
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 14081
ΠΛΗΡ:  Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡ: 17.06.2016      
ΤΗΛ: 213 2058557                                                                   
FAX: 213 2058614
E-mail: emitsop@sismanoglio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 51/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας 05.07.2016

Τόπος Διενέργειας Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ
Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(CPV: 15800000-6)
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
2. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
3. τις διατάξεις του Ν. 3867/10 άρ. 27 παρ.11
4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)
5. τις διατάξεις του Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
6. τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 Τ.Α.΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
7. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
8. την  υπ’αριθμ.5804/24-11-2014  ΚΥΑ  «Έγκριση  Προγράμματος  Προμηθειών,  Υπηρεσιών  και  Φαρμάκων  των  Μονάδων  Υγείας  και

Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014- 2015…»
9. την υπ’αριθμ.64584/30-12-2014 ΥΑ «Ορισμός Φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, πιστώσεις 2015 ….»
10. την υπ’αριθμ.9944/12-3-2015 απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής «Ορισμός Φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ

2014 αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών ΦΠΠΥΚΑ τα οποία υπάγονται στη Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής…»
11. την υπ΄αριθμ.883/12.02.2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ με θέμα «Εγκύκλιος – αποφυγή απευθείας ανάθεσης προμηθειών –Δυνατότητα 

διενέργειας διαγωνισμών επί τη βάσει προσυμφωνημένου ποσοστού επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά –Δυνατότητα χρήσης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από τους
λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε»

12. τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
13. την υπ’αριθμ.10/30.05.2016  θ.21ο ΗΔ (ΑΔΑ:  ΩΔ1Ι4690Ω5-Χ6Ο)  απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης

διενέργειας του διαγωνισμού 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

   Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  (CPV:  15800000-6)», συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  του
αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  05.07.2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ,
ώρα 12.00π.μ.
Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι  η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 04.07.2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. Η κατάθεση των προσφορών
θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που
κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:
1. Το πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο σε  ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής:

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που

πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
3. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα

περιλαμβάνει  δύο  υποφακέλους:  έναν  υποφάκελο  με  τις  τεχνική  προσφορά  και  έναν  υποφάκελο  με  την  οικονομική
προσφορά.

4. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της
διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).

5. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
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Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  και  αντίγραφο αυτής.  Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει  αναλυτικά  τη
συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά
έντυπα  (πιστοποιήσεις  ISO,  HACCP,  κ.λπ.)  και  να  δηλώνουν  το  όνομα  ή  την  Εμπορική  Επωνυμία  και  Διεύθυνση  του
παραγωγού συσκευαστή.
Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και  την ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον οποίο
τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
Γ)  Υπογεγραμμένη  την  επισυναπτόμενη Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.1599/1986  (Α΄75),  όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού.

6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη που περιλαμβάνονται
στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά
πρέπει  να προκύπτει  σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος.  Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική
Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική
αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της
τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο.
8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι

αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
9. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
10. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
11. Οι  προσφορές  θα  ισχύουν  για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερών  και  θα  αναγράφουν  την

αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
12. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την
υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003
(ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση  από  τον  συμβασιούχο.  Επισημαίνεται  ότι  η  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Οι κρατήσεις είναι οι εξής: 
α) 4% προκαταβολή φόρου
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%
δ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ  

13. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων. 
14. Οι  προσφερόμενες  τιμές  που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διενέργεια  του  συνοπτικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  με  την

κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον
υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.

15. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
16. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
17. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1.  Τά  χορηγούμενα είδη , θα  είναι  πρώτης (Α΄) ποιότητας  όπως αυτή  ορίζεται  στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ &
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ       και να έχουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς εκάστου  είδους .

2. Να   έχουν  παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές  Κτηνιατρικές και Yγειονομικές διατάξεις.
3. Ολα τα είδη θα είναι επώνυμα και θα αναγράφεται και η Εμπορική τους Ονομασία.
4. Να μην έχουν παρασκευασθεί με  γενετικά τροποποιημένα υλικά 
5  Να μη περιέχουν τεχνητή χρώση , άρωμα ή προσθήκη οργανικής  ή  ανόργανης    ουσίας .
6.  Οι  συσκευασίες  να  είναι  ακέραιες  όπου  θα  αναγράφονται  ημερομηνίες  παραγωγής  και  λήξης  .  Οι  ενδείξεις  θα  είναι

υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα . Η αναγραφή των ενδείξεων θα είναι με  ευανάγνωστα γράμματα , από χρώμα η μελάνι
η άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές η καρκινογόνες  ουσίες , οι οποίες θα είναι  σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις  

7. Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου
συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων 

8.  Γ ια  όλα  τα  παραπάνω  ε ίδη  η  προσφορά  δε ίγματος  ε ίνα ι  απαραίτητη  ,  με  πο ινή  αποκλεισμού,  βάσει
του οποίου θα γίνε ι  και  η  παραλαβή του ε ίδους  μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού .

9.  Ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  προμηθεύεται  τα  είδη  από  αξιόπιστες  και  ποιοτικά  ελεγμένες  εταιρείες.  Θα  πρέπει  να
προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.

10. Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα (ψυγεία) όταν απαιτείται  και μέχρι τους χώρους
αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 

 Τα αυτοκίνητα ψυγεία υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων, για τον έλεγχο και την τήρηση των
θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η θερμοκρασία των προϊόντων δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους 5º C.

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.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

 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. 

Πρόσφατη βεβαίωση  εφαρμογής και ορθής λειτουργίας  συστήματος ανάλυσης κινδύνων  κρίσιμων σημείων  ελέγχου
(HACCP) από τον ΕΦΕΤ η από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση,
εμπορία  των προϊόντων, όπως αυτό υπαγορεύεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις
απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής του τροφίμου,  θα πρέπει να
επισυνάψει Βεβαίωση εφαρμογής και ορθής λειτουργίας  συστήματος ανάλυσης κινδύνων  κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)  από
τον ΕΦΕΤ η από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή του τροφίμου. 

Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

 ΖΑΧΑΡΗ  σε συσκευασία  Κιλού  και ατομική συσκευασία 10 gr 
Ζάχαρη λευκή να είναι καθαρισμένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής, γνήσιας και εμπορεύσιμης ποιότητας, με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:
α) περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς τουλάχιστον 99.70  Ζ
β) περιεκτικότητα σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο 0,04% κατά βάρος, κατ’ ανώτατο όριο
γ)απώλειες  κατά  την  ξήρανση  0,06%  κατά  βάρος,  κατ’  ανώτατο  όριο

   δ) χρωματικώς τύπος κατ’ ανώτατο όριο 9 βαθμοί

 ΑΛΕΥΡΙ  σε συσκευασία Κιλού
Το αλεύρι  για  όλες  τις  χρήσεις  θα  πρέπει  να  είναι  προϊόν  αλέσεως  υγιούς  σίτου βιομηχανικώς  καθορισθέντος  από πάσα

ανόργανη ή οργανική ουσία.  Το αλεύρι   να μην είναι  υγροποιημένο ή σβολιασμένο και  να μην έχει  καμιά μυρωδιά.  Να είναι
ελληνικής παραγωγής και  να παραδίδεται  συσκευασμένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από
αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

- Υγρασία <14%
 - Γλουτένη >28%
 - Τέφρα >0.60 (επί ξηρού)

 CORN FLAOUR 
Λευκή σκόνη , έτοιμη  προς χρήση  ,  σε  πλαστικοποιημένα σακιά  του ενός κιλού
 Ως άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ειδική επεξεργασία δημητριακών και αμυλωδών φυτικών ιστών, υπό μορφή

λεπτότατης σκόνης, αποτελούμενο αποκλειστικά από αμυλόκοκκους.
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 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αμύλου πρέπει να είναι ανεπίληπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας
 Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του αμύλου πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του παρόντα κώδικα

που αφορούν κάθε μία  απ’ αυτές.
 Το άμυλο πρέπει να έχει τη φυσική του χροιά, χωρίς άλλη απόχρωση.
 Κάθε είδος αμύλου θα διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του ,σε οποιοδήποτε ποσοστό, με άμυλο άλλου είδους

απαγορεύεται.
Υγρασία  <15%
Τέφρα <0,35%

 ΠΟΥΡΕΣ συσκευασία  5 Kgr
    Σε  μορφή  νιφάδων  πατάτας  σε  αεροστεγή  συσκευασίας  των  5  Kgr   πλαστικοποιημένοι  σάκοι  διπλού  τοιχώματος

,αποκλειόμενης της τοιαύτης από διαφανή πλαστικό σάκο.
 Το προσφερόμενο είδος να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
<Ξηρά λαχανικά> νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ειδική
κατεργασία και ξήρανση μερών βρώσιμων φυτών, όπως ριζώματα, βολβοί, βλαστάρια, φύλλα ή και καρποί ημιώριμοι. 
-  Τα ξηρά λαχανικά ενυδατούμενα, για να γίνουν κατάλληλα για τηνπαρασκευή φαγητών,  πρέπει  να δίνουν τα   αρχικά

προϊόντα 

 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ   σε συσκευασία πακέτο  των 250 και 10 gr.
 Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές ή/και
ζωικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή μεγαλύτερη από 80% και μικρότερη του 90%.
 Η μαργαρίνη πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:
α) Το σημείο τήξης, προσδιοριζόμενο επί της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 400 C.
β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από 5 βαθμούς οξύτητας, επί δε της λιπαρής

ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 βαθμούς οξύτητας.
γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν πρέπει να είναι ανώτερη του 0,2%.
δ)  Επιτρέπεται  ο  αρωματισμός  με  αβλαβείς  αρωματικές  ύλες  καθώς  και  η  προσθήκη  προϊόντων  γαλακτικής  ζύμωσης.

Επιτρέπεται η προσθήκη για τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και αλάτων του, κιτρικού οξέος και αλάτων του, τρυγικού
οξέος και αλάτων του με μόνη προϋπόθεση η οξύτητα επί προϊόντος ως έχει, να μην υπερβαίνει τους 5 βαθμούς οξύτητας.

στ) Επιτρέπεται η χρώση της μαργαρίνης με τις χρωστικές Καροτένιο (Ε160α), Κουρκουμίνη (Ε100), Αννάτο (Ε160β), σύμφωνα
με τους όρους των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV του άρθρου 35 του Κ.Τ.

    - Λιπαρά >80%
    - Υγρασία <19,5%
   - F.F.A. ,0,25%
  -  Τιμή υπεροξειδίων 43-45 ΟC
  -  Σημείο πήξεως < 2,0 MEQ O2/Kgr 

 ΡΥΖΙ  σε συσκευασία 20 Κgr
   Το ρύζι θα πρέπει να είναι επεξεργασμένο και επιμελημένο στίλβωσης  ανάλογα της ποικιλίας  και του εμπορικού τύπου

“Γλασσέ ”. και   “Καρολίνα”
   Το προµηθευόµενο ρύζι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις , και να επεξεργάζεται σε βιοµηχανίες που

βεβαιώνονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ.  Τα ρύζια δεν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά
 - Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα.
- Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές ουσίες, κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε

μετά την επεξεργασία, το ρύζι να είναι απαλλαγμένο από κάθε υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου.
- Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και
επιμελημένης στίλβωσης, για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εμπορικό τύπο.
- Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη, με σκοπό τη

διάθεσή της σαν ανώτερη ποιότητα θεωρείται ως νοθεία.
- Το ρύζι δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής

εντόμων, ακάρεων κ.λ.π.
- Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη θεωρείται κάθε ξένο σώμα, που περιέχεται στο

ρύζι, π.χ. χώμα, χαλίκια, σκόνη, σπόροι, ζιζάνια, θραύσματα άχυρων, φλοιοί, κόκκοι τελείως λισβοί ως και κάθε αδρανής ύλη.
- Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% από τα οποία τα θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του

μισού ακεραίου κόκκου μέχρι 3% κατά βάρος.
- Να είναι λευκού χρώματος, φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρινους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων

σε αναλογία ανώτερη_ του 0,5% εκτός του κατεργασμένου με υγροθερμική κατεργασία (PARBOILING), το οποίο επιτρέπεται να
έχει χρώμα ελαφρά υποκίτρινο.

-  Να μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις σε ποσοστό ανώτερο του 3%.Σαν κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις
θεωρούνται εκείνοι που φέρουν ραβδώσεις ή στίγματα ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον το 15% της όλης επιφάνειας
του κόκκου.

- Να μην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε 
αναλογία ανώτερη του 3%, για τις στρογγυλόσπερμες και του 2% για τις
λοιπές ποικιλίες κατά βάρος.
- Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή 16%.  
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    Το ρύζι θα είναι  συσκευασμένο σε  20Κιλα  πλαστικοποιημένα διπλής στρώσης  σακιά που α πρέπει απαραίτητα (πλην των
προβλεπομένων ενδείξεων ) να αναγράφεται  και η ποιότητα του ρυζιού.

    
 ΑΛΑΤΙ μαγειρικό συσκευασία 500 gr και ατομικής συσκευασίας 1gr 

 Το αλάτι  θα πρέπει  να είναι  µαγειρικό ψιλό,  εγχώριο,  θαλασσινό,  ιωδιούχο,  καθαρό,  λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με
περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει
πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικό σακουλάκι  των 500 gr ,σε  επιτραπέζιο των 400 gr.
και σε ατομική συσκευασία του 1 gr όπου θα αναφέρονται  όλες τις ενδείξεις  ( ηµερ/νία  συσκευασίας και λήξης )

  Οι αλκαλικές γαίες  εκπεφρασμένες  σε χλωριούχο μαγνήσιο να μην είναι < του 1% η δε υγρασία να μην υπερβαίνει το 1%. 
       

 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ σε συσκευασίες αεροστεγή  πλαστικά σακουλάκια  του 1 Kgr  έτοιμα προς χρήση . 
Υγρασία <15%
Αδιάλυτα σε ΗCL συστατικά τέφρας 2% 
Αφλατοξίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg     
    Oλα τα μπαχαρικά θα έχουν τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή,γεύση,χρώμα) του είδους.  
Είδη: Μαύρο Πιπέρι, Ρίγανη, Κανέλα σκόνη, Κανέλα ξύλο, Δυόσμος, Μοσχοκάρυδο, Κάρυ,  Πάπρικα γλυκά9, Μπαχάρι τριμμένο,

Κύμινο, Φύλλα Δάφνης βανίλια
1) Μαύρο Πιπέρι: που αποτελείται από καρπούς του φυτού Peper Nigrum L που έχουν συλλεγεί σε άγουρη κατάσταση και

έχουν ξηρανθεί γρήγορα.
2)Ρίγανη: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα άνθη και φύλλα του είδους Origanum vulgare L και άλλων ειδών, που πρέπει να

είναι απαλλαγμένα φύλλων άλλων όμοιων φυτών.
3)Κανέλα σκόνη κ’ ξύλο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι φλοιοί διαφόρων ειδών του γένους Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει

να είναι  απαλλαγμένοι  από τον πρωτογενή φλοιό και  τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει  να έχει  αντιληπτό
υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα.

4)Δυόσμος ( Spearmint )
5)Μοσχοκάρυδο: χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματικούς μανδύες, σπέρματα του φυτού Myristica Fragrans Houtt.
6) Πάπρικα: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Capsicum Annuum L.
7) Μπαχάρι: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του Ινδοπέρεως του φαρμακευτικού.
8) Κύμινο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί του φυτού Cuminum  Cyminum L.
9)Φύλλα  Δάφνης:  χαρακτηρίζονται  τα  αποξηραμένα  φύλλα  του  δέντρου  Laurus  Nobilis  L,  τα  οποία  πρέπει  να  είναι

απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου.
Τσάι μαύρο σε συσκευασία  1 Kgr και ατομικά φακελάκια 
 Με την ονομασία Τσάι  νοούνται τα φύλλα ή και οφθαλμοί φύλλων που≪ ≫
έχουν ξεραθεί και κυλινδρωθεί με διάφορες μεθόδους και σπανιότερα οι
οφθαλμοί ανθέων του τεϊόδεντρου THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA.
 Η παρουσία μίσχων των φύλλων του τσαγιού επιτρέπεται, καθόσον αυτοί
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των φύλλων του. Το τσάι να μην περιέχει φύλλα, οφθαλμούς ή μίσχους άλλων φυτών
 Να μην περιέχει ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες, που μπορεί να
αυξήσουν το βάρος, επιτρεπόμενης της προσθήκης φυσικών αρωματικών
ουσιών από τις αναφερόμενες στον Κ.Τ.
 Να μην πωλείται ξεθυμασμένο τσάι ή τσάι ελεύθερο ή φτωχό σε καφεΐνη,
σαν πλήρες και κανονικό.
 Να μην πωλείται τσάι ορισμένης χώρας προέλευσης σαν τσάι άλλης χώρας.

 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ   16 gr  και σικάλεως πακετο των 180 – 200 gr
 Η παρασκευή των απλών αρτοσκευασμάτων πρέπει να γίνεται πάντοτε από
τους επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και με τους περιορισμούς του άρθρου 113 του Κ.Τ.
 Οι φρυγανιές μπορούν να παρασκευάζονται από αλεύρι οποιουδήποτε
τύπου ή κατηγορίας από τα επιτρεπόμενα.
Πρέπει να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο, μετά την
κοπή σε τεμάχια να υποβάλλονται σε δεύτερο κλιβανισμό, για την απαλλαγή τους από το μεγαλύτερο ποσοστό νερού και με

σκοπό το ελαφρύ ψήσιμο.

 ΟΣΠΡΙΑ  Συσκευασία: 500 g
Είδη: Φακές ψιλές, Φασόλια μέτρια, Γίγαντες, Ρεβίθια
Τα όσπρια θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 121 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κώδικα τροφίµων και ποτών
Η ονομασία Όσπρια αποδίδεται σε αποξηραθέντα ώριμα, βρώσιμα
σπέρματα των φυτών της οικογένειας των ψυχανθών
• Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι Α’ ποιότητας. 
• Να είναι συσκευασµένα σε συσκευασίες 500 γραµµαρίων. 
•  Tα όσπρια δεν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά
. Πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:
α) Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες αυτών στους 1050 C, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του 14% .Πρέπει να είναι ώριμα,

φυσιολογικού  χρώματος,  στιλπνά  και  μη  συρρικνωμένα,  απαλλαγμένα  πρακτικά  κάθε  ξένης  πρόσμιξης  που  οφείλεται  στην
επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διαφόρων συμφυωμένων φυτών, χωμάτων, ξυλαρίων, ζιζανίων, κόκκων δημητριακών
κ.λ.π.,
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β) απαλλαγμένα τελείως αυτών σε περίπτωση, που φέρονται στην κατανάλωση σαν καθαρισμένα.
γ) Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας.
δ) Δεν επιτρέπεται να περιέχουν κόκκους που έχουν προσβληθεί από ακάρεα σε ποσοστό ανώτερο του 5%.
ε) Κατά τον βρασμό με νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους
οργανοληπτικούς χαρακτήρες.
στ) Όσπρια, που βράζουν πλήρως σε χρόνο μεγαλύτερου του συνήθους,
θεωρούνται σαν κατώτερης ποιότητας

 ΞΎΔΙ-ΧΥΜΌΣ ΛΕΜΟΝΙΟΎ .  βάρους 400 – 380  gr
 To  Ξύδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα (να μην περιέχει

αλκοόλη) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται  στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις. 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π.
 Η ονομασία ξύδι ή γνήσιο ξύδι δίνεται στο προϊόν που παράγεται μόνο
με οξική ζύμωση κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. Η
οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ 
Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ή ημερομηνία συσκευασίας
 ΛΕΜΟΝΙ  Ως προς τα αναλυτικά του στοιχεία, το προϊόν αυτό θα πρέπει να πληροί τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου

127 του Κ.Τ., όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και το Π.Δ.526/83
Επί της συσκευασίας του, εκτός των άλλων προβλεπόμενων ενδείξεων,
πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα η φράση ΆΡΤΥΜΑ ΛΕΜΌΝΙ  και το βάρος να είναι 380γρ.

 ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ    ατομική συσκευασία 250 ml  και συμπυκνωμένος  χυμός 750 ml
 Χυμός φυσικός κοκτέϊλ φρούτων: ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή

και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση
των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί  χαρα-κτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να
μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο
άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία Οι
φυσικοί χυμοί  ατομικοί χυμοί φρούτων συσκευασίας 250ml,  θα πρέπει να είναι σε συσκευασία tetra Pak και tetra Brik, χωρίς
προσθήκης συντηρητικών, με ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.

Ελάχιστο λίπος επί ξηρού: 45% και ελάχιστο ξηρό υπόλειμμα: 40%.

 ΕΛΙΕΣ :  Ελιές μαύρες  100-110 τεμάχια / κιλό.
Οι διατιθέμενοι στην κατανάλωση  καρποί θα πρέπει να είναι  ημιώριμοι ή ώριμοι καρποί Ευρωπαϊκής ελιάς, κατόπιν ειδικής

επεξεργασίας ( το τελικό δε προϊόν  να έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη του πυρήνα και χρώμα μαύρο
μέχρι μελανοιώδες)  και που έγιναν διατηρήσιμοι με αλάτισμα ή σε άλμη ή σε ξύδι ή με ελαιόλαδο, πρέπει να πληρούν τους
παρακάτω όρους:

α) Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή των ελιών καρποί πρέπει να είναι άρτιοι και να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε
αλλοίωση ή προσβολή από σκώληκες ή έντομα κ.λ.π. Τα ανεκτά επιτρεπόμενα ποσοστά των προσβεβλημένων ελιών καθορίζονται
από τις σχετικές διατάξεις των αρμόδιων αρχών.

β) Για την εκπίκρανση των διατιθέμενων σαν μαύρων ελιών δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αλκαλικών διαλυμάτων.
γ) Απαγορεύεται η ανάμιξη ελιών διαφορετικού είδους, η ανάμιξη αυτή
θεωρείται νοθεία.
δ) Οι ελιές θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει το είδος αυτών π.χ. Ελιές Καλαμών
ε) Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.
στ) Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος III Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του άρθρου 13.

 ΖΕΛΕ   με ζάχαρη η άγλυκος
Πρώτη ύλη : Σκόνη παρασκευής πηκτών Συσκευασία: 1Kg
Είδος: Σκόνη παρασκευής ζελέ, διάφορες γεύσεις
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
2) Οι σκόνες παρασκευής πηκτών πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση αποκλειστικά και μόνο σε συσκευασία, στην οποία

θα αναγράφεται σαφώς και ευκρινώς το είδος της πηκτής που θα παρασκευαστεί, λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και σύνθεσή τους.
3) Στην κύρια όψη της συσκευασίας των σκονών παρασκευής πηκτών, πρέπει να αναγράφεται:
α) Με ευκρινή κεφαλαία γράμματα ύψους 5 mm, η φράση π.χ. ΖΕΛΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΚΕΡΑΣΙ, προς αποφυγή παραπλάνησης του

καταναλωτικού κοινού, εφόσον δεν περιέχουν χυμούς οπωρών

 ΗΛΙΕΛΑΙΟ   συσκευασία 5 LIT.
 Ηλιέλαιο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τα σπέρματα του ηλίανθου 
 Το ηλιέλαιο θα πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα  του προϊόντος
 Οσμή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος απαλλαγμένες από  ξένες οσμές και τάγγιση.
 ΟΞΥΤΗΤΑ: max 0,3
ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10
ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1
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ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05
ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) max 1,5
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) max 0,1 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) max 0,1
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,467-1,469
ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ 110-143
ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr 188-194
ΑΣΑΠΟΝΟΠΟΙΗΤΑ % 1,5
ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ
ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %
C 14:0 < 0,5
C 16:0 3-10
C 16:1 < 1,0
C 18:0 1-10
C 18:1 14-35
C 18:2 55-75
C 18:3 <0,3
C 20:0 <1,5
C 20:1 <0,5
C 22:0 <1,0
C 22:1 <0,5
C 24:0 <0,5 

 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   συσκευασία 100 gr 
    Η περιεκτικότητα  του αλεσμένου καφέ σε ανόργανες ύλες (τέφρα) δεν πρέπει να είναι πάνω από 5,5% και η υγρασία και

οι  πτητικές  σε 105 0 ουσίες του δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 5%
    Η περιεκτικότητα  δε σε υδατοδιαλυτές ύλες δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 23% 
  Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες  και δεν θα έχουν αφαιρεθεί   ολικά η μερικά οι

υδατοδιαλυτές ύλες.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 ΑΛΑΤΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 1 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 6.000,00 48,00
2 ΑΛΑΤΙ ΧΥΜΑ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200,00 168,00
3 ΑΛΕΥΡΙ για ολες τις χρήσεις 1 Kgr KGR 600,00 360,00
4 ΒΟΥΤΥΡΟ  ΑΤΟΜΙΚΟ 10 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100.000,00 3.600,00
5 ΒΟΥΤΥΡΟ  ΧΥΜΑ 250 GR ΤΕΜΑΧΙΑ 2.500,00 1.875,00
6 ΓΑΡΥΦΑΛΟ Kgr 1,00 11,00
7 ΔΑΦΝΗ Κgr 1,00 5,00
8 ΔΥΟΣΜΟΣ Kgr 1,00 5,00
9 ΕΛΙΕΣ ΔΟΧΕΙΟ  Ν 4 Kgr 250,00 750,00

10 ΖΑΧΑΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  10 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200.000,00 4.000,00
11 ΖΑΧΑΡΗ ΧΥΜΑ   1 Kgr Kgr 500,00 400,00
12 ΖΕΛΕ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ Κgr 200,00 2.000,00
13 ΖΕΛΕ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ Κgr 1.000,00 3.000,00
14 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5 LIT ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 1.035,00
15 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ Kgr 1,00 4,00
16 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ Kgr 1,00 4,00
17 ΚΑΡΥ Kgr 1,00 4,00
18 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 100 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000,00 700,00
19 ΚΥΜΙΝΟ Kgr 1,00 7,00
20 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ KGR 1.500,00 1.950,00
21 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ Kgr 1,00 20,00
22 ΜΠΑΧΑΡΙ Κgr 1,00 5,00
23 ΞΥΔΙ  400  ml ΤΕΜΑΧΙΑ 900,00 225,00
24 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ Kgr 1,00 5,00
25 ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ Kgr 10,00 120,00
26 ΠΟΥΡΕΣ KGR 200,00 460,00
27 ΡΕΒΙΘΙΑ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00 50,00
28 ΡΙΓΑΝΗ Kgr 10,00 50,00
29 ΡΥΖΙ γλασσέ Kgr 600,00 600,00
30 ΡΥΖΙ κίτρινο Kgr 2.500,00 2.250,00
31 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ KGR 50,00 75,00
32 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 2,5 Kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 500,00
33 ΣΥΜΠΥΚΝ .ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΙΑΛΗ 750 ml  ΤΕΜΑΧΙΑ 300,00 390,00
34 ΤΣΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 20.000,00 300,00
35 ΤΣΑΙ ΧΥΜΑ Κgr 12,00 48,00
36 ΦΑΚΕΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90,00 135,00
37 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500  gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90,00 180,00
38 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 0,5 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 50,00
39 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ατομικές 16 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 26.500,00 1.590,00
40 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 180 - 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 300,00 210,00
41 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500 gr Κgr 100,00 200,00
42 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ   250 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 29.500,00 8.260,00
43 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 16.000,00 560,00
44 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ   330 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 400,00 80,00

   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 36.289,00
ΦΠΑ 24% 8.709,36
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 44.998,36
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1599/1986)

 
ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2): 
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

     α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ

        του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)

     β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (EE C 195 της

       25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)

     γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών     

       Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48

     δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις

       της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη 

       χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την 

       χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

       (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του

       ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.

2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών 

       ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

      β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού

       συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

       γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου 

       εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.

δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις 
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πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

(4)

Ημερομηνία:        20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

Download from Diorismos.gr
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