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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 61α(EΞΗΝΤΑ ΕΝΑ άλφα )  

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  (CPV 15331425-2) 

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ(ΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ) ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/Α/2016) μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ. 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3. Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 

ΑΔΑ: ΨΥ6Θ469ΗΔ8-ΑΣ0



 

                                                                  2 

4. Tην υπ αριθμ πρωτ  2628/23-1-20   Aπόφαση Διοικήτριας  για την  έγκριση πίστωσης    

5.323,77€  για τρία (3) έτη  και  διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού προμήθειας  

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ &  ΧΥΜΟΥ ΤΟΜΑΤΑΣ  CPV  15331425-2,  για την κάλυψη των 

αναγκών      του    Νοσοκομείου,   την    έγκριση της   διακήρυξης μετά των τεχνικών 

προδιαγραφών  oι οποίες είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με το υπ αριθμ πρωτ 4080 /28-7-16 

εγγράφου  της ΕΠΥ ΑΔΑ 7ΤΙΜ465ΦΥΟ-ΙΜΕ για την έγκριση ενιαίων τεχνικών 

προδιαγραφών τροφίμων, για την ετήσια κάλυψη των  

αναγκών     του Νοσοκομείου 

5.Την ΑΔΑ  6Ξ6Γ469ΗΔ8-ΑΓ4   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

6.Την υπ αριθμ πρωτ   13589/28-4-20   Aπόφαση Προέδρου ΔΣ- Διοικήτριας  για τη  

ματαίωση του   συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ&  ΧΥΜΟΥ 

ΤΟΜΑΤΑΣ CPV  15331425-2 του Νοσοκομείου  για τρία (3) έτη με    αριθμ  61(6-2-20) 

διακήρυξης ΑΔΑ ΨΛΚΠ469ΗΔ8-1Ι5 και την επανάληψή του με τις αυτές προδιαγραφές και 

την αυτή πίστωση των  5.323,77€ (συμπεριλαμβανομένου και του  ΦΠΑ) καθότι δεν 

αναδείχθηκε προμηθευτής   

 

                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 

των εξής ειδών:  

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  (CPV 15331425-2) 

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ(ΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ) CPV 15322100-2  ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) 

ΕΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

 

ως αναφέρονται στο συνημμένο  5.323,77 € ΓΙΑ  ΤΡΙΑ (3)   ΕΤΗ   συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν 

δακτυλογραφημένη  προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις                                                                                                                                                                        

14 ΜΑΙΟΥ  2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα 10.00πμ  στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου 

και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. 

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Tεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο. 
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Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες 

στα τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

 

Οικονομικά στοιχεία Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων 

ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +         + 

   

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της 

οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα 

στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    

ενδείξεις που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”. Τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο 

επίσης μέσα στον  κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”. 

5. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς 

και τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ. 
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6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 

διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 

του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.   

8. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην 

τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή 

απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

9. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  

καθώς και τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να 

κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 

10.Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά 

την  κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

11.Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα 

είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και 

επιπλέον εφόσον πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και 

ομαλή λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον 

όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.  

12.Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και 

της ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην 

συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Yπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα στην οποία να 
αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ .1 αρθρου 73 Ν 
4412/2016. 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον 
ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
υποβάλλεται εκ μέρους του Νόμιμου 
εκπροσώπου .  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα , 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , 
όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης  
του 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.  
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 
κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα 
μέσα ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
 

13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

αναδειχθέντων «προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική 

κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  
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Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη  στις αποθήκες του    

Νοσοκομείου. 

    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να 

αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: Τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του 

Νοσοκομείου 

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι 

οι τιμές δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, 

της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από 

νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από 

κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν.   

Σημείωση 3 :Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν, επί ποινή 

απορρίψεως,  το 10% της πιθανής τιμής της διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν 2955/2001.  

  

Άρθρο 3ο  – Μεταφορά - Παράδοση - Παραλαβή. 

 

Α) H μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι την Αποθήκη Τροφίμων και σε ώρες που θα 

ορίζονται από το Τμήμα Διατροφής. 

 

Β) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή 

του Νοσοκομείου. 

Γ) 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 ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον 

προμηθευτή. 
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3. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.τ.λ. 

4. Λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση της, για Χημικό, Μικροβιολογικό κ.τ.λ. 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 

παραδιδομένων από τον προμηθευτή ειδών. 

6. Η παραλαβή των ειδών  η σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής. 

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

αντιστοίχου πρακτικού παράβασης ή απόρριψης, που θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

 Ημερομηνία παραγγελίας. 

 Ποσότητα. 

 Είδος. 

 Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης. 

 Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο. 

 Εάν η παράβαση έχει γίνει κατά το παρελθόν. 

 Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν 

παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε 

να υπογράψει. 

 Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία. 

8. Κατά την παραλαβή των ειδών και κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών μπορεί να 

παρίσταται σαν συμβουλευτικό όργανο της επιτροπής παραλαβής ο Τεχνολόγος 

τροφίμων. 

Δ)  Τηρούμενη  διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται ότι δεν 

πληροί τους όρους της σύμβασης: 

α) Σε περίπτωση που η επιτροπή  αρνείται  ομόφωνα  η 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.τ.λ.) , να μην τα επιστρέφουν αλλά να καλούν 

αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου μας, 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.. 
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α1. Σε περίπτωση  που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική, ο 

προμηθευτής  υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  αμέσως , διαφορετικά το Νοσοκομείο  

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 προβλεπόμενων 

κυρώσεων, αν Δε είναι αρνητική, τότε το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 

α2. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος  Δε γίνεται αμέσως , τότε ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως , διαφορετικά  το Νοσοκομείο  έχει το 

δικαίωμα να τ΄αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος  του προμηθευτή , όταν  Δε 

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

στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό , ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 

α3. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο 

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

Νοσοκομείου , ή ο νόμιμος αναπληρωτής του για την επίλυση της διαφοράς. 

α4. 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. 

α5. 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 τη χρήση που προορίζονται , τότε  ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο 

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 προβλεπόμενων 

κυρώσεων. 

β1. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία , ο 

προμηθευτής έχει το δικαίωμα  της διαιτησίας , οπότε εφαρμόζονται οι παραπάνω 

παράγραφοι α3,α4, περί διαιτησίας. 

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

γλώσσα, Δε θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται πρακτικό 

παράβασης. 
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ΣΤ. Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή  ή τον εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό 

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

τα σχετικά έγγραφα. 

Ζ. 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. 

Η. Το πρακτικό παράβασης  ή απόρριψης  θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται  

και στο πρωτόκολλο παραλαβής , όπως επίσης και τη διαπιστωθείσα  παράβαση . 

Θ. Ο προμηθευτής  θα υπογράφει  το ανωτέρω   πρακτικό και θα σημειώσει τις τυχόν 

παρατηρήσεις του. 

Ι. Σε περίπτωση που ο  προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος  του αρνείται να υπογράψει στα 

ανωτέρω  πρακτικά, ή Επιτροπή   Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει . Επίσης 

μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις  του προμηθευτή. 

ΙΑ. Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να δίνει στην Ε.Π. κάθε πληροφορία σχετική με το 

χορηγούμενο είδος. 

Άρθρο 4o Κυρώσεις 

 

Α) Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το Νοσοκομείο ποιοτικά εκτρεπόμενο, 

το Νοσοκομείο μπορεί, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να καθορίσει 

εκπτώσεις επί της τιμής του είδους και πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή. 

 

Β) Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να φέρει τα είδη στο  Νοσοκομείο ή 

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

ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή Παραλαβής και μη 

αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να αγοράσει 

αυτά ή 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 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 μετά από απόφαση του  

Νοσοκομείου. 
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Γ)  Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει το Νοσοκομείο να διαβιβάσει την Υπηρεσίας 

μας το δελτίο παραγγελίας προς το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό 

παράβασης, το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών  από το ελεύθερο εμπόριο, Δελτίο 

Αποστολής και το  Τιμολόγιο αγοράς . 

 

Δ) Το Νοσοκομείο για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή, μετά 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις δηλαδή 

σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη εκπτώτου από όλη τη σύμβαση. 

 

Ε) Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών 

κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια. 

 

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

προμηθευτή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, απ’ αυτά που 

έχει να πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης ή θα βεβαιούνται σας Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 

Άρθρο 6o – Ποιοτικοί Έλεγχοι – Δειγματοληψία. 

Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε :  1. Mακροσκοπικούς και 

         2. Εργαστηριακούς 

 

 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν :  

1.  Το Χημικό  

2.  Το Μικροβιολογικό 

3. Τον Παρασιτολογικό 

4. Τον Τοξικολογικό  κ.τ.λ. 

Β. Οι ανωτέρω έλεγχοι  διενεργούνται (διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, λήψη δειγμάτων 

και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο) από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, 

Κτηνιατρικές κ.τ.λ. Υπηρεσίες, από τις επιτροπές Παραλαβής, οι οποίες σε κάθε παραλαβή 

διενεργούν και τον μακροσκοπικό έλεγχο. 

 

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

εργαστήρια, τον διενεργούν  όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή οπωσδήποτε  σε κάθε 
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περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση. Και στις δύο ανωτέρω 

περιπτώσεις  διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. ή στέλνουν απευθείας τα δείγματα 

στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες  (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών, τηλ. 

210-64.64.372,  Δ/νση Κτηνιατρικής Αθηνών, τηλ. 210-52.34.987 και 210-52.28.066,   Δ/νση 

Γεωργίας Αθηνών, τηλ. 210-52.33.890 –891,  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης – Ηρώων 

Πολυτεχνείου 4)  οι οποίες ελέγχουν  μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη 

δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 

  

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

απαραίτητη  η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο 

οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση  που ο προμηθευτής ή ο 

εκπρόσωπος  του αρνείται  να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο  δειγματοληψίας, η 

Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο  ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε 

να υπογράψει» και διενεργεί  κανονικά τη δειγματοληψία. 

 

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

καθορίζονται στα «περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα  Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) ή 

σε περίπτωση  μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.τ.λ.) τα οριζόμενα 

στις ισχύουσες Υγειονομικές ή 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 

τη δειγματίζουσα  Υπηρεσία (Νοσοκομείο ή αρμόδια Υπηρεσία) . 

 

ΣΤ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη 

κανονικό – νοθευμένο, τότε ή δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

 

 

  Άρθρο 5
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 
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 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά 

ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού 

εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν 

κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από 

έγγραφη πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 6
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον 

προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο 

χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για τρία 

χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  

μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των 

ποσοτήτων.  

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα 
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προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, 

υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 7
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την 

προσφορά του και τη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 

4 παρ.3 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του 

τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της 

Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 

παρ. 3 του Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  

για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 

969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

μετά την αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας 

(άρθρο 3 του  Ν.3580/2007).    

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος 

εισοδήματος είναι 8%. 

 

 

Η Πρόεδρος ΔΣ- Διοικήτρια  

 

Ολγα Μπαλαούρα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    A                                                    ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ. ΝΟ 61α 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  (CPV 15331425-2) 

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ(ΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.323,77€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΩΝ 
 

CPV  15331425-2     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  και ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ)  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ  

ΠΙΘΑΝΗ 

ΤΙΜΗ  

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Τοματοπολτός των 5 

κιλών  

Κιλά  1320 1,143 1.508,76€ 

2 Τομάτα 

αποφλοιωμένη σε 

μορφή τεμαχίων σε 

κονσέρβα   των 3 

κιλών  

κιλά 4284 

 

0,650 2.784,6€ 

  5604κιλα Δαπάνη  4.293,36€ 

   + ΦΠΑ 24% 1.030,41€ 

   Συνολική δαπάνη με 24% 

ΦΠΑ  

5.323,77€ 

 

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

του Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133, τι ς  ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές 

διατάξεις.    

   

ΓΕΝΙΚΑ  

Τα χρησιμοποιούμενα τρόφιμα φυτικής προέλευσης από τα οποία θα 

παρασκευάζονται,  πρέπει να είναι φρέσκα νωπά πρώτης κατηγορίας και κατά 

προτίμηση Ελληνικής παραγωγής.  
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Σε κάθε κουτί πρέπει να γρ άφονται 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 ε ξής:  

(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 του υγρού πληρώσεως.   

(5) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διε ύθυνση ή η έδρα της 

επιχειρήσεως.  

(6) "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 τι ς  

ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.   

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

(8) 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.  

 

ΑΔΑ: ΨΥ6Θ469ΗΔ8-ΑΣ0



 

                                                                  16 

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 

του προϊόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τ ου οδηγού Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Ν
ο
 

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 Επιτροπή ς, 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 Κώδικα 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. Γ ενικά 

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/m 2  τουλάχιστον 

εσωτερικά και 5,6 gr/m 2  εξωτερικά).  

Τα λευκοσιδηρά κουτιά συσκευασίας είναι δυνατόν να είναι ' ' stackable ' '  (για 

εύκολη τοποθέτηση του ενός πάνω στο άλλο),  χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
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τροποποίηση τεχνικών παραμέτρων. Σχήμα κυλινδρικό Μέγεθος –  διαστάσεις 

ανάλογα του  βάρους του περιεχομένου.  

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

εύκολο και λειτουργικό άνοι γμα.  

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούρια, κατασκευασμένα από καλής 

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

τουλάχιστον 190 lb/ 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 τέτα ρτο του 

χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητας του  

 

Για όλα τα είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με ποινή αποκλεισμού, 

βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους  μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού .  

 

 

 

 ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ  

   

 1. Τοματοπολτός μ.β  5  Kgr .  Καθαρό βάρος 4,500 Kgr ή άλλη ανάλογη 

συσκευασία ,  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.  
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3.  Να είναι απαλλαγμένοι πρακτ ικώς 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 αλλο ιώσεις στη 

σύσταση και τους οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες.  

6.  Να μην προέρχονται από φυτά που έχουν ραντισθεί με φυτοφάρμακα όπως 

παραθείο, μαλαθείο, αρσενικούχα ή μολυβδούχα σκευάσματα κλπ, και που 

να έχουν συλλεχθεί πριν από τον καθοριζόμενο χρόνο που ορ ίζεται από το 

Υπουργείο Γεωργίας ή να παρουσιάζουν κατάλοιπα τέτοιων ουσιών, που 

είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.  

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

1.  Nα 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.  Nα 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.  Nα είναι πρόσφατης παραγωγής από τομάτες τε λευταίας εσοδείας.  

5.  Nα 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 ν άτριο, 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 δ ιαχειριστικές απαιτήσεις 

του Νοσοκομείου. Τα κουτιά θα συσκευάζονται (Β συσκευασία) σε χαρτοκιβώτια 

των τεσσάρων (4) ή 12 ή 24 κουτιών κατά χαρτοκιβώτιο. Γενικά τα 
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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.  

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά έκτυπα ή μ ε 

ανεξίτηλη μελάνη στην χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού τα 

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 το χυμό της τομάτας …………………….%".  

 (5) Βενζοϊκό νάτριο…………….%.  

(6) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της 

επιχειρήσεως.  

(7) "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από τ ο 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  παρασκευής .    

(10) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα.  

 

  

2.  Ντοματάκια αποφλοιωμένα ολόκληρα ή τεμαχίων 3 Kgr (καθαρό βάρος 2,500 

gr).   

  

Tα παραπάνω προϊόντα (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π) να προέρχονται από καρπούς 

τομάτας με ομοιόμορφο ερυθρωπό χρώμα της ώριμης ν τομάτας με υγρή φάση, 

απαλλαγμένη από ξένες ύλες,  χωρίς καρυκεύματα.      

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

κανονικά ανεπτυγμένα.  
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-  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 3 Kgr ,  καθαρού βάρους 2550 gr 

περίπου και στραγγισμένου 1500 gr περίπου ή του ενός Kgr ,  καθαρού βάρους 800 

gr περίπου και στραγγισμένου 480 gr περίπου. Τα  κουτιά να είναι  σκευαζόμενα 

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.  

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 

K.Y.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 της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.  
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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 2200:2005 το οποίο θα έχει 

χορηγηθεί από  κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης 

από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία,  

αποθήκευση, διακίνηση και εμπο ρία 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 είνα ι παραγωγός ή 

παρασκευαστής  θα πρέπει να επισυνάψει:   

       1ο ν   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.  

      2
ο ν

 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.   

      3ο ν  Η μεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)  θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου.  

Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδ ιασμένα 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 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, όπ ως επίσης 
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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.  

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1. Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας 

προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική 

ασφάλεια των τροφίμων.  

2. Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133 .    

3. Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

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

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

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής  Τροφίμων.  

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίμων.  

8. 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.  

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

Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 20 03 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 .  

10. ΟΔΗΓΙΑ  2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την 

επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων.  

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

αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.   

12. Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση το υ Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις 

προσμίξεις,  χαλίκια, στελέχη φυτών) .  
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13. 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.  

14. 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.  

15. 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.  

16. 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.   

17. 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.  

18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα 

γεωργικά προϊόντα(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) .   

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά 

κριτήρια των τροφίμων.   

20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και 

των τροφίμων.  

21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επ ιτροπής 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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22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους 

ρυπαντές και τις  όποιες τροποποιήσεις αυτού.  

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

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας 

διαδικασίας έγκρισης για τ α πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και 

τις  αρωματικές ύλες τροφίμων.  

24. 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 Συμβ ουλίου.  

25. 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 αυτή ς.  

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

αυτή τροποποιηθεί.   

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

630/2007.   

28.  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 .  

29. K.Y .Α.  Αριθμ. 15523 /2006 (ΦΕΚ 1187/τ.  Β’/31 -8-2006) 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 της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου  
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