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Άξζξν 1 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
 
 1. Σα ρνξεγνύκελα λσπά νπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο, 
αθέξαηα πγηή θαη εηδηθόηεξα ρσξίο ίρλε πξνζβνιώλ από έληνκα ή άιια παξάζηηα 
θαη αζζέλεηεο ρσξίο κώισπεο, αιινηώζεηο θαζώο θαη δεκηέο από παγεηό. Δπίζεο 
πξέπεη λα είλαη θαζαξά, απαιιαγκέλα από ρώκα θαη νξαηά ίρλε ιηπαζκάησλ θαη 
θπηνθαξκάθσλ. Να έρνπλ σξηκόηεηα πνπ λα επηηξέπεη αληνρή ζε κεηαθνξά θαη 
κεηαρείξηζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο θαηαλαιώζεσο. Να κελ 
εκθαλίδνπλ αιινίσζε ηεο ζύζηαζήο ηνπ θαη ησλ νξγαλνιεπηηθώλ ηνπο 
ραξαθηήξσλ. Να κελ έρνπλ πγξαζία κεγαιύηεξε από ην επηηξεπόκελν όξην θαη ζα 
παξαδίδνληαη ρσξηζηά ηα θξνύηα από ηα ιαραληθά θαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
ηζρύνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Η κεηαθνξά ησλ νπσξνιαραληθώλ ζα γίλεηαη 
κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα. Σα λσπά νπσξνιαραληθά πξέπεη 
λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο 
Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ηζρύνπζεο εγθπθιίνπο θαη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ 
 
 2. Όια ηα λσπά ηξόθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ δηαηίζεληαη, ζα πιεξνύλ 
ηνπο παξαθάησ όξνπο:  
  
    α.  Να είλαη πξνζθάηνπ ζπιινγήο (θξέζθα) έρνληα ηελ αληίζηνηρε ζπλνρή 
πνπ πεγάδεη από απηό.  
 
    β.  Να πξνέξρνληαη από θπηά ή θαξπνύο πνπ λα βξίζθνληαη ζην θαηάιιειν 
ζηάδην αλάπηπμεο ή σξίκαλζεο.  
 
    γ. Να είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλα ρσκάησλ, ιάζπεο, θάζε άιιεο 
ξύπαλζεο, θαη θάζε άιιεο αλόξγαλεο ή νξγαληθήο ύιεο.  
 
    δ. Να κελ είλαη ηερλεηά ρξσκαηηζκέλα, κε νπνηαδήπνηε αλόξγαλε ή 
νξγαληθή νπζία, είηε κε νπνηαδήπνηε θπζηθή κέζνδν.  
 
    ε. Να κελ είλαη πξνζβεβιεκέλα από παξάζηηα ζε ζεκαληηθό βαζκό ή λα 
παξνπζηάδνπλ αιινίσζε ηεο ζπζηάζεσο ή ησλ νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηήξσλ.  



 
  ζη. Να κε πξνέξρνληαη από αλαγέλλεζε, ή ελπδάησζε απνμεξακέλσλ 
πξντόλησλ.  
 
 δ. Να κελ είλαη πξντόληα από θπηά ξαληηζκέλα κε θπηνθάξκαθα, όπσο π.ρ. 
παξαζείν, καιαζείν, αξζεληθνύρα, κνιπβδνύρα ζθεπάζκαηα θ.ιπ. θαη ζπιιεγκέλα 
πξν ηνπ θαζνξηζκέλνπ από ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ρξόλνπ, θαη λα κελ πεξηέρνπλ 
θαηάινηπα ησλ παξαπάλσ νπζηώλ, πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηε Γεκόζηα πγεία 
 

Άπθπο 2 
Δικαιολογητικά Σςμμετοσήρ 

ηνλ θάθειν ζπκκεηνρήο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α», άξζξν 

4, επί ποινή αποκλεισμού, ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη θαη ηα παξαθάησ: 

 

α. Η πξνβιεπόκελε από ην λόκν Άδεηα Λεηηνπξγίαο.  

      

 β. Βεβαίσζε ηεο επηρείξεζεο όηη ηα πξντόληα πνπ απηή πξνκεζεύεη είλαη 

ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (Κ.Π.Σ.) θαη ηελ ηζρύνπζα Δζληθή θαη 

Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. 

       

 γ. Τπεύζπλε Γήισζε όηη ζα ηεξεί όινπο ηνπο πγεηνλνκηθνύο θαλόλεο ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ (δελ απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο). 

                        

Άπθπο 3 

Υγειονομικόρ και ποιοτικόρ έλεγσορ 

 

1. Σν πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή 
άκεζα ή έκκεζα πξέπεη  λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλόλσλ νξζήο πγηεηλήο 
πξαθηηθήο ζε όηη αθνξά ηελ αηνκηθή πγηεηλή, ηελ αζθαιή ζπκπεξηθνξά έλαληη ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηελ δηαθίλεζε απηώλ. 

 
2. Τγεηνλνκηθόο έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηή(-ησλ) ζα γίλεηαη θαηά 

πεξηνδηθά δηαζηήκαηα από ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ησλ Βηνκεραληώλ – Βηνηερληώλ 
Σξνθίκσλ ηεο Τπεξεζίαο, από ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ε ζρεηηθή έθζεζε, ζύκθσλα 
κε ην Κ 422-10. 

 
3. Γείγκαηα ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην ηκήκα 8 ηνπ 

Κ 422-10, κε ηελ άθημε ηνπ πξντόληνο ζηε Λέζρε παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή 
ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, ν νπνίνο θαη πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθό δειηίν 
δεηγκαηνιεςίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΔ/ΓΔΜ. 
ε πεξίπησζε κε ππάξμεσο εμνπζηνδνηεκέλνπ (απζεκεξόλ) εθπξνζώπνπ ηα 
δείγκαηα παξαιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ κεηαθνξέα θαη νπδεκία έλζηαζε γίλεηαη 
απνδεθηή. 

 
4. Από απόςεσο πνζόηεηαο ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ δείγκαηα:  
 



                      α.  Γηα θάζε κηθξνβηνινγηθό έιεγρν: ηξία (3) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην 

από θάζε είδνο. 

                    β.      Γηα ρεκηθή αλάιπζε : ηξία (3) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην από θάζε 

είδνο. 

5. Η επηηξνπή πξνειέγρνπ ησλ Βηνκεραληώλ ηεο Τπεξεζίαο ζα 
επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά θαη εθηάθησο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδόρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηεξήζεσο ησλ λνκνζεηηθώλ 
απαηηήζεσλ όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηεο νξζήο πγηεηλήο θαη 
βηνκεραληθήο πξαθηηθήο. 

 
6. Σα απνηειέζκαηα όισλ γεληθώο ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, 

ηίζεληαη ππόςε ηνπ ΠΒΚ θαη ηεο Τπεξεζίαο θαη εηζάγεηαη ην ζέκα ακέζσο κε 
ζρεηηθή εηζήγεζε γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη επηβνιή ή κε θπξώζεσλ, πξνζηίκσλ, 
εθπηώζεσο θιπ. Η απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη νξηζηηθή θαη απαγνξεύεηαη θαηά 
λόκν λα αλαθιεζεί όπσο θαη ηπρόλ θαηαινγηζκνύ δηαθνξάο ηηκήο, ζε πεξίπησζε 
πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο από ηνλ επόκελν κεηνδόηε. 

 
7. Σν θόζηνο ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ ζα βαξύλεη ηνλ 

πξνκεζεπηή. Σν Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ην Υεκείν ηξαηνύ θαη ην ΚΒΙΔ ζα 
θνηλνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίηηκνπ 
απηώλ. Οκνίσο ην θόζηνο εθηέιεζεο απηώλ ζε άιινπο πξνβιεπόκελνπο θνξείο, ζα 
βαξύλεη επίζεο ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
Άπθπο 4 

Αποτελέσματα Επγαστηπιακών Εξετάσεων 
 

1. Ωο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο λννύληαη: 
 

                       α.     Μηθξνβηνινγηθέο 

                       β.     Υεκηθέο 

2.  ε πεξίπησζε, πνπ ην ΓΔΙΓΜΑ βξεζεί κε αζθαιέο, αθαηάιιειν ή κε 
θαλνληθό ηόηε εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα ζην Κ 422-10/1ε 

Σξνπνπνίεζε/Σκήκα 9/πΠαξάγξαθνο 2 θαη 3. 
 
3. Σα πξντόληα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαιινίσησλ 

ηξνθίκσλ θαη νη θαη’ έθεζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο δηέπνληαη από ην άξζξν 20 
ηνπ Κεθαιαίνπ 1, παξάγξαθνο 4 ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ). 

 
4. ε πεξίπησζε αθαηαιιειόηεηαο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ πξντόλησλ, 

απηά άκεζα ζα αληηθαζηζηνύληαη από ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα ηα αθαηάιιεια ηξόθηκα 
ζα εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. 

 
5. Λνηπά όπσο θαζνξίδνληαη από ηελ εζληθή, θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδώλ Κπιηθείνπ ηνπ ΓΔ/ΓΤΓ ή ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηώλ. 

 



Άπθπο 5 
Αξιολόγηση εγκαταστάσεων 

1.  Σν ΠΒΚ δηαηεξεί αλά πάζα ζηηγκή ην δηθαίσκα ειέγρνπ θαη 

αμηνιόγεζεο ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή. 

  

2.  Σνλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πξνβεί ζε αιιαγή 

εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο λα δειώζεη απηό ζην Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ 

ηνπ ΠΒΚ ηόηε θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

 

Άπθπο 6 

Γενικοί Πεπιοπισμοί 

 

 1.     Σα νπσξνθεπεπηηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, λα 
πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ) θαη ζύκθσλα κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ηνπ ΓΔ. 

 
         2.    Ο Αγνξαζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ζπγθεθξηκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, εηδώλ νπσξνθεπεπηηθώλ από άιιε πεγή ζε πεξίπησζε πνπ ν 
πξνκεζεπηήο βεβαηώζεη αδπλακία εμαζθάιηζεο/πξνκήζεηαο ηνπο γηα νπνηνδήπνηε 
ιόγν. 

 
         3.    ηα παξαζηαηηθά έγγξαθα πώιεζεο – απνζηνιήο ζα ζεκεηώλεηαη ε 
πξνέιεπζε εθάζηνπ είδνπο (Ν. Κξήηεο ή εγρώξηα ή εηζαγσγήο).  

 
         4.    Η παξαγγειία ησλ πξντόλησλ ζα γίλεηαη εγγξάθσο (fax, e-mail) από 
αξκόδην όξγαλν ηεο Λέζρεο. Δίλαη δπλαηή θαη ε ηειεθσληθή παξαγγειία, θαηόπηλ 
ζπκθσλίαο ησλ δύν κεξώλ. Ο ρξόλνο πινπνίεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
πξσί ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. 

 
5.    Η παξάδνζε παξαιαβή ησλ πξντόλησλ ζα γίλεηαη από αξκόδην Όξγαλν 

ζηελ έδξα ηεο Λέζρεο ζηηο Κνξαθηέο Αθξσηεξίνπ ηξείο θνξέο εβδνκαδηαίσο ζε 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη εθηάθησο ζε πεξηπηώζεηο εθδειώζεσλ, κε 
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αλαδόρνπ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ πξντόληνο. 

 
        6.  ε πεξίπησζε απόξξηςεο από ηνλ παξαιακβάλνληα νιόθιεξεο ή κέξνπο 
ηεο πνζόηεηαο ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ ηεο ζύκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά άκεζα ηελ πνζόηεηα πνπ απνξξίθζεθε κε άιιε 
πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 
 

 Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                           Γ΄   ΚΟΤ 

 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπδθηή) 

  

 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

  Γληεο Πξνκ & πκβ  



 


