύον  Πιστοποιητικό   περί  εφαρμογής   συστήματος     διαχείρισης της    ασφάλειας     

των    τροφίμων   {ΚΥΑ  487 /2000  (ΦΕΚ1219β /4.10.2000)} σύμφωνα   με    τις    απαιτήσεις    

του   προτύπου   ΕΝ  ISO   22000:2005   το οποίο   θα   έχει   χορηγηθεί    από    κατάλληλα   

διαπιστευμένους    φόρεις Πιστοποίησης   από   τον    ΕΣΥΔ   για  την    παραγωγή  -   παρασκευή, 

αποθήκευση,    διακίνηση   και    εμπορία   των   προϊόντων. 

Επίσης,  θα   πρέπει   να     προσκομίζει    τα      αποτελέσματα   των μικροβιολογικών        και    

χημικών    αναλύσεων   των   προϊόντων, που πραγματοποιεί   στα   πλαίσια   του   αυτοελέγχου,  

κάθε    φορά  που   αυτό ζητείται. 

Σε  περίπτωση  που   ο  συμμετέχων  στον   διαγωνισμό      δεν     είναι παραγωγός  ή 

παρασκευαστής  θα   πρέπει   να   επισυνάψει: 

1ον    Ισχύον   Πιστοποιητικό    περί   εφαρμογής  συστήματος διαχείρισης   της   ασφάλειας    των   

τροφίμων   σύμφωνα    με   τις απαιτήσεις   του   προτύπου   ΕΝ  ISO   22000:2005  το   οποίο  

θα   έχει χορηγηθεί  από   κατάλληλα  διαπιστευμένους  φορείς  Πιστοποίησης από  τον  ΕΣΥΔ  

για  την   παραγωγή  -  παρασκευή     των   προϊόντων. 

2ον    Υπεύθυνη   δήλωση   του   παραγωγού   -   παρασκευαστή     ή συσκευαστή    ότι   έλαβε    

γνώση   των   όρων   της   διακήρυξης  και  θα  του     ανατεθεί    η   σχετική    προμήθεια. 

3.     Η   μεταφορά  θα   γίνεται     με    καθαρά   και   απολυμασμένα μεταφορικά     μέσα    και    

μέχρι    τους   χώρους    αποθήκευσης    του Νοσοκομείου. 

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. 

    Κατά    την    ώρα   παράδοσης    ο   μεταφορέας   θα    πρέπει  να   διαθέτει Βιβλιάριο   

υγείας      και     να    φέρει   κατά   την  διάρκεια  των  χειρισμών παράδοσης    των  τροφίμων  

όπου   απαιτείται,  γάντια  μιας  χρήσης.   
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Ο  προμηθευτής  υποχρεούται   να   παραδίδει   τα   τρόφιμα   ως  προς το  είδος   και    την   

ποσότητα,   σύμφωνα  με   την   δοθείσα   παραγγελία του    Νοσοκομείου ,   όπως    επίσης    

και   να  παρέχει   στην    επιτροπή παραλαβής     κάθε    πληροφορία    και    στοιχείο   που  θα   

της  ζητείται σχετικά   με  τον  προσδιορισμό   του   είδους.  

      Τα   είδη   και   οι  ποσότητες   θα   παραδίδονται      μετά     από   έγγραφη παραγγελία,    

η    οποία   θα   δίδεται   24  ή   48  ώρες,  ανάλογα   με   την    διατηρησιμότητα      του   

τροφίμου,   πριν    την   παράδοση.   

 

 

• Από  αναλύσεις  που  έχουν  γίνει   στην   Φαρμακευτική      Σχολή Αθηνών  για  την   

χαρτογράφηση   του   ελληνικού   ελαιόλαδου  προκύπτει  ότι      ελαιόλαδα   της  πατρίδας   

μας    υπερέχουν     σημαντικότατα   σε υγειοπροστατευτικές    ουσίες   έναντι   των  

ελαιόλαδων   ανταγωνιστριών χωρών.   

• Σύμφωνα   με   τη   μελέτη ,  που   διεξήχθη     τον   Ιανουάριο   του   2015 στις      

ΗΠΑ   και   που   χρηματοδότησαν     η  εταιρεία   Gaea  και  το  Ίδρυμα  Καπετάν   Βασίλη,   

το   ελληνικό  ποιοτικό   εξαιρετικό      παρθένο ελαιόλαδο,     με     πλούσια   περιεκτικότητα  

σε  ελαιοκανθάλη,  αποτελεί 

<<ασπίδα>>     για   το   καρδιαγγειακό     σύστημα  και  πλεονεκτεί    έναντι ελαιολάδων  

άλλων  χωρών   με    τα   οποία   συγκρίθηκε   στην   έρευνα.  

Η  ουσία   ελαιοκανθάλη     <<  προδίδεται>>   από  την   πιπεράτη  αίσθηση που     αφήνει       

το    λάδι  στον   λαιμό   και   αποδεικνύει  την   υψηλή ποιότητα   του   ελαιολάδου.   Η   

αντιφλεγμονώδης   ιδιότητά   της   είχε   διαπιστωθεί   σε    εργαστηριακό     επίπεδο,  ήδη   

από   το   2005.  

Οι  διαπιστώσεις     αυτές     επιβεβαιώθηκαν   στην   πρώτη   κλινική  έρευνα που   έγινε   για   

τον   σκοπό   αυτόν   στο    Πανεπιστήμιο   Davis   των   ΗΠΑ και   στο  Ερευνητικό    Κέντρο   

Διατροφής         του   υπουργείου  Υγείας   των  ΗΠΑ.  Τα   αποτελέσματα    έδειξαν   ότι   

λειτουργεί  σαν   φάρμακο,   καθώς  αποτρέπει   τη   δημιουργία   θρόμβων   με   αποτέλεσμα  

να  θωρακίζει  την καρδιά   και      να     μειώνει    τον    κίνδυνο      εμφάνισης   εμφράγματος  

και εγκεφαλικών.      

 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ   ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Τα   χορηγούμενα  είδη   θα   πρέπει   να   είναι    Α   ποιότητας   και  να πληρούν    τους   

όρους   του   Κ.Τ.&Π  άρθρα     122, 124, 133,   τις  ισχύουσες κοινοτικές  και   υγειονομικές   

διατάξεις. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Τα   χρησιμοποιούμενα   τρόφιμα   φυτικής  προέλευσης   από   τα   οποία θα    παρασκευάζονται,  

πρέπει   να   είναι   φρέσκα  νωπά  πρώτης κατηγορίας   και   κατά    προτίμηση     Ελληνικής     

παραγωγής. 

Σε  κάθε   κουτί   πρέπει   να   γράφονται   στα   Ελληνικά,  έκτυπα ή με ανεξίτηλη     μελάνη  σε   

χάρτινη   ταινία  που   περιβάλλει  το  σώμα   του κουτιού ,  οι  παρακάτω     ενδείξεις     ανάλογα   

με  το  περιεχόμενο  και σύμφωνα    με   το   άρθρο  11   του  Κώδικα  Τροφίμων   και  Ποτών   

και  τις ισχύουσες  Αγορανομικές  Διατάξεις  τα  εξής: 

Η  ημερομηνία  και  το  έτος   παρασκευής . 

Η  κατηγορία   και   το   είδος  του   Τροφίμου. 

(1) Το  καθαρό  βάρος  του   περιεχομένου  σε  Kgr. 

(2) Το  ποσοστό   των   περιεχομένων  στερεών   συστατικών  του  υγρού πληρώσεως. 

(3) Το   όνομα  και  η   εμπορική   επωνυμία  και   η  διεύθυνση  ή  η  έδρα της  επιχειρήσεως. 

(4) ‘’ Ανάλωση  κατά  προτίμηση   πριν  από  το   τέλος    ……………’’ ,  η  οποία να   αναγράφεται      

με     ανεξίτηλους    χαρακτήρες,  πάνω  στο   μέταλλο και  να  συμπληρώνεται  σύμφωνα   με   

την   παράγραφο  8    του   άρθρου 11   του   Κώδικα   Τροφίμων   και   Ποτών       και         τις      

ισχύουσες  Αγορανομικές  Διατάξεις. 

(5) Κωδικός  παρτίδας  (Οδηγία 89 /396). 

(6) Η  χώρα  παρασκευής. 

 

Οι  χάρτινες   ταινίες   πρέπει  να   κατασκευάζονται  από  ανθεκτικό  και καλής  ποιότητας   χαρτί.   

Η  κόλλα   που    χρησιμοποιείται  για   την επικόλληση  των   ταινιών,   πρέπει  να   είναι  αρίστης  

ποιότητας   και   η εργασία  επικολλήσεως  επιμελημένη,  για   να   εξασφαλίζεται  η μακροχρόνια  

διατήρηση  των  ταινιών   στα   κουτιά. 

Στα  χαρτοκιβώτια  πρέπει   να   γράφονται   έκτυπα  και  στις  δύο κατακόρυφες   μεγαλύτερες  

πλευρές,  στην  Ελληνική  ,  οι   παρακάτω  ενδείξεις: 

1.  Η  περιγραφή  του  προϊόντος. 

2. Το  καθαρό  βάρος. 

3. Το  όνομα  και  η  εμπορική  επωνυμία  και   η   διεύθυνση   ή  η  έδρα της  επιχειρήσεως. 

4. Η  χώρα  προέλευσης. 

5. Η  ημερομηνία  και  το  έτος   παραγωγής. 

6. Ανάλωση  κατά  προτίμηση   πριν  από   …………….’’. 

7. Κωδικός    παρτίδας. 

8. Ο   αριθμός  των   κουτιών  και  το  βάρος  του  περιεχομένου    κάθε κουτιού. 

 

Οι   περιέκτες    πρέπει   να  πληρούν  όλους  τους  όρους  του  Κ.Τ.Π. σχετικά    με  τη   

συσκευασία  Άρθρο   9,   την   επισήμανση  Άρθρο  21  τη συντήρηση  και     την   μεταφορά  
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του   προϊόντος    σύμφωνα   με   τα  προβλεπόμενα   του   οδηγού  Υγιεινής    του   Ε.Φ.Ε.Τ.   

Νο    9 και    τις ισχύουσες  διατάξεις  σήμανσης  τροφίμων. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    (ΕΕ)   αριθ.  1169/2011    ΤΟΥ   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ   ΤΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   της   25ης   Οκτωβρίου  2011   σχετικά  

με  την   παροχή   πληροφοριών  για  τα  τρόφιμα στους   καταναλωτές,  την  τροποποίηση    

των   κανονισμών   του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  (ΕΚ)   αριθ. 

1924/2006  και   (ΕΚ)  αριθ.  1925/2006  και  την  κατάργηση  της οδηγίας    

87/250/ΕΟΚ  της   Επιτροπής ,  της   οδηγίας   90 / 496 /ΕΟΚ    του  Συμβουλίου,  της   

οδηγίας 1999 /10 /ΕΚ    της   Επιτροπής  της   οδηγίας   2000 /13 /ΕΚ  του   

Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   και  του   Συμβουλίου,  των   οδηγιών   της  Επιτροπής 

2002 /67 /ΕΚ  και  2008 /5 /ΕΚ  και  του  κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 608 /2004  της  

Επιτροπής. 

 

Τα  προϊόντα  πρέπει  να  είναι   συσκευασμένα  (σύμφωνα  με  τα   καθοριζόμενα   από  τον  

Κωδικό  Τροφίμων ,  Άρθρα  9,  22  και  28)  σε κυλινδρικά  λευκοσιδηρά  κουτιά  

χωρητικότητας  ανάλογα  με  το   ζητούμενο   προϊόν. 

Τα     λευκοσιδηρά    κουτιά  πρέπει   να  έχουν   την   απαιτούμενη  σκληρότητα  και  

ανθεκτικότητα,  να  μην  παρουσιάζουν  διαρροές, διατρήσεις ,  διαβρώσεις,  οξειδώσεις  και  

γενικά  ανωμαλίες  οι  οποίες μπορούν  να  επηρεάσουν  την  υγιεινή   κατάσταση    και   

συντήρηση    του περιεχομένου. 

Πρέπει  να  μην  παρουσιάζουν  αναδιπλώσεις  άκρων,  μυτίασμα  στις ραφές ,  σκούριασμα,  

διόγκωση   τα  δε  κουτιά  να  συσκευάζονται  σε χαρτοκιβώτια.   Γενικά  τα  χρησιμοποιούμενα   

κουτιά  να εξασφαλίζουν,   απόλυτη    στεγανότητα ,  δυνατότητα   μακροχρόνιας  συντήρησης  

και  ουδέτερη  συμπεριφορά  έναντι  του  περιεχομένου. 

Οι   κορμοί  των  κουτιών   και  τα  πώματα  να   έχουν  κατασκευαστεί  από  καινούργιο   

λευκοσίδηρο,  πάχους  τουλάχιστον  0,19mm    και 0,20mm   αντίστοιχα,  ηλεκτρολυτικά  

επικασσιτερωμένο  (βάρος ηλεκτρολυτικού  επιστρώματος  2,8 gr  /m2  τουλάχιστον   

εσωτερικά  και 5,6 gr /m2  εξωτερικά). 

Τα  λευκοσιδηρά  κουτιά  συσκευασίας  είναι  δυνατόν  να   είναι ‘’stackable’’  (για   εύκολη  

τοποθέτηση   του  ενός   πάνω  στο   άλλο), χωρίς  οποιαδήποτε  άλλη  τροποποίηση  τεχνικών  

παραμέτρων. Σχήμα κυλινδρικό  Μέγεθος  -  διαστάσεις  ανάλογα  του  βάρους  του  

περιεχομένου. 

Οι   συσκευασίες   του  ενός  (1)  Kgr  να  έχουν  πώματα  του   τύπου  easy οpen  για   εύκολο   

και   λειτουργικό  άνοιγμα. 

Τα  χαρτοκιβώτια  πρέπει   να  είναι   καινούρια,   κατασκευασμένα από καλής   ποιότητας  

χαρτί.     Πρέπει  να  είναι  από  κυματοειδές  χαρτόνι αντοχής  κατά   MULLEN   τουλάχιστον  

190 1b /in2..   Οι  διαστάσεις   των χαρτοκιβωτίων  πρέπει   να  είναι  τέτοιες ,  ώστε  να   

είναι  δυνατή  η συσκευασία  του   προϊόντος  χωρίς   να   υπάρχει    κενός   χώρος   μεταξύ 

κουτιών   και   τοιχωμάτων   χαρτοκιβωτίων. 

Επισημαίνεται  ότι   υποχρεωτικά    θα   αναγράφεται  η   Εμπορική ονομασία  και   

συσκευασία  των  ειδών. 

 

Η  ημερομηνία  παράδοσης  όλων  των  προϊόντων  θα   είναι  το πρώτο    τέταρτο  

του  χρόνου  της   συνολικής  διατηρησιμότητας του. 
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CPV                                             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 

15897200-4                              ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ    ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

15331460-9                              ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Α)  ΚΟΜΠΟΣΤΑ   κομπόστα  ροδάκινο  (συμπύρηνο    ροδάκινο ,  Prunus persika   μισό  σε  

ελαφρύ   σιρόπι. 

   Τα  φρούτα  που  χρησιμοποιούνται  για  την  παρασκευή   των κομποστών   πρέπει   να  

πληρούν  όλους  τους      όρους  για  τα  νωπά Τρόφιμα  φυτικής  προέλευσης  που   

αναγράφονται    στο   Κεφάλαιο 

<<Διάφορα  τρόφιμα  φυτικής  προέλευσης  >>   του  Κ.Τ.Π.  άρθρα    118,   119,122,   133. 

Τα  φρούτα  για   την  παρασκευή  των   θα  πρέπει  να  είναι  απολύτως  υγιή  ,  ώριμα  με  

κανονικούς  μακροσκοπικούς  και  οργανοληπτικούς χαρακτήρες  και    να   πληρούν    όλους    

τους   όρους   του   άρθρου  119  του Κ.Τ.Π.     και   τον     Κανονισμό    (ΕΕ)  αριθ. 543 / 

2011. 

1.    Να   είναι   πρόσφατης  συλλογής  (φρέσκοι). 

2.    Να   ευρίσκονται   στο   κατάλληλο    στάδιο   ωρίμανσης. 

3.    Να     είναι   απαλλαγμένοι   πρακτικώς   από   χώματα,    λάσπη,     ρύπανση      και   

γενικά     από     κάθε     ξένη   ανόργανη   ή   οργανική  ύλη. 

4.   Γενικά  πρέπει    να   είναι    καλής    ποιότητας. 

5.    Να   προέρχονται   από    φρούτα   (τα  ροδάκινα)   που   η    διάμετρος       της    

ισημερινής   γραμμής   πρέπει   να   κυμαίνεται   από  67  έως  73          mm  (τεμάχια  ήμισυ  

ανά   συσκευασία  20-24). 

  Τα   συστατικά  να  είναι   φρούτο,   νερό,   ζάχαρη,   μέσο   όξυνσης (ρυθμιστής  οξύτητας).   

Η  στερεή  φάση   πρέπει   να   έχει   συνεκτική και   τρυφερή  υφή,   χωρίς   ελαττώματα   και   

κηλίδες.     Το   υγρό    πληρώσεως   να   είναι        διαυγές      και      απαλλαγμένο  από  

αιωρούμενες  ξένες  ύλες. 

Επιτρέπεται     η    χρήση     πρόσθετων   του   παραρτήματος   I   του   άρθρου 33   του   

Κ.Τ.:   Ασκορβικά  Ε300, Ε301,  Ε302,  Κιτρικά     Ε330,  Ε331,Ε332,  Ε333,  πικτίνη      

Ε440   (εκτός  από    κομπόστες   μήλου)  και  χλωριούχο  ασβέστιο  Ε509. 

Επιτρεπόμενα  όρια  διαλυτών  στερεών  brix  14% έως  16%    

Κομπόστα  ροδάκινο  με   μειωμένες   θερμίδες  ή  χωρίς   πρόσθετα Σάκχαρα,  επιτρέπεται     

να    περιέχουν   γλυκαντικά  (Ε950, 5951,Ε952, Ε954,  Ε955,  Ε959,  Ε961,  Ε962),  

σύμφωνα    με  τους   όρους  του Παραρτήματος  του  άρθρου  68  του  Κ.Τ.Π. 

Η       ημερομηνία   διατηρισημότητας   να   αναγράφεται  στη   συσκευασία και    όχι  στην     

επικολλημένη      ετικέτα. 

Οι   προσφερόμενες   συσκευασίες   να   είναι   των   τριών  (3) και  του  ενός  Kgr   μικτού  

βάρους ,   καθαρού  βάρους,   καθαρού  βάρους   των   2,600 και  0,820  περίπου   Kgr     
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αντίστοιχα   και  το  οποίον  θα   αναγράφεται   μαζί   με  το    στραγγισμένο        1,500   gr   

και  470  gr  περίπου. 

 Β)   ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ 

1. Τοματοπολτός  μ.β  5  Kgr.  Καθαρό  βάρος   4,500  Kgr σύμφωνα  με  τις  

συνθήκες  και   διαχειριστικές  απαιτήσεις   του  Νοσοκομείου. 

  Για   την   παρασκευή   του   τοματοπολτού  θα   πρέπει  να  έχουν χρησιμοποιηθεί  νωποί   

καρποί  τομάτας,   οι   οποίοι  πρέπει  να   είναι απολύτως   υγιείς,   ώριμοι, με κανονικούς 

μακροσκοπικούς  και  οργανοληπτικούς   χαρακτήρες   και    να   πληρούν    όλους   τους   

όρους  του άρθρου  119  του   Κ.Τ.Π   δηλαδή: 

1. Να  είναι   πρόσφατης  συλλογής   (φρέσκοι). 

2. Να  ευρίσκονται   στο   κατάλληλο  στάδιο   ωρίμανσης. 
3. Να   είναι   απαλλαγμένοι  πρακτικώς  από   χώματα,   λάσπη, ρύπανση  και  γενικά  από  
κάθε  ξένη  ανόργανη   ή  οργανική  ύλη. 
4. Να    μην   είναι  χρωματισμένοι  τεχνητά   με   οποιαδήποτε   ανόργανη  ή  οργανική  
ουσία   ή  με    την   εφαρμογή   οποιασδήποτε   μεθόδου. 
5. Να  μην     έχουν   προσβληθεί    από   παράσιτα  ή  να  εμφανίζουν αλλοιώσεις  στη  
σύσταση    και   τους   οργανοληπτικούς   τους χαρακτήρες. 
6. Να   μην  προέρχονται  από   φυτά   που  να  έχουν   ραντισθεί  με Φυτοφάρμακα  όπως   
παραθείο,     μαλαθείο,   αρσενικούχα   ή  Μολυβδούχα   σκευάσματα  κλπ,  και  που   να  έχουν   
συλλεγεί   πριν από    τον     καθοριζόμενο  χρόνο   που  ορίζεται  από  το  Υπουργείο Γεωργίας  
ή  να   παρουσιάζουν   κατάλοιπα     τέτοιων  ουσιών,   που είναι  επικίνδυνες    για  τη  
δημόσια  υγεία.   
 

Ο     τοματοπολτός     (‘Αρθρο   124    του  Κ.Τ.Π.),  μακροσκοπικά εξεταζόμενος,  πρέπει: 

1. Να  έχει  πολτώδη  και   ομοιογενή  σύσταση,  χρώμα  ανοικτό  ερυθρό  μέχρι   
ερυθρόφαιο     χωρίς    κηλίδες      βαθύτερου     χρώματος, με     υφή    αισθητά  συνεκτική,   
οσμή  και   γεύση   ευχάριστη, χαρακτηριστική  του  είδους. 
2.  Να   είναι  απαλλαγμένο   από  σπόρους,  τεμάχια  τομάτας  και   γενικότερα  ξένες   
προς  το  προϊόν   ύλες. 
3. Οι  οργανοληπτικοί    χαρακτήρες   του   τοματοπολτού   πρέπει  να Είναι     άψογοι,    
χωρίς  να   παρέχουν  ενδείξεις    για   ατελή  Επεξεργασία   ή   χρησιμοποίηση  ακατάλληλων  
πρώτων υλών.   Δεν  Θα    πρέπει     να   έχει       γίνει       τεχνητός     χρωματισμός   του  με 
οποιαδήποτε  μέθοδο  ή   ουσία.  
4.  Να  είναι     πρόσφατης  παραγωγής  από  τομάτες  τελευταίας   εσοδείας. 
5. Να  είναι  διπλής  ή  τριπλής  συμπύκνωσης   με  στερεά  συστατικά Προερχόμενα  
αποκλειστικά  από  το  χυμό   τομάτας,  τουλάχιστον 28% ή  36%  αντίστοιχα.  Επιτρέπεται   η  
προσθήκη   μαγειρικού Άλατος.  Η  περιεκτικότητα  σε   χλωριούχα,  εκφρασμένα  σε   
Χλωριούχο    νάτριο ,  μπορεί  να  ανέρχεται   σε  ανώτατο  ποσοστό 3%. 
 

Ο  τοματοπολτός    να  είναι  συσκευασμένος   (Α)  συσκευασία και να    παραδίδεται  σε 

λευκοσιδηρά  κουτιά,  σχήματος  κυλινδρικού 5 Kgr ,  καθαρού   βάρους  4,500  Kgr  περίπου   ή   

άλλη  ανάλογη, σύμφωνα  με  τις  συνθήκες  και   διαχειριστικές   απαιτήσεις  του Νοσοκομείου.   

Τα  κουτιά  θα   συσκευάζονται  (Β  συσκευασία)  σε χαρτοκιβώτια  των  τεσσάρων  (4) ή    12  

ή  24   κουτιών  κατά   χαρτοκιβώτιο.  Γενικά  τα  χρησιμοποιούμενα  υλικά  συσκευασίας  και ο 

τρόπος  κατασκευής   των   κουτιών  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τα διεθνώς   παραδεκτά  για  

την   επίτευξη  άρτιων  κουτιών  δηλαδή   πρέπει Να  εξασφαλίζουν  στεγανότητα,  δυνατότητα  

μακροχρόνιας συντήρησης   και  ουδέτερη  συμπεριφορά  ως  προς  το  περιεχόμενο. 
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Επί  της  συσκευασίας  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  στα Ελληνικά έκτυπα    ή   με   ανεξίτηλη  

μελάνη   στην  χάρτινη  ταινία   που  περιβάλλει το  σώμα  του  κουτιού  ως  εξής: 

       1)  Η   ημερομηνία  και  το  έτος  παρασκευής. 
       2)  Η  κατηγορία  και     το  είδος  του   Τροφίμου. 
       3)  Το  καθαρό  βάρος  του   περιεχομένου  σε  Kgr 
       4)  Το   ποσοστό  των   περιεχομένων  στερεών  συστατικών  από  το  χυμό της  τομάτας    
με  τη  φράση  ‘’Περιεχόμενα  συστατικά  από  χυμό  της τομάτας……………………%. 
       5)  Βενζοϊκό   νάτριο…………….% 
       6)  Το     όνομα  και   η  εμπορική   επωνυμία   και   η  διεύθυνση   ή   η  έδρα της  
επιχειρήσεως. 
       7)  ‘’ Αναλωση   κατά  προτίμηση  πριν  από το  τέλος ………’’ , η  οποία να    αναγράφεται  
με  ανεξίτηλους     χαρακτήρες ,  πάνω  στο  μέταλλο Και  να  συμπληρώνεται   σύμφωνα  με  την   
παράγραφο   8  του  άρθρου 11    του  Κώδικα   Τροφίμων  και   Ποτών  και  τις   ισχύουσες   
Αγορανομικές  Διατάξεις. 
       8)  Κωδικός  παρτίδας. 
       9)  Η  χώρα  προέλευσης. 
     10  Η  περιεκτικότητα  σε   χλωριούχα. 
 

2.  Ντοματάκια  αποφλοιωμένα  ολόκληρα  ή  τεμαχίων  του ενός  (1)   Kgr. 

 Τα  παραπάνω  προϊόντα  (‘Αρθρο  124  του  Κ.Τ.Π)   να   προέρχονται από  καρπούς     τομάτας  

με   ομοιόμορφο  ερυθρωπό  χρώμα  της  ώριμης ντομάτας  με  υγρή  φάση ,  απαλλαγμένη  από  

ξένες  ύλες ,  χωρίς  καρυκεύματα. 

Να  είναι    πρόσφατης  εσοδείας ,  καθαρά  και  τρυφερά,  φυσιολογικού   χώματος,   κανονικά  

ανεπτυγμένα. 

- Να  μην  έχουν  ανώμαλη  οσμή,  να  μην  περιέχουν  ξένες  ύλες  και  να μην   
παρουσιάζουν  φαινόμενα  σήψεως  ή  ευρωτίασης. 
- Να    είναι  απαλλαγμένα  από  παράσιτα  και   έντομα. 
- Να  μην  περιέχουν  υπολείμματα  φυτοφαρμάκων. 
- Δεν   θα  πρέπει   να   έχει   γίνει   τεχνητός   χρωματισμός   του   με οποιαδήποτε  μέθοδο   
ή   ουσία. 
Επί  της   συσκευασίας   να   αναγράφονται   ευκρινώς   το   επί  τοίς  % περιεχόμενο    σε  
ντοματάκια      (60%)    περίπου,   το   υγρό  πληρώσεως (χυμός   ντομάτας  40%)  περίπου   
καθώς   και   ο  ρυθμιστής   οξύτητας. 
Τα  προϊόντα   πρέπει  να   είναι   συσκευασμένα     σε    κυλινδρικά λευκοσιδηρά   κουτιά 
χωρητικότητας  του  ενός   Kgr καθαρού    βάρους    800   gr   περίπου   και   στραγγισμένου      
480  gr περίπου.   Τα   κουτιά  να   είναι   συσκευασμένα   σε   χαρτοκιβώτια  των   6 τεμαχίων  
και  24  ή  12  τεμάχια   αντίστοιχα.  Γενικά    τα χρησιμοποιούμενα    κουτιά   να   εξασφαλίζουν   
στεγανότητα,  δυνατότητα    μακροχρόνιας   συντήρησης     και    ουδέτερη    συμπεριφορά 
έναντι   του   περιεχομένου. 
 

3. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ   τεμαχισμένα 

Μανιτάρια    κονσέρβα  (‘Άρθρο  123  του   Κ.Τ.Π.)    είναι   το   προϊόν   που παρασκευάζεται    

από   νωπά    μανιτάρια,   ολόκληρα  ή   τεμαχισμένα καλλιεργουμένων     ποικιλιών   του     γένους   

AGARICUS    η    PSALLIOTA μέσα     σε    νερό   ή   χυμό   των    μανιταριών,   έχει   υποστεί 

κατάλληλη θερμική   επεξεργασία   ώστε    να   εξασφαλιστεί   η   προστασία   του   από αλλοιώσεις   

και   είναι   συσκευασμένο   σε   κλειστούς    περιέκτες. 

Προαιρετικά    μπορεί   να   προστεθεί     αλάτι,   ξύδι,   μπαχαρικά, αρτύματα  και   ασκορβικό   

οξύ   ως   αντιοξειδωτικό. 
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Δεν   επιτρέπεται    η   προσθήκη   χρωστικών   ουσιών. 

Το   προσφερόμενο     είδος   να   είναι    μανιτάρια  κομμένα  σε λευκοσιδηρά   κουτιά     του   

ενός      καθαρού βάρους   των   2500gr    περίπου   και   στραγγισμένου   1200   gr   περίπου. 

ΣΗΜ:    Τα  ανωτέρω  πρσδιοριζόμενα      βάρη    και   μεγέθη   έχουν υπολογισθεί     

σύμφωνα    με   τα   μεριδολόγια-ποσοτολόγια     που εφαρμόζονται   στα   Νοσοκομεία   

για   τις   ανάγκες   των  σιτιζομένων. 

 

 

Οι   συμμετέχοντες  πρέπει   να    προσκομίσουν: 

1. Άδεια    λειτουργίας       της    Επιχείρησης    από   την   αρμόδια  Υπηρεσία    και    σε   

περίπτωση  που   ο  συμμετέχων  έχει   την   έδρα  του   εκτός    Νομού   Αττικής,   και    άδεια    

λειτουργίας     του   υποκαταστήματος    στο   Νομό    Αττικής,   εφόσον     υπάρχει.   Η    

επιχείρηση    τροφίμων    πρέπει      να     προσκομίσει      και   την   καταχώρηση    ή  την   

έγκριση   εγκατάστασής    τους.   Σύμφωνα   με   την    Κ.Υ.Α.   Αριθμ.  15523  /2006   όλες  

οι   επιχειρήσεις τροφίμων  έχουν  την  υποχρέωση καταχώρησης  ή  έγκρισης    των    

εγκαταστάσεων  τους,   σύμφωνα  με   το  άρθρο   6   του  Κανονισμού   (ΕΚ)    υπ ‘ αριθμό.  852 

/2004  περί  Αναγκαία   συμπληρωματικά   μέτρα     εφαρμογής   των    Κανονισμών   (ΕΚ)   υπ’   

αριθμ.    178 / 2002,   852 / 2004,         853 / 2004,  854 / 2004   και   882 / 2004   του   

Ευρωπαϊκού       Κοινοβουλίου   και   του   Συμβουλίου   και   εναρμόνιση   τηςΟδηγίας       2004 

/41 /ΕΚ   του   Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   και   του   Συμβουλίου       για   την   υγιεινή     των    

τροφίμων. 

2. Ισχύον      Πιστοποιητικό    περί   εφαρμογής   συστήματος διαχείρισης    της  ασφάλειας   

των    τροφίμων   {ΚΥΑ   487 /2000 ISO   2200:2005   το    οποίο   θα   έχει   χορηγηθεί   από   

κατάλληλα διαπιστευμένους    φορείς   Πιστοποίησης     από   τον    ΕΣΥΔ   για  την  παραγωγή    

-  παρασκευή    -   επεξεργασία,     αποθήκευση ,   διακίνηση  και εμπορία   των   προϊόντων. 

Επίσης,      θα      πρέπει     να    προσκομίζει   τα     αποτελέσματα        των  μικροβιολογικών    

και   χημικών    αναλύσεων       των    προϊόντων,   που πραγματοποιεί    στα   πλαίσια   του   

αυτοελέγχου,   κάθε   φορά    που   αυτό  ζητείται. 

Σε      περίπτωση     που    ο   συμμετέχων   στο    διαγωνισμό   δεν    είναι παραγωγός   ή   

παρασκευαστής   θα   πρέπει   να   επισυνάψει:   

1ον  Ισχύον   Πιστοποιητικό   περί   εφαρμογής  συστήματος διαχείρισης   της   ασφάλειας  των   

τροφίμων  σύμφωνα  με   τις απαιτήσεις    του   προτύπου   ΕΝ   ISO  22000:2005   το  οποίο    

θα    έχει χορηγηθεί  από  κατάλληλα   διαπιστευμένους   φορείς  Πιστοποίησης   από  τον  ΕΣΥΔ  

για  την  παραγωγή   -   παρασκευή   των  προϊόντων. 

2ον   Υπεύθυνη   δήλωση  του   παραγωγού  -   παρασκευαστή      ή συσκευαστή    ότι    έλαβε   

γνώση  των   όρων  της  διακήρυξης  και  θα   προμηθεύει  τον   συγκεκριμένο  προμηθευτή   με   

τα  προϊόντα  σε περίπτωση   κατακύρωσης   σε  αυτόν   του   διαγωνισμού. 

3. Η     μεταφορά  (Κ.Υ.Α.  487 /  04. 10 .2000   (ΦΕΚ1219Β)  θα  γίνεται με   καθαρά  

και   απολυμασμένα     μεταφορικά    μέσα  και   μέχρι  τους χώρους  αποθήκευσης  του   

νοσοκομείου. 

     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. 
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Κατά  την   ώρα  παράδοση  ο    μεταφορέας   θα   πρέπει     να  διαθέτει  Βιβλιάριο   υγείας  και   

να  φέρει  κατά   την  διάρκεια  των  χειρισμών παράδοσης   των    τροφίμων   όπου   απαιτείται,   

γάντια  μιας  χρήσης. 

Ο  προμηθευτής    υποχρεούται   να   παραδίδει     τα   τρόφιμα  ως  προς  το είδος     και    την   

ποσότητα,   σύμφωνα  με   την   δοθείσα  παραγγελία  του Νοσοκομείου,   όπως    επίσης   και    

να   παρέχει     στην   επιτροπή παραλαβής  κάθε  πληροφορία  και   στοιχείο   που  θα   της   

ζητείται σχετικά  με   τον  προσδιορισμό   του   είδους. 

Τα   είδη   και   οι   ποσότητες   θα   παραδίδονται  μετά  από    έγγραφη παραγγελία,  η   οποία   

θα  δίδεται   24  ή   48   ώρες,   ανάλογα   με   την διατηρησιμότητα  του   τροφίμου,  πριν  την  

παράδοση.   

         

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ     ΚΑΙ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ     ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 

Γενικά.  

  Τα  παραδιδόμενα  ζυμαρικά   να  είναι     Α    ποιότητας   όπως Αυτά  ορίζονται   και   

περιγράφονται      στο   άρθρο   115  του   Κώδικα Τροφίμων,  Ποτών    και  Λοιπών  Αντικειμένων   

Κοινής    Χρήσεως    και    ναΠαρασκευάζονται  από  σιμιγδάλι   πλούσιο  σε  γλουτένη  και   νερό, 

Χωρίς   ζύμη,μ ξηραινόμενα    εντός  ειδικών  ξηραντήρων   θαλάμων   με Ελαφρά   θέρμανση   

(χωρίς  ψήσιμο )  και  κάτω  από  υγιεινές   συνθήκες. 

 Το      σιμιγδάλι    από  το   οποίο  θα   παραχθούν    τα   ζυμαρικά Πρέπει     να    παρουσιάζει     

τα     παρακάτω     φυσικοχημικά   Χαρακτηριστικά  (‘Αρθρο   105  και  108  του  Κ.Τ.Π): 

(1) Υγρασία:  Κατ’     ανώτατο   όριο   13,5%. 
(2) Γλουτένη   υγρή:   Τουλάχιστον  26%. 
(3) Τέφρα:   Ανώτατο   όριο  0,8%. 
(4) Πίτουρα:  Ανώτατο   όριο   0,8%. 
(5) Οξύτητα   σε  θειικό  οξύ:  Ανώτατο  όριο  0,07%. 
(6) Υπόλειμμα  σε   τετραχλωράνθρακα :   Ανώτατο   όριο  0,015%. 
(7) Κοσκινιζόμμενο      με   κόσκινο   από  ύφασμα  μεταξωτό,  Γερμανικού αριθμού   72   ή   
Ελβετικού  αριθμού  8,  δηλ.    από   βρογχίδες 1156 / cm 2  , πρέπει     να   μη   διέρχεται    από   
αυτό   σε  ποσοστό  ανώτερο του   8%. 
(8) Το   χρησιμοποιούμενο  νερό  πρέπει   να  είναι   πόσιμο. 
 

Η  Επεξεργασία  Πρώτων  Υλών  και  τα  στάδια   τα    οποία  πρέπει  να ακολουθούνται   κατά  

την   παραγωγική   διαδικασία    είναι      τα  ακόλουθα:  Τεχνολογία  Ζυμαρικών. 

Κοσκίνισμα:      Το  σιμιγδάλι      πρέπει    να   κοσκινίζεται  με  κόσκινα αντίστοιχα    της   

αλευροποιήσεως   και   σύμφωνα   με   τους   όρους αλευροποιήσεως   για      να  απομακρυνθούν   

από   αυτό   ανεπιθύμητα παράσιτα   και   λοιπές  ξένες  ύλες. 

Ανατάραξη:      Αυτή   ακολουθεί  το   κοσκίνισμα  και  διενεργείται  με μηχάνημα    ENTO  LETER  

ή   άλλο   παρεμφερές  και  αποσκοπεί  στην πλέον  αποτελεσματική   εξόντωση  των  εντόμων   

σε   οποιοδήποτε βιολογικό  στάδιο  και   εάν  ευρίσκονται     (ωάρια, προνύμφες,  νύμφες, κλπ.) 

Μηχανική    Κατεργασία:         Αυτή     λαμβάνει   χώρα  με   αυτόματα μηχανήματα  ή  ημιαυτόματα     

χωρίς   παρεμβολή   εργατικών   χεριών, ιδίως  κατά  το  πρώτο  στάδιο  και  μέχρι   πρεσαρίσματος.  

Κατά  τη διαδικασία  πίεσης   της   ζύμης   πρέπει    να   παρεμβάλλεται   μηχάνημα κενού   αέρος   

για  τη  μορφοποίηση   του   προϊόντος. 
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Ξήρανση:      Μετά     την    έξοδό   του  από  τα  αντίστοιχα μηχανήματα, το  σχηματοποιημένο  

προϊόν    φέρεται   προς   ξήρανση    σε  κατάλληλα  ξηραντήρια     στα   οποία   πρέπει     να   

παραμείνει  επί ικανό  χρόνο  και υπό  ορισμένες  συνθήκες  θερμοκρασίας  -   υγρασίας ,  έτσι   

ώστε    το  τελικό προϊόν   να   αποκτήσει    τα   επιθυμητά   φυσικά      χαρακτηριστικά (υγρασία, 

χρώμα, κλπ.). 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι  οργανοληπτικοί   χαρακτήρες    των   βρασμένων   ζυμαρικών    πρέπει να   είναι   άμεμπτοι    

και    να   μην  παρέχουν    ενδείξεις   χρησιμοποίησης μειονεκτικών   πρώτων  υλών  ή  

ατελούς επεξεργασίας. 

Συγκεκριμένα     τα    παραγόμενα   ζυμαρικά     να   έχουν  τα    παρακάτω Φυσικοχημικά 

Χαρακτηριστικά   σύμφωνα   με   το  Άρθρο     115   του   Κ.Τ.Π.  

     

1. Κατά  το  βρασμό  με  νερό   πρέπει: 
• Να  διογκώνονται   τουλάχιστον   κατά  το  διπλάσιο  του  όγκου  τους. 
• Να   διασπώνται   σε   ποσοστό    ανώτερο   του   5%. 
• Να   μην   εμφανίζουν   πολτώδη  μορφή   (χυλώνουν). 
 
2. Το     υγρό   μετά   το   βρασμό   (ζωμός),  πρέπει  να  είναι  διαυγές, χωρίς   δυσάρεστη   
οσμή  ή  δυνατή  όξινη   γεύση.     Ο  θολός    ζωμός   είναι ένδειξη   κατώτερης   ποιότητας     
ζυμαρικών   ή    πεπαλαιωμένων. 
 
3. Το   χρώμα   και   γενικά   η  εμφάνιση   των  ζυμαρικών  να  είναι   Φυσική     χωρίς   
τεχνική  χρώση  η  προσθήκη  συντηρητικών. 
 
4. Η   Υγρασία  και  πτητικές  ουσίες     στους     105οC  πρέπει  να  είναι (κατά  την  
παραλαβή  του  προϊόντος)  όπως  παρακάτω:  Από  16 Ιουνίου  έως  και  15  Σεπτεμβρίου    Μέχρι  
και   15   Ιουνίου  κατ΄ ανώτατο  Όριο  13,5%. 
 
5. Η  Οξύτητα   όχι  πάνω  των  10  βαθμών,  ή    0,9%  σε  γαλακτικό  οξύ. 
 
6. Η   Τέφρα:   Ανώτατο   όριο  0,9% . 
 
7. Απαγορεύεται   η  τεχνητή  χρώση  των  ζυμαρικών,  η  προσθήκη  συντηρητικών  μέσων  
και  η  παρουσία  γενικά  κάθε  ανόργανης  ή   οργανικής   ουσίας. 
 
8. Απαγορεύεται  η  προσθήκη   κάθε  άλλης  αμυλώδους  ουσίας, Εκτός  από  σιμιγδάλι  
προερχόμενο  από  σκληρό  σιτάρι. 
 
9. Απαγορεύεται    η  χρησιμοποίηση   θρυμμάτων  ζυμαρικών. 
 
10. Πρέπει   να  είναι  απαλλαγμένα  από  ζώντα  ή  νεκρά   παράσιτα   (προνύμφες,  νυμφικές    
μορφές  ή   τέλεια  έντομα)  και  γενικά  να μην  φέρουν   ίχνη  προσβολής   από  αυτά. 
 

 

Τα  υπό  προμήθεια   ζυμαρικά   πρέπει  να είναι  των παρακάτω Κατηγοριών  και φέρουν   

ενδεικτικώς   τους   παρακάτω   κωδικούς: 
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CPV                         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ 
15850000-9             Μη  μαγειρεμένα  ζυμαρικά 
                                 πεπονάκι,  σουσαμάκι . 
                                 Μακαρονια    Νο  3. 
                                 Μακαρόνια  Νο   6 
                                 Φιδές  Τριμμένος 
                                 Κριθαράκι   Μέτριο 
                                 Μακαρονάκι κοφτό  μέτριο 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  - ΣΗΜΑΝΣΗ 

  Τα  παραδιδόμενα     είδη,    θα   είναι   συσκευασμένα  σε  πρώτη συσκευασία   του   ½ Kgr    

σε  φιλμ  και   σε  δεύτερη   συσκευασία   σε χαρτοκιβώτια  των   6  ή  12  Kgr. 

     Τα   μέσα   συσκευασίας   δεν   θα   πρέπει    να  μεταφέρουν   καρκινογόνες   ή   τοξικές   

ουσίες  (π.χ.  βαρέα   μέταλλα,   μονομερή κτλ.)     και    δεν   δύναται   να  αλλοιώνουν  τους  

Οργανοληπτικούς 

χαρακτήρες    των   ζυμαρικών,  πρέπει  δε  να     πληρούν    τους   όρους  του άρθρου   21  

του   Κ.Τ.Π.  έκδοση     2009   και    να  ικανοποιούν       τις απαιτήσεις    του   ΕΚ   89 /109,   

του   Κανονισμού  1935 /2004/ ΕΚ,  του Κανονισμού  2023 /2006,  καθώς  και   την  οδηγία   

2007  /42   ΕΚ,  της  Επιτροπής. 

Τα    χαρτοκιβώτια   να   είναι   κατασκευασμένα   από   χαρτόνι   με  τα εξής   χαρακτηριστικά: 

(1)  Χαρτόνι  κυματοειδές. 

(2)  Βάρος  χαρτονιού:  670  gr /m2 τουλάχιστον. 

(3)  Αντοχή  κατά   mulllen:   Τουλάχιστον  190 1b /in2 

(4)  Αντοχή  σε   κάμψη :  Χαρτόνι  διαστάσεων  30  ×  30  cm     καμπτόμενο με   το    

χέρι   κατά   γωνία   180o  ,δεν    πρέπει  να   παρουσιάζει  ρωγμές  ή  θραύσεις  στα   σημεία   

κάμψης    και   στις    δύο  επιφάνειες. 

    Επί   των   συσκευασιών    να   υπάρχουν   οι    απαραίτητες    ενδείξεις  (εργοστάσιο   

παραγωγής,   περιγραφή      είδους,    ημερομηνία  παραγωγής – λήξης  κ.λ.π.) 

Συγκεκριμένα     θα   πρέπει   να   αναγράφονται: 

• Ονομασία  ( περιγραφή)  του   προϊόντος. 

• Καθαρή    ποσότητα. 

• Χρονολογία  ελάχιστης  διατηρησιμότητας. 

• Όνομα  ή  εμπορική  επωνυμία   και   διεύθυνση   του  παρασκευαστή    

• ή  του  συσκευαστή.  

• Χώρα  προέλευσης. 

• Αριθμός  παρτίδας  (  Οδηγία  89 / 396). 

 

Η      δε   σήμανση   να   είναι    σύμφωνη    με    τις   διατάξεις  σήμανσης  τροφίμων: 
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• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   (ΕΕ)  αριθ.   1169/2011 ΤΟΥ   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΛΙΟΥ   ΚΑΙ  ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   της   25ης   Οκτωβρίου  2011 σχετικά  με  την  παροχή  πληροφοριών   για   τα   

τρόφιμα  στους  καταναλωτές,  την   τροποποίηση     των    κανονισμών    Ευρωπαϊκού   

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου   (ΕΚ)  αριθ.  1924  /2006   και  (ΕΚ) αριθ.  1925/2006   και  

την   κατάργηση   της   οδηγίας   87  /250 /ΕΟΚ  της  Επιτροπής,   της   οδηγίας   90 /496 /ΕΟΚ  

του   Συμβουλίου ,  της   οδηγίας   1999 /10/ ΕΚ  της   Επιτροπής ,  της  οδηγίας  2000/13 /ΕΚ   

του   Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και Συμβουλίου,  των  οδηγιών  της   Επιτροπής  2002 /67/ΕΚ  

και   2008/5/ΕΚ  και  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 608/2004  της   Επιτροπής. 

Ή   ημερομηνία   παράδοσης   των   ζυμαρικών  θα είναι  το πρώτο τέταρτο   του 

συνολικού χρόνου   της  διατηρησιμότητας   των. 

( Προϊόν  πρόσφατης   παραγωγής   και   διαχείρισης  της   αποθήκευσης). 

               

 Οι   συμμετέχοντες  πρέπει  να   προσκομίσουν: 

1. Άδεια   λειτουργίας   της   Επιχείρησης   από  την   αρμόδια    Υπηρεσία και  σε   

περίπτωση   που   ο  συμμετέχων    έχει   την    έδρα  του   εκτός Νομού   Αττικής   και    άδεια    

λειτουργίας   του   υποκαταστήματος  στο Νομό   Αττικής    εφόσον   υπάρχει.    (ΥΔ   Αιβ / 

8577 /8-9-1983   ΦΕΚ 526/Τ.Β./24.9.83 &   Υ1γ/Γ.Π/οικ.   96967 ΦΕΚ  2718/Β/4-11-2012 

Υγειονομικοί  όροι  και   προϋποθέσεις   λειτουργίας   επιχειρήσεων τροφίμων   και   ποτών   και   

άλλες   διατάξεις)    Η     επιχείρηση  τροφίμων πρέπει  να    προσκομίσει     και  την    

καταχώρηση   ή   την   έγκριση εγκατάστασής    τους.  Σύμφωνα   με   την   Κ.Υ.Α.   Αριθμ.    

15523 /  2006  όλες    οι   επιχειρήσεις   τροφίμων   έχουν   την    υποχρέωση     

καταχώρησης ή  έγκρισης    των   εγκαταστάσεων  τους,   σύμφωνα    με  το  άρθρο   6   του 

Κανονισμού   (ΕΚ)   υπ’  αριθμό.   852/2004    περί     Αναγκαία συμπληρωματικά   μέτρα  

εφαρμογής   των   Κανονισμών   (ΕΚ)  υπ΄ αριθμ.    178/2002,  852/2004,  853/2004,    

854/2004  και   882/2004 του   Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   και  του   Συμβουλίου   και την     

εναρμόνιση  της   Οδηγίας   2004 /41 /  ΕΚ    του   Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου   και   του 

Συμβουλίου    για   την  υγιεινή  των  τροφίμων. 

2.    Ισχύον      Πιστοποιητικό          περί       εφαρμογής        συστήματος διαχείρισης  της   

ασφάλειας   των  τροφίμων  {ΚΥΑ   487/2000 (ΦΕΚ1219β /4.10.2000)}   σύμφωνα  με    τις   

απαιτήσεις   του   προτύπου ΕΝ  ISO  22000:2005  το  οποίο  θα   έχει   χορηγηθεί  από   

κατάλληλα διαπιστευμένους    φορείς     Πιστοποίησης   από   τον   ΕΣΥΔ  για  την παραγωγή –

παρασκευή -  επεξεργασία,  αποθήκευση,   διακίνηση   και εμπορία  των  προϊόντων. 

Επίσης,  θα   πρέπει   να   προσκομίζει   τα   αποτελέσματα  των μικροβιολογικών   και   χημικών  

αναλύσεων   των  προϊόντων,   που πραγματοποιεί   στα  πλαίσια   του   αυτοελέγχου,   κάθε   

φορά  που  αυτό ζητείται.  

Σε    περίπτωση   που   ο   συμμετέχων   στο   διαγωνισμό  δεν   είναι  Παραγωγός   ή 

παρασκευαστής      θα    πρέπει    να   επισυνάψει: 

1ον     Ισχύον   Πιστοποιητικό    περί    εφαρμογής      συστήματος  διαχείρισης       της    

ασφάλειας  των    τροφίμων     σύμφωνα   με   τις απαιτήσεις   του   προτύπου   ΕΝ   ISO   

22000:2005   το   οποίο    θα   έχει χορηγηθεί     από    κατάλληλα    διαπιστευμένους       

φορείς   Πιστοποίησης από     τον   ΕΣΥΔ   για  την  παραγωγή   - παρασκευή       των     

προϊόντων. 

2ον    Υπεύθυνη   δήλωση   του    παραγωγού   -   παρασκευαστή  ή   συσκευαστή     ότι   

έλαβε    γνώση   των   όρων  της   διακήρυξης  και   θα προμηθεύει  τον  συγκεκριμένο   

προμηθευτή    με   τα   προϊόντα  σε περίπτωση   κατακύρωσης   σε  αυτόν   τον  διαγωνισμό. 
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3. Η   μεταφορά   θα   γίνεται   με    καθαρά   και   απολυμασμένα μεταφορικά     μέσα   

και  μέχρι   τους   χώρους   αποθήκευσης  του Νοσοκομείου. 

    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,   η  οποία   εκδίδεται     από   τις   κατά   τόπους   Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

(Οδηγός  Υγιεινής   του   Ε.Φ.Ε.Τ.  Ν0   9 ) 

     Κατά  την   ώρα  παράδοση   ο   μεταφορέας   θα   πρέπει  να   διαθέτει Βιβλιάριο  υγείας   

και   να   φέρει    κατά    την   διάρκεια   των   χειρισμών  Παράδοσης   των   τροφίμων   όπου  

απαιτείται , γάντια    μιας    χρήσης. 

 

ΜΕΛΙ  

Το  προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι  Α ποιότητας  και  να πληροί ότι  αναφέρονται στο 
άρθρο 67(1) του  Κώδικα  Τροφίμων και Ποτών, καθώς  και τις  εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονομικές και       αγορανομικές  διατάξεις. 
 
Μέλι  νοείται  το τρόφιμο , που παράγουν οι μελιτοφόρες μέλισσες  από το νέκταρ των ανθών ή 
από εκκρίσεις που προέρχονται  από ζωντανά  μέρη των φυτών ή που  βρίσκονται πάνω  σ΄  
αυτά, τα οποία (νέκταρ  ή εκκρίσεις) συλλέγουν,  μεταποιούν , αναμιγνύουν  με είδικές ουσίες, 
αποταμιεύουν  με δικές  τους  ειδικές ουσίες,  αποταμιεύουν και αφήνουν  να  
ωριμάσουν μέσα στις κηρήθρες της κυψέλης. 
 
Το παραδιδόμενο μέλι  να έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: 
Να είναι απαλλαγμένο από ανόργανες και οργανικές ύλες, ξένες προς  τη σύνθεση του, π.χ. 
ευρώτες  (μούχλα),   έντομα , μέρη  εντόμων , γόνο  ή κόκκους άμμου. 
Να είναι απαλλαγμένο από  υπολείμματα  φυτοφαρμάκων. 
Να μην παρουσιάζει  ξένη  γεύση ή οσμή.  
Να μην έχει αρχίσει να ζυμώνεται ή να βρίσκεται  σε ζύμωση. 
Να μην έχει θερμανθεί  κατά τέτοιο τρόπο  ώστε να έχουν καταστραφεί  τα φυσικά του ενζυμα 
ή να έχουν αδρανοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό.  
Να μην έχει τεχνητά τροποποιημένη οξύτητα. 
Να μην περιέχει (σε καμιά περίπτωση) οποιεσδήποτε ουσίες σε ποσότητα τέτοια που να 
μπορούν να προξενήσουν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία. 
Να έχει: 
περιεκτικότητα σε ανάγοντα  ζάχαρα (φρουκτόζη και γλυκόζη)  
εκφρασμένη σε ιμβερτοζάχαρο τουλάχιστον 60%. 
περιεκτικότητα σε υγρασία όχι μεγαλύτερη από 21%. 
περιεκτικότητα  σε ζαχαρόζη: Όχι  μεγαλύτερη από 10%. 
περιεκτικότητα σε ουσίες αδιάλυτες στο νερό: Όχι  μεγαλύτερη από 0.1% Περιεκτικότητα σε 
οργανικά άλατα (τέφρα): Όχι  μεγαλύτερη από 1%. 
Περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα όχι μεγαλύτερη από 40  
Χιλιοστοϊσοδύναμα στο Kgr. 
δείκτης  διάστασης και περιεκτικότητας σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη   (HMF) 
προσδιοριζόμενα μετά από επεξεργασία και ανάμιξη: 
α . δείκτης διάστασης (κλίμακα του  SCHADE):  τουλάχιστον 8. 
β . HMF  όχι μεγαλύτερη από 40mg/Kg. 
Μικροβιολογικά Κριτήρια 

Απουσία ζυμών και μυκήτων σε 1gr προϊόντος. 
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα μέχρι 104/ gr. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Το μέλι  θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ατομικές  συσκευασίες των 20 gr σε κύπελλα (Α 

συσκευασία) σφραγισμένα αεροστεγώς  με κατάλληλα  καλύμματα και σε  Β συσκευσία  σε 

χαρτοκιβώτιο που  θα περιέχει 150 κύπελλα. 

Τα κύπελλα πρέπει να είναι παραλληλεπίπεδα  ή κυλινδρικά με αναδίπλωση στο πάνω άκρο, 

ώστε να δημιουργείται υποδοχή  για εύκολο άνοιγμα. Τα κύπελλα από πλαστικό να έχουν 

κατασκευαστεί  από φύλλα διαφανούς πολύστερίνης και  resin τα οποία πληρούν τους όρους 

του  Άρθρου 27 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών , σχετικά με τους ειδικούς όρους καθαρότητας 

των πλαστικών υλών, που προορίζονται να έλθουν σε  επαφή με τρόφιμα. Τα καλύμματα να 

είναι καταλλήλων διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται αεροστεγές κλείσιμο του κυπέλλου  και  

να έχουν κατασκευασθεί  από Φύλλο αλουμινίου καθαρότητας 99.5%, μαλακης ποιοότητας , 

πάχους 0,04mm. 

Οι ετικέτες να φέρουν εσωτερικά επικάλυψη από θερμοκολλητικά     λάκκα  και εξωτερικά να 

φέρουν έκτυπα τις παρακάτω  επισημάνσεις: 

Χρονολογία παρασκευής η ημερομηνία διατηρησιμότητας  (Μήνας, Ετος). 

Τίτλος  προμηθευτή  (Εμπορική επωνυμία, διεύθυνση ή  η έδρα του παραγωγού  ή του 

συσκευαστή). 

Το είδος του περιεχομένου. 

Καθαρό βάρος κυπέλλου. 

Τόπος παραγωγής (χώρα,περιοχή). 

Κωδικός παρτίδας. 

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα χάρτου.  Να είναι από 

κυματοειδές χαρτόνι αντοχής  κατά Mullen   τουλάχιστον  100ld/in2.  Οι διαστάσεις των 

χαρτοκιβωτίων να είναι τέτοιες ώστε κατά τη συσκευασία του προϊόντος να μην υφίσταται κενό 

μεταξύ κυπέλλων  και τοιχωμάτων  του  χαρτοκιβωτίου. 

Στα χαρτοκιβώτια και πάνω στις δύο μεγαλύτερες κατακόρυφες   πλευρές  πρέπει να 

αναγράφονται έκτυπα στην Ελληνική, οι παρακάτω ενδείξεις : Ότι  αναγράφονται στις ετικέτες 

των καταλυμμάτων     των  κυπέλλων  που προέρχονται  στο χαρτοκιβώτιο. Το μέλι μπορεί  να 

προσφερθεί  και σε συσκευασία του 1 Kgr. 

    

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΤΙΜΗ   

Η τιμή θα είναι σταθερή σε ευρώ για όλη την διάρκεια της σύμβασης  χωρίς Φ.Π.Α. και θα 

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς στην προσφορά 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Το Νοσοκομείο πρέπει  να παραδίδει  εγγράφως στον προμηθευτή παραγγελία 2 ημέρες πριν 

την παράδοση. Η παραγγελία μπορεί να στέλνεται από το Νοσοκομείο με FAX. Σε περίπτωση 

που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα είδη η παραλείπει ορισμένα απ’αυτά η 



ΑΔΑ: ΨΦΓΦ4690ΩΜ-ΩΟΥ



[24] 
 

παραδίδει μικρότερες ποσότητες των παραγγελθέντων τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να 

αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο εις βάρος του προμηθευτή .  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Α. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία θα 

ορίζεται από το Νοσοκομείο 

Β. Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι το δε ένα από αυτά θα πρέπει 

να είναι γιατρός και ένα από τα υπόλοιπα Τεχνολόγος Τροφίμων ή Επόπτης Υγείας. 

Γ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε ο Δ/ντής την συγκροτεί κατά 

την κρίση του. 

Δ. Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι : 

1. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που 

χρησιμοποιεί για τα είδη του ο προμηθευτής 

2. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον 

προμηθευτή  

3. Έλεγχος των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή γεύση, όψη κ.λ.π. 

4. Λήψη δειγμάτων κατά την κρίση της από Χημικό, Μικροβιολογικό κ.λ.π. έλεγχο, 

συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα 

οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος , ποιότητα, ποσότητα , 

παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας, προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την 

αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του προϊόντος. 

5. Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής της 

κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδόμενων 

από τον προμηθευτή ειδών    

6. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη 

αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης τα οποία θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία  μας 

και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνουν  τα κατωτέρω στοιχεία  :  

 Α) Ημερομηνία παραγγελίας  

 Β) Ποσότητα  

 Γ) Είδος  

 Δ) Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης  

 Ε) Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο  

 ΣΤ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν  

 Ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις 

αυτού, και σε περίπτωση άρνησης του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει 

 Η) Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία 
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Ε. Τηρούμενη διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται ότι δεν πληρεί τους 

όρους της σύμβασης  :  

 α) Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή 

των ειδών γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα προς βρώση (ουσιώδεις ,μακροσκοπικές 

αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων) ή ακατάλληλα για κατανάλωση (σήμανση, 

ενδείξεις κ.λ.π.), να μην τα επιστρέφουν αλλά να καλούν αρμόδιο Γεωπόνο – Κτηνίατρο – 

Χημικό της Νομαρχίας Αθηνών, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να 

παρευρεθεί ο αρμόδιος Υπάλληλος να παραλαμβάνονται με επιφύλαξη προκειμένου να 

εξετασθούν την επόμενη ημέρα. 

 α 1. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν είναι 

θετική, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως διαφορετικά το Ίδρυμα 

έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε 

Επιτροπή να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, αν 

δε είναι αρνητική, τότε το Ίδρυμα υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 

 α 2. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το 

δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, όταν δε εκδοθεί 

το αποτέλεσμα, αν μεν είναι θετικό θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν δε είναι 

αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 

 α 3. Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία ο 

προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας. Δηλαδή μπορεί να κληθεί ο Διευθυντής ή ο 

νόμιμος αναπληρωτής του στο Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λ.π. για την επίλυση της διαφοράς. 

 α 4. Αν ο Διευθυντής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών τότε 

ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα. Αν όμως ο Διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δεν 

συμφωνήσουν με την απόρριψη της παραλαβής των ειδών τότε τα είδη παραλαμβάνονται 

κανονικά και ο προμηθευτής απαλλάσσεται.  

 α 5. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για λόγους 

ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία οπότε εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία. 

 β. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή 

των ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για την χρήση που προορίζονται τότε ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το 

δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή , η δε επιτροπή 

να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. 

β 1. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο προμηθευτής 

έχει το δικαίωμα της διαιτησίας, οπότε εφαρμόζονται οι α3, α4 περί διαιτησίας  

 ΣΤ. Σε περίπτωση προσκόμισης ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην ελληνική 

γλώσσα, δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται πρακτικό παράβασης . 

 Ζ. Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράμματος ώστε να μπορεί να υπογράψει τα 

σχετικά έγγραφα. 

 Η. Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος , η ποσότητα , ο 

χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορίας, ο τόπος προέλευσης καθώς και κάθε άλλο διακριτικό 

γνώρισμα του χορηγούμενου προϊόντος και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή. 
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 Θ. Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται 

και στο πρωτόκολλο παραλαβής όπως επίσης και την διαπιστωθείσα παράβαση. 

 Ι. Ο προμηθευτής θα υπογράφει το ανωτέρω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν 

παρατηρήσεις του. 

 Κ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει στ’ 

ανωτέρω πρακτικά η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει. 

 Λ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίδει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία 

σχετική με το χορηγούμενο είδος. 

 Μ. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής τα είδη ή παραλείψει να πάει 

ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή δεν τα φέρει καθόλου ή σε περίπτωση 

απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασης τους στην ταχθείσα 

προθεσμία, τότε το Ίδρυμα μπορεί να αγοράσει αυτά  ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο 

εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και ποιότητα των ειδών (π.χ. Δελτίο 

Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου της 

Νομαρχίας Αθηνών) οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής  μεταξύ της συμβατικής και της εκ 

του ελευθέρου εμπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από 

την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του.  

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

 

Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε :    1. Μακροσκοπικούς  

      2. Εργαστηριακούς 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 

1. Τον Χημικό  

2. Τον μικροβιολογικό 

3. Τον Παρασιτολογικό 

4. Τον Τοξικολογικό  

 

Β. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από τις  κατά τόπους αρμόδιες χημικές κ.λ.π. ,κτηνιατρικές  

κ.λ.π. υπηρεσίες ,από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής, οι οποίες σε κάθε  παραλαβή 

διενεργούν και τον μακροσκοπικό έλεγχο 

Όσο  για τον εργαστηριακό ,δηλαδή την λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους στα αρμόδια 

εργαστήρια τον διενεργούν όποτε τον θεωρούν σκόπιμη η οπωσδήποτε σε περίπτωση 

αμφιβολίας για την ποιότητα η την προέλευση. Και  .στις δύο περιπτώσεις διενέργειας 

εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. η στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια η 

καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν του προμηθευτή η εξουσιοδοτημένου 

μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στην λήψη δείγματος κι εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το 

κρίνουν αναγκαίο. 

Γ. Όταν  διενεργείται δειγματοληψία ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  , είναι 

απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου αυτού ,ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο 

δειγματοληψίας .Σε περίπτωση  που ο προμηθευτής η ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει 
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το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας ,η επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι « ο 

προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί κανονικά την 

δειγματοληψία. 

Δ .Γενικότερα , κατά την διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που 

καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα  Τροφίμων και Ποτών η σε 

περίπτωση μικροβιολογικού η τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές 

και Κτηνιατρικές Διατάξεις .Σημειώνεται ότι εάν ζητηθεί παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο 

δείγμα, επίσημα σφραγισμένο   το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 

Ε. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από την  

Δειγματίζουσα  Υπηρεσία 

Ζ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό-νοθευμένο, 

τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.. 

 Σε περίπτωση ποιοτικής εκτροπής το Νοσοκομείο  έχει το δικαίωμα επιβολής ποινικής 

ρήτρας μέχρι του ποσού των 3000 €. Όταν ο προμηθευτής υποπέσει σε παράπτωμα για 3 φορές 

κηρύσσεται έκπτωτος από το νοσοκομείο.  

           ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 Σε περίπτωση  που από ανάγκη παραληφθεί από το Ίδρυμα ένα είδος ποιοτικά 

εκτρεπόμενο  το Νοσοκομείο μπορεί  μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να 

καθορίσει εκπτώσεις επί της τιμής και πέραν τούτου να επιβάλει και ποινή. 

 Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να φέρει τα είδη στο Νοσοκομείο η 

παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν η δεν τα φέρει καθόλου ,η σε 

περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή παραλαβής και μη αντικατάστασής στην 

ταχθείσα προθεσμία, τότε το Ίδρυμα  μπορεί να αγοράσει αυτά η αντίστοιχα προϊόντα από το 

ελεύθερο εμπόριο αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα των ειδών (π.χ. 

Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτή της Διεύθυνσης  Εμπορίου  

της Νομαρχίας Αθηνών.) οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της 

εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς ,καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει 

από τη  αιτία αυτή ,βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε γενική παράβαση των όρων της σύμβασης από τον 

προμηθευτή ,μετά από γνωμοδότηση της υπηρεσίας επιβάλει τα προβλεπόμενες κυρώσεις από 

τον Ν.4412/16  δηλαδή σύσταση ,πρόστιμο, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ,κήρυξη 

εκπτώτου από την σύμβαση. 

 Τα  ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών 

κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια. 

 Τα πρόστιμα ,οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά του 

προμηθευτή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ,από τα ποσά που 

έχει να πάρει ο προμηθευτής ,η από την  κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης  η θα 

βεβαιούνται σα Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων 

Εσόδων.                      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α 

ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΤΙΜΩΝ 

    ….€ ….€  …..€  

    ….€ ….€  ……€  
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