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ΠΡΟΣ:        MY FOB AKTIOY  
                                                                             ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 Πίνακας Αποδεκτών     ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
         
ΚΟΙΝ :       Τηλ. 2682045042 
                                                                                       Φ.831/AΔ.5038 
                                                         Σ.928 
                                                                                       Άκτιο 23 Αυγ. 2022 
 
ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών 
 (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 8/2022) 
 
ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011004500 
 β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ011004568 
 

 1. Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, προσκαλούνται οικονομικοί φορείς  
για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη σύμβασης  διάρκειας ενός 
(1) έτους, με αντικείμενο την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 
 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV M.M 

1 ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 15115100-8 ΚΙΛΟ 

2 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο 15113000-3 ΚΙΛΟ 

3 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΧΟΙΡΙΝΕΣ (280-300gr) 15113000-3 ΚΙΛΟ 

4 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΛΑΙΜΟΥ(280-300gr) 15113000-3 ΚΙΛΟ 

5 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ (120gr)  15131700-2 ΚΙΛΟ 

6 ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ 15113000-2 ΚΙΛΟ 

7 ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ) 15113000-2 ΚΙΛΟ 

8 ΧΟΙΡΙΝΟ ΡΟΛΟ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

9 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΜΟΣΧΟΥ (300-350gr) 15111200-1 ΚΙΛΟ 

10 ΛΑΙΜΟΣ ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 15111200-1 ΚΙΛΟ 

11 ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΟΥ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

12 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο 15111200-1 ΚΙΛΟ 



 
 
 

 2. Το εκτιμώμενο ύψος προμήθειας ενός έτους   ανέρχεται σε είκοσι πέντε 
25.000,00 €. Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ποσοστού 0,13468 %, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 

 3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) 
ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13. 

13 ΚΙΛΟΤΟ ΜΟΣΧΟΥ 15111200-1 ΚΙΛΟ 

14 ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΛΑΠΑ ΜΟΣΧΟΥ 15111200-1 ΚΙΛΟ 

15 ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 15111200-1 ΚΙΛΟ 

16 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ (1500-1800gr) 15112130-6 ΚΙΛΟ 

17 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ 15112130-6 ΚΙΛΟ 

18 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (120gr) 15131700-2 ΚΙΛΟ 

19 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

20 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ (ΑΤΟΜΙΚΟ) 15131700-2 ΚΙΛΟ 

21 ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ) 15131700-2 ΚΙΛΟ 

22 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

23 ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

24 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

25 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

26 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

27 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

28 ΚΕΜΠΑΠ 15131700-2 ΚΙΛΟ 

29 ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 15113000-3 ΚΙΛΟ 

30 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 15131130-5 ΚΙΛΟ 



 

      4. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 
 

              α. Τεχνική Προδιαγραφή ή Στοιχεία: Ως το Παράρτημα «Β» της 
παρούσας ή τα επισυναπτόμενα έγγραφα 

 

  β. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα προϊόντα της Σύμβασης  θα 
παραδίδονται από τον προμηθευτή τμηματικά σε Τροφοδοσία/Λέσχη FOB και 
ΚΕΔΑ, σε ημέρες και ώρες εργάσιμες, έως την 11:00 π.μ (κατόπιν προγενέστερης 
συνεννόησης), εντός 48 ωρών, από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή 
έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας, της οποίας το (συνολικό) μέγεθος 
θα είναι ποσού, τουλάχιστον, άνω των τετρακοσίων (400,00) ευρώ καθώς και σε 
περίπτωση που η έδρα του προμηθευτή είναι ανω των 20 χλμ από τις 
εγκαταστάσεις της Μονάδος  . 
  Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η υπηρεσία  δύναται να προβαίνει 
στους προβλεπόμενους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο 
προμηθευτής πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο 
προμηθευτής παρουσιάζει αποκλίσεις, η Μονάδα, εκτός από την επιβολή των 
προβλεπόμενων προστίμων, δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. 
    

  γ. Χρόνος ισχύος προσφοράς:  (6) Μήνες 
 

  δ. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας.  
 

  ε. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία 
αποστολής των προσφορών είναι η Πέμπτη  15/09/2022. Προσφορές που 
παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν αξιολογούνται. 
 

  στ. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Όλοι  οι οικονομικοί φορείς που 
λαμβάνουν γνώση της παρούσας.   
  ζ. Τρόπος υποβολής προσφορών: Η υποβολή προσφορών γίνεται 
ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) στη διεύθυνση 
oik.myfobakt@haf.gr ή εναλλακτικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση Διεύθυνση 
Αναθέτουσας Αρχής: ΜΥ FOB AKTIOY /Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αεροπορική Βάση Ακτίου 
, Πρέβεζα 48100) : Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή (μη 
επεξεργάσιμη – pdf): 
   (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
            (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην οποία συμμετέχει και να αποδέχεται ρητά 
όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης. 
 

    (β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2 α) και 
β) του άρθρου 73 Ν.4412/16. 
 

    (γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, 
του άρθρου 74 του Ν.4412/16. 
 

   (2) Τεχνική προσφορά (Άρθρο 94 Ν.4412/16):  Τεχνική 

Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

mailto:oik.myfobakt@haf.gr


απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο 

Παράρτημα «Β» της παρούσας πρόσκλησης  και στην οποία ο προσφέρων θα 

περιγράφει ακριβώς πώς πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές. Το κείμενο της τεχνικής περιγραφής πρέπει να φέρει συνεχή 

αρίθμηση των σελίδων της.   

                         (3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή ΚΕΠ, με την οποία να : 

                                   1/ Δηλώνεται, η χώρα καταγωγής (αναλυτικά) όλων των 

τελικών προσφερόμενων προϊόντων. Εφόσον ο προσφέρων, παράγει ο ίδιος τα 

τελικά προϊόντα είτε μέρος αυτών πρέπει να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα και 

ο τόπος εγκατάστασής της.  

                                     2/ Δηλώνεται, ότι τα προσφερόμενα είδη είναι «Α» Ποιότητας 

και καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, την Ελληνική Νομοθεσία, τις 

σχετικές διατάξεις, τον Κώδικά Τροφίμων και Ποτών, προέρχονται από νομίμως 

λειτουργούντες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 

περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη Χώρα θα πρέπει να προέρχεται από 

εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από 

Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Ε.Ε.   

                                     3/ Δηλώνεται, ότι γνωρίζουν, εφαρμόζουν και 

συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

αντίστοιχα εναρμονισμένη Ελληνική Νομοθεσία που αφορούν την τήρηση του 

«πακέτου υγιεινής» σχετικά με τον έλεγχο των τροφίμων με στόχο την  

βελτιστοποίηση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, καθώς και ότι ενημερώνονται 

για κάθε νεότερη εξέλιξη που αφορά τους νέους κανονισμούς τροφίμων. 

                                    4/ Δηλώνεται, ότι επιτρέπουν τη ελεύθερη πρόσβαση των 

αρμόδιων οργάνων της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του (εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας) για έλεγχο, παρέχοντας τους κάθε διευκόλυνση – διευκρίνιση που 

αφορά το τελικό προϊόν και όλη την παραγωγική διαδικασία. Ο συγκεκριμένος 

έλεγχος θα αφορά την τήρηση όρων της Σύμβασης, την εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία και την διαχείριση ασφαλείας των τροφίμων.  

                                   5/ Δηλώνεται, ότι θα αναγράφουν στα εμπορικά έγγραφα 

διακίνησης (τιμολόγια) είτε σε επισυναπτόμενες βεβαιώσεις των υπό προμήθεια 

ειδών (από κρέας βοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών), αναλυτικά 

τις ενδείξεις που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Ν.4492/17 (είδος κρέατος, χώρα 

καταγωγής/εκτροφής, καθ. βάρος κτλ.), κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 

4, της υπ. αριθμ.ΚΥΑ1384/41923/16-03-18(Β’1127) [«Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 

και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των 

Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την 

ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων 

ελέγχων στην αγορά κρέατος»].  

                                     6/ Δηλώνεται, ότι θα υποχρεούνται να προσκομίσουν 

(εφόσον τους ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή), οποιοδήποτε στοιχείο 



(με την μορφή εγγράφου στην ελληνική γλώσσα), από τις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις σφαγείων ζώων (με υποχρέωση εφαρμογής της ενωσιακής κλίμακας 

ταξινόμησης σφαγίων βοοειδών και χοίρων) που αφορά την ηλικία και την 

ταξινόμηση (κατηγορία διάπλασης και πάχυνσης) των αντίστοιχών σφαγίων από 

όπου προέρχονται τα «συμβατικά» προϊόντα κατά την έννοια των άρθρων 4 & 5 της 

υπ. αριθμ.ΚΥΑ1106/70387/04-04-19 (Β’1424) [«Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1182 της 

Επιτροπής, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1184 και 2017/1185 της 

Επιτροπής και της αριθμ.2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής,  σχετικά με την 

ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών και χοίρων και την αναφορά των τιμών της 

αγοράς για ορισμένες κατηγορίες σφαγίων και ζώντων ζώων.»]. 

 

                 (4) Αντίγραφο (ευκρινές) της Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης από 

αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με το Π.Δ.79/07 (ΦΕΚ 95/Α/07) και την υπ’αρίθμ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ 8-10-12 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β’ 2718/2012), 

εν ισχύ. 

              (5) Αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου της τελευταίας τριετίας αρμόδιας 

Κρατικής Αρχής (ΕΦΕΤ ή Δνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή άλλης Αρμόδιας 

Υγειονομικής Υπηρεσίας), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08-10-12 

Απόφασης του Υπουργείου Υγείας, αποκλειστικά για επιχειρήσεις Λιανικού και 

Χονδρικού εμπορίου (που περιγράφονται στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης). Σε 

περίπτωση μη πραγματοποίησης ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζονται εγγράφως 

με νέα Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (χωρίς 

να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής) οι λόγοι μη πραγματοποίησης του.  

 

             (6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 

22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισμένο 

Πρότυπο βασισμένο στις Αρχές του HACCP. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να 

αφορά στο αντικείμενο του διαγωνισμού και να έχει εκδοθεί από Φορέα 

πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε, να είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα 

διενέργειας του διαγωνισμού και σε περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια της 

Σύμβασης, θα υποχρεούται στην ανανέωση της ισχύος του. Σε περίπτωση ένωσης 

προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της.  

 

 
 

     (7) Οικονομική προσφορά ως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α». 
 
    

      5. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης ανάθεσης: 
 



   (1) Η αναθέτουσα αρχή κάνει αξιολόγηση των προσφορών, 
αποκλείοντας όσους οικονομικούς φορείς δεν κατέθεσαν προσφορές που να 
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΥΠ. 
 

   (2) Η αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των προσφορών, αποστέλλει πρόσκληση στο μειοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο και 
τον προσκαλεί εντός 5 ημερών, για την προσκόμιση:  
 

    (α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/86 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή 
σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79A του Ν.4412/16. 
Πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των 
δικαιολογητικών ανάθεσης. Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης, 
αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73. 
 

    (β) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 

    (γ) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί 
μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη 
επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, στο πλαίσιο του άρθρου 74 του Ν.4412/16. 
 

    (δ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο 
αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
 

   (3) Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αποδεκτά, 
η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης, την οποία αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ 
και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποιεί ειδικώς στον ανάδοχο και στους υπόλοιπους 
οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά και κατέθεσαν. 
Επισημαίνεται ότι με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση 
θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 

   (4) Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κατακυρώσει τη σύμβαση για 
ξεχωριστά και συνολικά για όλα τα είδη. 
 

   (5) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή του συμφωνητικού. 
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του σε μορφή ΙΒΑΝ, που 
συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου 
της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας 
αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 



 

     6. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της  αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την 

αναθέτουσα αρχή. 
 

     7. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής: 
 

   (1) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
 

   (2) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς 
της Κεντρικής Διοίκησης). 
 

     8.  Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης :  
 
 Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται μηνιαία,  από την διαχείριση 
χρηματικού της Μονάδας,  με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, 
, ως εξής: 
            Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση, θα παραδίδει χωριστά στον εκάστοτε 
διαχειριστή (Τροφοδοσίας/Λέσχης) της Μονάδας, το προς εξόφληση Τιμολόγιο 
Πώλησης, (με τις εξής χωριστές «επωνυμίες πελάτη»: «ΜΥ FOB 
AKT/ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ» &  «MY FOB AKT /ΛΕΣΧΗ ΚΕΔΑ – FOB »). 
           Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει (και έπειτα να 
βρίσκεται εν’ ισχύ): 
  α. Φορολογική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), με την ένδειξη «για είσπραξη 
χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης» και 
  β. Ασφαλιστική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (Ε.Φ.Κ.Α), με την ένδειξη «για είσπραξη 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο» σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
Ν.2065/92.  
  Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα αποτελεί λόγο 
λύσεως της σύμβασης.  
  Η εξόφληση του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον 
πιστοποιείται η καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών με 
ενσφράγιστη βεβαίωση που θα τοποθετείται όπισθεν των τιμολογίων και θα 
υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας στα οποία θα συμμετέχουν 
υποχρεωτικώς ό Ιατρός της, ο διαχειριστής Τροφοδοσίας ή διαχειριστής 
Εστιατορίου (Συσσιτιάρχης) Λέσχης ΚΕΔΑ και FOB αντίστοιχα. 
   
      9. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε 
περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, 
εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16. 
 

    10. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει 
την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την 
αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), το 
οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση 
άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση 
της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό 



(5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 
 

    11.  Πληροφορίες : Ασμιας Παπαδημητρίου Ζ. – Ασμιας Χαραλάμπους Ειρ. 
 
 

     
ΕΟΥ 

 
Σγος (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου 

Ο Διοικητής 
 

Ασμχος (Ι) Βασίλειος Ασημακόπουλος  
 
 
 
     
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
«Β» Τεχνική προδιαγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες για ενέργεια 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, e-mail: keeuhcci@uhc.gr  

Εμπορικό Επιμελητήριο Πρέβεζας, e-mail: info@prevezachamber.gr 

Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδος, e-mail: info.lefkadachamber@gmail.com 

Εμπορικό Επιμελητήριο Aρτας : e-mail: info@e-artas.gr 

Εμπορικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, e-mail:contact@epimetol.gr 

Εμπορικό επιμελητήριο Ιωαννίνων , e-mail:  info@cci-ioannina.gr 

 

Αποδέκτες για Πληροφορία 

ΜΥ FOB AKT/OIK/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘ  

ΜΥ FOB AKT/ΣΥΠ 

4Η ΜΣΕΠ 

 

mailto:keeuhcci@uhc.gr


 



MY FOB AKTIOY 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ./Σ./…..-…-202…./ΜΥ FOB AKT 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: 

ΑΦΜ: 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  Τηλ:………………Fax:…………….E-mail:…………….  

 

1. Οικονομική Προσφορά:  Ως ο ακόλουθος Πίνακας των ειδών: 
2.  

A/

A 

ΕΙΔΟΣ CPV M.M ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΕ €  

1 ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 15115100-8 ΚΙΛΟ  

2 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο 15113000-3 ΚΙΛΟ  

3 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΟΝΤΡΑ 

ΧΟΙΡΙΝΕΣ (280-300gr) 

15113000-3 ΚΙΛΟ  

4 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 

ΛΑΙΜΟΥ(280-300gr) 

15113000-3 ΚΙΛΟ  

5 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 

(120gr) 

 15131700-

2 

ΚΙΛΟ  

6 ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ 15113000-2 ΚΙΛΟ  

7 ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 

(ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ) 

15113000-2 ΚΙΛΟ  

8 ΧΟΙΡΙΝΟ ΡΟΛΟ 15131700-2 ΚΙΛΟ  

9 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΟΝΤΡΑ 

ΜΟΣΧΟΥ (300-350gr) 

15111200-1 ΚΙΛΟ  



10 ΛΑΙΜΟΣ ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 15111200-1 ΚΙΛΟ  

11 ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΟΥ 15131700-2 ΚΙΛΟ  

12 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο 15111200-1 ΚΙΛΟ  

13 ΚΙΛΟΤΟ ΜΟΣΧΟΥ 15111200-1 ΚΙΛΟ  

14 ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΛΑΠΑ 

ΜΟΣΧΟΥ 

15111200-1 ΚΙΛΟ  

15 ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΕΛΙΑ 

ΜΟΣΧΟΥ 

15111200-1 ΚΙΛΟ  

16 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ (1500-

1800gr) 

15112130-6 ΚΙΛΟ  

17 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ 15112130-6 ΚΙΛΟ  

18 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΑΠΟ 

ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(120gr) 

15131700-2 ΚΙΛΟ  

19 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ 15131700-2 ΚΙΛΟ  

20 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ 

(ΑΤΟΜΙΚΟ) 

15131700-2 ΚΙΛΟ  

21 ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ) 

15131700-2 ΚΙΛΟ  

22 ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 15131700-2 ΚΙΛΟ  

23 ΜΠΙΦΤΕΚΙ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

15131700-2 ΚΙΛΟ  

24 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

15131700-2 ΚΙΛΟ  

25 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 15131700-2 ΚΙΛΟ  

26 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ 15131700-2 ΚΙΛΟ  

27 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 

15131700-2 ΚΙΛΟ  



 

 

 2. Ισχύς Προσφοράς: έξι (6) μήνες. 

 

     Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 

4%, ποσό το οποίο θα παρακρατείτε κατά την εξόφληση εκάστοτε τιμολογίου και οι κρατήσεις 

υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ 0,13468% (επί της συμβατικής αξίας)  

   Ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών και δυο 

χημικών – εργαστηριακών ελέγχων .  

     Σημείωση: Η συγκεκριμένη προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη από τον 

Προμηθευτή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Σγος (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου 
                                                              ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

28 ΚΕΜΠΑΠ 15131700-2 ΚΙΛΟ  

29 ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 15113000-3 ΚΙΛΟ  

30 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 

15131130-5 ΚΙΛΟ  



MY FOB AKTIOY 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ………/Σ……../….-….-2022/ΜΥ FOB AKT 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

 1. Κωδικοί CPV: 15111200-1 «ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ», 15113000-3 «ΧΟΙΡΙΝΟ 

ΚΡΕΑΣ », 15115100-8 «ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ», 15112130-6 «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ» και 

15131700-2 «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ»  

 

        2. Γενικές Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Νωπών Κρεάτων:  

          α. Να προέρχονται από νωπά κρέατα Α’ Ποιότητας, σε κατάλληλες Συσκευασίες 

όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 88 και 89) 

και τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(ΔΙΕΠΠΥ), σύμφωνα με την Υπ.Αριθμ.Α2-861 Απόφαση (ΦΕΚ.2044/Β’/22-08-13), 

ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα προς κατανάλωση.  

          β. Το Ζώο (σφάγιο) να προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 

Τρίτες Χώρες με τους ισχύοντες περιορισμούς της Κοινοτικής Νομοθεσίας, όπου έχουν 

διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, απαλλαγμένα από μεταδοτικά νοσήματα.  

           γ. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που έχουν, σφαγεί πριν από 3 έως 7 

ημέρες, από εγκεκριμένα Σφαγεία (Ιδιωτικά, Δημοτικά, κλπ), όπου τηρείται απαραίτητα 

το Βιβλίο Σφαγών, σύμφωνα με το άρθρο16 της Υπ.Αριθμ.Α2-861 Απόφασης 

(ΦΕΚ.2044/Β’/22-08-3).  

          δ. Τα σφάγια (ζώων) να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο από αρμόδιο 

Κτηνίατρο της Νομοκτηνιατρικής Υπηρεσίας του τόπου σφαγής και να φέρουν τις 

προβλεπόμενες σφραγίδες.  

          ε. Όλα τα Είδη Νωπού Κρέατος πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ετικέτες που 

υφίσταται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

         στ. Να προέρχονται από κατάλληλα προς κατανάλωση τμήματα Μοσχαριών, 

Χοίρων και Αρνιών, σύμφωνα με τα Είδη της παρούσας Διακήρυξης, η δε ημερομηνία 

παράδοσης να είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητάς 

του. Πέραν του χρόνου αυτού δεν θα γίνεται παραλαβή.  

          ζ. Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση της συντήρησης τους.  

          η. Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των 

ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και 

θυρεοστατικά.   



          θ.Να είναι καλά συντηρημένα, καθαρά και να μην είναι αφυδατωμένα, σάπια, 

ευρωτιασμένα ή ταγγισμένα, χωρίς να αναδίδουν δυσάρεστες οσμές και να πληρούν 

τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας, καθώς και τις συστάσεις σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

          ι. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση που αφορά στους 

μακροσκοπικούς – οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες (π.χ. αλλοίωση από το 

χαρακτηριστικό χρώμα του σφαγίου, της οσμής, της σύστασης κτλ), χωρίς να 

περιέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων 

υλών. 

        ια. Να μην έχουν υπερβολικό λίπος έκτος αυτού που συνδέεται με φυσικό τρόπο 

με το κρέας.  

        ιβ. Τα όρια παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB’s 

(πολυχλωριομένα διφαινύλια) στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, κατά τον χρόνο 

παραλαβής τους, είναι τα καθορισμένα στον κανονισμό ΕΚ 1881/06 (Εφημερίδα Ε.Κ. 

L364/20-12-06) όπως ισχύει. Όσον αφορά σε γενετικά μεταλλαγμένα είδη ισχύουν τα 

καθοριζόμενα στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

        ιγ. Τα όρια παρουσίας βαρέων μετάλλων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, κατά 

τον χρόνο παραλαβής τους, είναι τα καθορισμένα στον κανονισμό ΕΚ 1881/06 

(Εφημερίδα Ε.Κ. L364/20-12-06) όπως ισχύει. `  

        ιδ. Τα όρια παρουσίας καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων, αντιμικροβιακών 

παραγόντων, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, κατά τον χρόνο παραλαβής τους, είναι 

τα καθορισμένα στον κανονισμό ΕΚ 1881/06 (Εφημερίδα Ε.Κ. L364/20-12-06) όπως 

ισχύει.  

 

      3. Ειδικές Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Νωπού Κρέατος Μόσχου:  

          α. Να είναι απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κλπ. .  

          β. Το νωπό κρέας (μοσχάρι) να ανήκει στην κατηγορία ταξινόμησης γράμματος 

Ζ (ηλικίας άνω 8 μηνών αλλά έως 12 μηνών, νεαρό μοσχάρι), όπως ορίζεται στον ΕΚ 

566/2008 και στην κατηγορία ταξινόμησης γράμματος Ε (ηλικίας άνω 12 μηνών αλλά 

έως 24 μηνών, μοσχίδες), όπως ορίζεται στον ΕΚ 1234/2007. Να ανήκει, όπως 

ορίζεται στους ΕΚ 1183/2006 & ΕΚ 1234/2007:  

            (1) Από άποψη διάπλασης στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών S(ανώτερη), 

Ε(εξαιρετική), U(πολύ καλή), R(καλή) και Ο(αρκετά καλή) και  

            (2) Ως προς την κατάσταση πάχυνσης στις διαβαθμίσεις 1(πολύ μικρή) και 

2(μικρή).  

          γ. Οι μοσχαρίσιες μπριζόλες, να είναι των κατηγοριών: «σπάλας» και 

«κόντρα», βάρους από 300γρ έως 350γρ, από κρέας μοσχαριού «γάλακτος» (ηλικίας 

έως 6 μηνών). Να ανήκει, όπως ορίζεται στους ΕΚ 1183/2006 & ΕΚ 1234/2007:  



            (1) Από άποψη διάπλασης στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών S(ανώτερη), 

Ε(εξαιρετική), U(πολύ καλή), R(καλή) και Ο(αρκετά καλή)   

            (2) Ως προς την κατάσταση πάχυνσης στις διαβαθμίσεις 1(πολύ μικρή) και 

2(μικρή).  

         δ. Το χρώμα του κρέατος γενικά πρέπει να είναι ερυθρό. Η σύσταση του να 

είναι τρυφερή, η τομή του να είναι εύκολη, ο κόκκος λεπτός και ουδέποτε να φέρει 

μώλωπες, στικτές αιμορραγίες και αποχρωματισμένες περιοχές. Το εξωτερικό λίπος 

να είναι περιορισμένο, το δε εσωτερικό λευκό.  

          ε. Ο νωπός Κιμάς θα είναι μόνο από μοσχάρι που θα ανήκει στις ανωτέρω 

κατηγορίες ταξινόμησης «Ζ» και «Ε» από τεμάχια κρέατος του σφάγιου από «Ελιά» 

(Λαιμού/Σβέρκου) και «Λάπα» (Κοιλιάς) και όχι από:  

           (1) υπολείμματα του τεμαχισμού,  

           (2) διαχωρισμένου (μηχανικά) κρέατος,  

           (3) κρέατος που περιέχει θραύσματα οστών ή δέρμα.  

Η λιποπεριεκτικότητα του θα είναι η ποσότητα λίπους που έχει το συγκεκριμένο 

τεμάχιο κρέατος και δεν θα γίνεται περαιτέρω προσθήκη λίπους. Το ανώτατο όριο 

περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες ορίζεται σε 25%, ενώ ό λόγος (κλάσμα) 

συνεκτικού ιστού/πρωτεΐνης κρέατος να είναι <15% Η διακίνηση του να τηρεί τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

       4. Ειδικές Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Νωπού χοιρινού Κρέατος : 

          α. Το νωπό χοιρινό κρέας να προέρχεται από μηρό (μπούτι), άνευ οστών, οι δε 

μπριζόλες πρέπει να είναι κατηγορίας «κόντρα» με οστά, βάρους από 280 έως 300γρ 

και η πανσέτα 150γρ και να προέρχονται από ζώα που έχουν εκτραφεί και αναπτυχθεί 

καλά (αρσενικά πριν από το στάδιο της γεννητικής ωριμότητας, θηλυκά που δεν 

χρησιμοποιηθήκαν για αναπαραγωγή).  

          β. Τα σφάγια των Χοίρων (που κατανέμονται σε κατηγορίες βάσει της 

εκτιμώμενης περιεκτικότητας τους σε άπαχο κρέας και ταξινομούνται ανάλογα με το 

άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου) να είναι κατηγορίας 

E(>55%),U(>50% & < 55%),R(>45% & <50%) σύμφωνα με τον ΕΚ.1234/2007. 

          γ. Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το κρέας, να είναι έως 110 κιλών (βάρος 

ζωντανού ζώου), να είναι υγιή, απαλλαγμένα από νοσήματα, να έχουν υποστεί 

κτηνιατρικό έλεγχο πριν και μετά την σφαγή, να έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή και 

προς κατανάλωση.  

          δ. Το χρώμα του κρέατος πρέπει να είναι λευκόφαιο έως ροδόχρουν και 

συνεκτικό. 

          ε. Η κατάσταση της πάχυνσης να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι 

κατανεμημένο, λευκωπό και όχι μαλακό και ελαιώδες. 



 

      5. Ειδικές Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Νωπού Κρέατος Αμνοεριφίων:  

         α. Τα κομμάτια του κρέατος θα προέρχονται από παιδάκια και μπούτι αρνιών 

γάλακτος από 8 έως 12 κιλών, σύμφωνα με του ΕΚ.1183/2006 και 1234/2007, κατά 

προτίμηση (όχι αποκλειστικά) Ελληνικής Παραγωγής. 

         β. Να φέρουν τις προβλεπόμενες σημάνσεις, σύμφωνα μα την ισχύουσα 

Νομοθεσία 

 

      6. Ειδικές Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Νωπού Κρέατος Πουλερικών:  

        α. Τα νωπά κοτόπουλα θα προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, Α’ κατηγορίας 

(άρθρο 7 ΕΚ.543/2008), ανέπαφα, τρυφερά, ανεπτυγμένα, με δέρμα μαλακό – λείο, 

καθαρά, χωρίς ορατό κανένα ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς εξέχοντα σπασμένα 

κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και ίχνη προηγούμενης κατάψυξης.  

        β. Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι τύπου 65% δηλαδή σφαγμένα, αποπτερωμένα, 

χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, χωρίς όργανα του πεπτικού συστήματος και εντόσθια, 

με λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς 

(ΕΚ.1538/91 & ΠΔ.291/96).  

        γ. Να έχουν εκτραφεί με 100% φυτική διατροφή, το οποίο θα πιστοποιείται από 

κρατικό φορέα (AGROCERT).  

         δ. Η ηλικία τους θα είναι μέχρι τριών (3) μηνών, βάρους από 1500 έως 1800 

γραμμάρια, με ημερομηνία παράδοσης έως πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία 

λήξεως.  

        ε. Να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης (στον κατάλογο 

των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων) και να φέρουν τις προβλεπόμενες σημάνσεις και 

ανάλογο ταμπελάκι με τις προβλεπόμενες ενδείξεις, σύμφωνα μα την ισχύουσα 

Νομοθεσία.  

       στ. Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε ακτινοβολία ή επεξεργασία με ιονίζουσες 

ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που δίδουν τεχνητό χρώμα ή 

γεύση.  

        ζ. Να μην έχουν επεξεργασία με χρωστικές τεχνητές ή φυσικές ή με συντηρητικές 

ή τρυφεροποιητικές ουσίες.  

        η. Να προέρχονται από πτηνά τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική 

επιθεώρηση πριν την σφαγή και τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή για την 

εμπορία κρέατος πουλερικών και κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.  

         θ. Ειδικές Απαιτήσεις για το Κοτόπουλο Φιλέτο: θα προέρχεται από τεμάχια 

(φιλεταρισμένα) από το Φιλέτο του Κοτόπουλου, βάρους από 250 έως 300 

γραμμαρίων και θα παραδίδεται είτε σε συσκευασία (εμπορίου κατάλληλη για τρόφιμα) 



2 κιλών, είτε σε χαρτί περιτυλίγματος (κρεοπωλείου), με εσωτερική διάφανη μεμβράνη, 

εντός νάυλης σακούλας. 

 

      7. Ειδικές Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος:  

 

         α. Παρασκευάσματα κρέατος : το νωπό κρέας, συμπεριλαμβανομένου του 

κρέατος που έχει μετατραπεί σε τεμάχια, στο οποίο έχουν προστεθεί τρόφιμα, 

καρυκεύματα ή πρόσθετα ή το οποίο έχει υποβληθεί σε μεταποίηση που δεν μεταβάλει 

την εσωτερική δομή των μυικών ινών του κρέατος και κατά συνέπεια δεν εξαφανίζει τα 

χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, σημείο 

1.15 του ΕΚ.853/2004.  

          β. Τα παρασκευάσματα κρέατος ταξινομούνται σύμφωνα με τον ΚΤΠ στις εξής 

κατηγορίες:  

            (1) Παρασκευάσματα από τεμάχια κρέατος (κατηγορία Β1)  

            (2) Παρασκευάσματα από σύγκοπτο κρέας (κατηγορία Β2)  

            (3) Μορφοποιημένα σκευάσματα κρέατος (κατηγορία Β3) 

            (4) Μη θερμικά επεξεργασμένα Νωπά προϊόντα (παραδοσιακά χωριατικά 

λουκάνικα) (κατηγορία Β4).  

          γ. Τα νωπά λουκάνικα:  

             (1) Ανήκουν στην κατηγορία Β4, των Παρασκευασμάτων Κρέατος του ΚΤΠ.  

             (2) Ενθηκεύονται σε βρώσιμα (φυσικά ή εγκεκριμένα τεχνητά) περιβλήματα 

και είναι δυνατόν να υφίστανται μερική αφυδάτωση ή/και κάπνισμα. Η περιεκτικότητα 

σε λίπος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35% επί του προϊόντος.  

             (3) Ως πρώτες ύλες μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλα τα είδη κρεάτων εκτός 

από αυτό των πουλερικών. Η μερική τους εξυγίανση πραγματοποιείται με την μερική 

αφυδάτωση και την ενδεχόμενη κάπνιση και την προσθήκη αλατιού ή μπαχαρικών και 

για την βελτίωση των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών.  

             (4) Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων που αναφέρονται στο άρθρο 90 του ΚΤΠ.  

             (5) Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος. 

             (6) Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: Ποσοστό μυικών πρωτεϊνών κατ. 

ελαχιστο:12% και Ποσοστό λίπους κατ.μέγιστο:35%.  

             (7) Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά: Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα 

χαρακτηριστικό του είδους που έχει υποστεί μεταποίηση, δεν πρέπει να περιέχει ξένα 

σώματα, να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό και να μην είναι αφυδατωμένο, σάπιο, 

ευρωτιασμένο ή ταγγισμένο.  



             (8) Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του 

τελικού προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι (χωρίς ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών), χωρίς μεταβολή και αλλοιώσεις που 

μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στην συντήρηση του και να 

μην αναδύει δυσάρεστες οσμές.  

           

          δ. Παρασκευάσματα από σύγκοπτο κρέας (μπιφτέκι , κ.α):  

            (1) Ανήκουν στην κατηγορία Β2, των Παρασκευασμάτων Κρέατος του ΚΤΠ.  

            (2) Αποτελούν προσυσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά του 

ΕΚ.1333/2008. 

            (3) Ειδικές Απαιτήσεις για το μπιφτέκι: ποσοστό κρέατος κατ. ελαχιστο:50%, 

όπου επιτρέπεται η προσθήκη τροφίμων φυτικής προέλευσης και ψωμιού ή 

παραγώγων του σε ποσοστό > 8% καθώς επίσης και η χρήση πρωτεϊνών γάλακτος, 

αυγού και σόγιας έως 2% και η προσθήκη φυτικών ινών και σακχάρων έως 1,5%, η δε 

παρουσία αποξεσμάτων οστών δεν είναι αποδεκτή.  

            (4) Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: Ποσοστό μυικών πρωτεϊνών κατ. 

ελαχιστο:12% και Ποσοστό λίπους κατ.μέγιστο:25%. 

            (5) Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά: Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα 

χαρακτηριστικό του είδους που έχει υποστεί μεταποίηση, δεν πρέπει να περιέχει ξένα 

σώματα, να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό και να μην είναι αφυδατωμένο, σάπιο, 

ευρωτιασμένο ή ταγγισμένο.  

            (6) Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του 

τελικού προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι (χωρίς ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών), χωρίς μεταβολή και αλλοιώσεις που 

μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στην συντήρηση του και να μην 

αναδύει δυσάρεστες οσμές. 

 

          ε. Παρασκευάσματα από τεμάχια κρέατος (Σουβλάκι, Σνίτσελ, ρολά, κ.α): 

            (1) Ανήκουν στην κατηγορία Β1, των Παρασκευασμάτων Κρέατος του ΚΤΠ.  

            (2) Αποτελούνται από προϊόντα που παράγονται από τεμάχια κρέατος σε 

αυτοτελή κατάσταση ή τοποθετημένα (ομοιόμορφα) σε κατάλληλο ξύλινο 

υποστήριγμα.  

            (3) Στα τεμάχια του κρέατος προστίθενται καρυκεύαματα, το αλάτι και τα 

υπόλοιπα πρόσθετα (ΕΚ.1333/2008) και βοηθητικές ύλες και μετά από καρύκευση 

τοποθετούνται σε «ξυλάκια», με βάρος κατ. ελάχιστο: 120 γραμμάρια.  

            (4) Ειδικές Απαιτήσεις για το Σουβλάκι: θα προέρχεται από κομμάτια (μη 

κατεψυγμένων) τμημάτων από το «Μπούτι» του Χοιρινού (κατηγορίας Ε ή U ή R) και 

αντίστοιχα από το «Μπούτι» του Κοτόπουλου.  



            (5) Ειδικές Απαιτήσεις για το Χοιρινό Σνίτσελ: θα παράγεται από αυτοτελή 

κομμάτια (μη κατεψυγμένων) τμημάτων του Χοιρινού (κατηγορίας Ε ή U ή R) και θα 

διατίθενται παναρισμένα. 

            (6) Ειδικές Απαιτήσεις για το Κοτόπουλο Ρολό: θα προέρχεται από τεμάχια 

αποστεωμένου κρέατος Κοτόπουλου και μαρινάρεται με μίγμα μπαχαρικών. Στην μέση 

τοποθετείται ζαμπόν, μπέικον και τυρί καθώς και λαχανικά (π.χ. πιπεριές, καρότα ). 

           (7) Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: Ποσοστό λίπους κατ. μέγιστο: 25%.  

           (8) Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά: Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα 

χαρακτηριστικό του είδους που έχει υποστεί μεταποίηση, δεν πρέπει να περιέχει ξένα 

σώματα, να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό και να μην είναι αφυδατωμένο, σάπιο, 

ευρωτιασμένο ή ταγγισμένο.  

          (9) Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τελικού 

προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι (χωρίς ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών), χωρίς μεταβολή και αλλοιώσεις που 

μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στην συντήρηση του και να μην 

αναδύει δυσάρεστες οσμές.  

 

      8. Τεμαχισμός:  

          α. Ο τεμαχισμός των νωπών κρεάτων πρέπει να γίνεται απαραίτητα από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού σύμφωνα με το Π.Δ.306/80 περί όρων 

τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως 

οπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.1115/80 ΚΑΙ ΤΟ ΕΚ.1337/2013 και να εφαρμόζει 

σύστημα HACCP.  

          β. Τα σφαγεία, τα τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει 

να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Π.Δ.79/07.  

 

      9. Συσκευασία:  

          α. Τα κομμάτια κρέατος που αποτελούν αυτοτελή ανατομικά τεμάχια θα 

συσκευάζονται από την εγκεκριμένη Επιχείρηση σε διαφανή συσκευασία, υπό κενό 

αέρος (vacuum), άνευ συντηρητικών ουσιών, που να το προστατεύει από έξωθεν 

μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την απώλεια υγρασίας (οδηγία 

89/108/ΕΟΚ), ενώ τα κομμάτια κρέατος (π.χ. σουβλάκια, μπιφτέκι, σνίτσελ κ.τ.λ.) που 

δεν θα αποτελούν αυτοτελή ανατομικά τεμάχια, θα τυλίγονται με χαρτί 

περιτυλίγματος(κρεοπωλείου) που θα φέρει εσωτερική διάφανη μεμβράνη, κατάλληλο 

για τρόφιμα, που να το προστατεύει από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, 

καθώς και από την απώλεια υγρασίας και θα μεταφέρονται σε νάυλον σακούλα 

εμπορίου.  



          β. Τα αυτοτελή ανατομικά συσκευασμένα τεμάχια της ίδιας κατηγορίας, θα 

πρέπει να συσκευάζονται στην συνέχεια σε χαρτοκιβώτια. 

          γ. Δεν γίνονται δεκτά εντός της συσκευασίας η ύπαρξη μικρών τεμαχίων 

κρέατος, αποξεσμάτων οστών καθώς και η ύπαρξη λίπους εκτός του συνδεμένου 

φυσικώς με το κρέας.  

          δ. Η συσκευασία των προϊόντων πουλερικών θα είναι ανάλογη της προς 

παράδοση ποσότητας. Σε περίπτωση μικρής ποσότητας αυτή θα τυλίγεται με χαρτί 

περιτυλίγματος(κρεοπωλείου) που θα φέρει εσωτερική διάφανη μεμβράνη, κατάλληλο 

για τρόφιμα, που να προστατεύει το κοτόπουλο από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους 

παράγοντες, καθώς και από την απώλεια υγρασίας και θα μεταφέρεται σε νάυλον 

σακούλα εμπορίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η προς παράδοση ποσότητα θα 

μεταφέρεται εντός πλαστικών τελάρων, που θα φέρουν την κατάλληλη στρώση στην 

βάση τους, ώστε να αποφεύγεται η επαφή των πουλερικών με το πλαστικό μέρος τους. 

Ανάλογη προστασία, μέσω θα υπάρχει και στο άνω μέρος αυτών για να αποφεύγεται 

η επαφή με ήλιο, αέρα και σκόνη κατά την διάρκεια της μεταφοράς, μέσω χαρτιού 

περιτυλίγματος, κατάλληλου για τρόφιμα.  

          ε. Ο κιμάς θα συσκευάζεται από την εγκεκριμένη Επιχείρηση σε διαφανή 

συσκευασία, υπό κενό αέρος (vacuum), άνευ συντηρητικών ουσιών, που να το 

προστατεύει από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την 

απώλεια υγρασίας (οδηγία 89/108/ΕΟΚ).  

        στ. Χαρακτηριστικά Χαρτοκιβωτίων: Θα είναι χαρτοκιβώτια κυματοειδούς 

χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa, καθαρού βάρους περιεχομένου, περίπου 

25Κιλών (+/-10%). ζ. Επισημάνσεις διαφανής συσκευασίας υπό κενό αέρος (vacuum) 

Κρεάτων: Εσωτερικά πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, αλλά και στην 

εξωτερική συσκευασία, πρέπει να υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία 

θα αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και 

ενωσιακή νομοθεσία τα κάτωθι:  

           (1) Η περιγραφή του σφάγιου.  

           (2) Η χώρα καταγωγής του σφάγιου. 

           (3) Η χώρα εκτροφής του σφάγιου (πλην των χοιρινών).  

           (4) Η χώρα σφαγής. 

           (5) Η ημερομηνία σφαγής. 

           (6) Ο κωδικός του σφαγείου (πλην των χοιρινών) 

           (7) Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου  

           (8) Ο τίτλος και ο αριθμός έγκρισης λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού.  

           (9) Η ταξινόμηση του σφάγιου (πχ. ZO2)  



           (10) Το καθαρό βάρος της συσκευασίας και ειδικότερα θα πρέπει να 

αναγράφεται επί αυτοκόλλητης ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς της επιχείρησης και να 

τοποθετείται στην συσκευασία.  

           (11) Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του.  

 

         η. Επισημάνσεις διαφανής συσκευασίας υπό κενό αέρος (vacuum) Κιμά: Στην 

εξωτερική συσκευασία, πρέπει να υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία 

θα αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία τα κάτωθι:  

           (1) Η χώρα παρασκευής του κιμά και η ημερομηνία παρασκευής του, στα 

πλαίσια της εφαρμογής ειδικότερα των διατάξεων της υπ. αριθμ.ΚΥΑ 232149/14-02-

02 (Β’215) [«Εφαρμογή επισήμανσης βόειου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο 

κρέας από την 01-01-2002»].  

           (2) Η ταξινόμηση του σφάγιου (πχ. ZO2).  

           (3) Η λέξη «Κιμάς». 

           (4) Η κατηγορία του κρέατος (π.χ. «λάπα» / «ελιά»).  

           (5) Την επωνυμία της Επιχείρησης (κοπής του).  

           (6) Το καθαρό βάρος της συσκευασίας και ειδικότερα θα πρέπει να αναγράφεται 

επί αυτοκόλλητης ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς της επιχείρησης και να τοποθετείται 

στην συσκευασία.  

           (7) Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι 

για το συγκεκριμένο προϊόν η συντήρηση και διακίνηση του θα πρέπει να τηρεί τις 

ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας, τους κανόνες του HACCP και τις οδηγίες 

του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.  

                                                                      Σγος (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου 
                                                                   ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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