
Σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών του  διαγωνισμού προμήθειας Νωπών 
Οπωρολαχανικών.
 
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει  να  είναι  <<Α>> Κατηγορίας  κατά προτίμηση ΕΓΧΩΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής,
όπως  καθορίζονται  από  τις  προδιαγραφές  του  Κ.Τ.Π  (Άρθρο  119),  των  ισχυόντων
Κανονισμών  και  Διατάξεων  (ΦΕΚ  52  της  28/1/94  περί  ποιοτικού  ελέγχου  νωπών
οπωρολαχανικών),  Κανονισμό  2200/96  και  1148/01  ΚΥΑ  257543/31.07.03,  ΦΕΚ
1122/08/08/03  περί  υποχρεωτικής  τυποποίησης  (συσκευασίας  και  επισήμανσης)  των
νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις
πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανομικές
Διατάξεις (Αγορανομική Διάταξη 14/89 Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών μέτρων
που  αφορούν  τα  νωπά  οπωρολαχανικά  εγχώριας  παραγωγής,  κατά  την  εμπορία  και
διακίνησή τους από τη βάση παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους, να πληρούν τις
απαιτήσεις  των  Κανονισμών  [Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  543/2011  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  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, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
2200/96,  (ΕΚ)  αριθ.  2201/96 και  (ΕΚ)  αριθ.  1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των
οπωροκηπευτικών].

 ΓΕΝΙΚΑ
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι:
– φρέσκα
– ακέραια,
– υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή αλλοιώσεις που
τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση),
– καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη,
– απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να μην 
εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών,
– απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,
– απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης,
– απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό,
– απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση,
– απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων όπως 
είναι τα ακόλουθα: οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριομένα και υδρογονάνθρακες.
– Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι 
καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι 
υπερώριμοι.
Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους επιτρέπει:
– να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό,
– να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.
και να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους κατά την 
μεταφορά και αποθήκευση.
Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση χάρτινες, καθαρές, 



απαλλαγμένες από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία, ώστε να εξασφαλίζεται η 
μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση.
Τα υλικά παρασκευής των χαρτονιών, που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του 
χαρτοκιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από υλικό τέτοιο, ώστε να μην 
είναι δυνατόν να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν και 
κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως 
χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις, επιτρέπεται με την 
προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που
να μην είναι τοξικά.
Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα στρώματα με 
ομοιογενές περιεχόμενο και ποτέ χύμα και θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές 
προδιαγραφές εμπορίας και τυποποίηση, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 και στην Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 
ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει προϊόντα 
της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του ιδίου βαθμού 
ανάπτυξης και ωρίμανσης.

 Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια πλευρά με 
ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες τις ακόλουθες ενδείξεις:
Α. Ταυτοποίηση: Όνομα και διεύθυνση του συσκευαστή και/ή του αποστολέα.
Η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικαθίσταται:
— για όλες τις συσκευασίες εκτός από τις προσυσκευασίες, από τον κωδικό του 
συσκευαστή και/ή του αποστολέα που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από επίσημη 
υπηρεσία, συνοδευόμενο από την ένδειξη «συσκευαστής και /ή αποστολέας» (ή 
ισοδύναμη συντομογραφία),
— για τις προσυσκευασίες και μόνο, από το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή που 
είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, συνοδευόμενα από την ένδειξη 
«συσκευασμένο για:» ή ισοδύναμη ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή, η ετικέτα πρέπει να
περιέχει και έναν κωδικό που αντιστοιχεί στον συσκευαστή και/ή στον αποστολέα. Ο 
πωλητής παρέχει στις υπηρεσίες ελέγχου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 
με τη σημασία του κωδικού αυτού.
Β. Φύση του προϊόντος — Κοινή ονομασία του είδους, αν το προϊόν δεν είναι ορατό 
εξωτερικά.
— Ονομασία της ποικιλίας.
Γ. Καταγωγή του προϊόντος — Χώρα καταγωγής και ενδεχομένως, περιοχή παραγωγής 
ή εθνική ή περιφερειακή ή τοπική ονομασία.
Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά — Ποιοτική Κατηγορία.
— Μέγεθος εκφραζόμενο ως:
— Ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος (σε mm) ή — κωδικό(-ούς) μεγέθους που 
ακολουθείται, προαιρετικά, από το ελάχιστο ή μέγιστο μέγεθος ή τον αριθμό
Ε. Αριθμός παρτίδας

 Όταν οι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, οι ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται
σε ευδιάκριτο σημείο σε δύο τουλάχιστον πλευρές της παλέτας.



 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
 10/ gr. 1. E. Coli 

2. Salmonella spp. απουσία στα 25 gr.
3. Singella απουσία στα 25 gr.
4. E. Coli 0157:Η 7 απουσία στα 25 gr.


Οι σχετικοί Κανονισμοί της Ε.Ε για τα νωπά Οπωροκηπευτικά είναι :

Εσπεριδοειδή 1799/2001 ,Νεκταρίνια – Ροδάκινα 3596/90 , Αγγούρια 1677/88, Μπανάνες 
2257/94 , Ντομάτες 778/83, Κρεμμύδια 2213/83, Πατάτες πρότυπα UNECE και Ε.Ε ffv -30 
και ffv 31 , Μελιτζάνες Κολοκυθάκια 1291/81, Πιπεριές 2397/76 ,Σκόρδα 10/65/ΕΟΚ , 
Λάχανα και Σέλινα με ραβδώσεις 1591/87 .   
Β.  Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Τμήματος διατροφής του Νοσοκομείου ,η επιτροπή
σας υποβάλλει και τις σχετικές ποσότητες των ειδών που είναι απαραίτητες, ούτως ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου σε νωπά οπωρολαχανικά για χρονικό διάστημα
οχτώ  (8)  μηνών,  εντός  του  ποσού  των  60.000,00  €  πλέον  Φ.Π.Α.  13%,   όπως  ορίζει  ο
Ν.4412/2016 για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Λεμόνια 5.000 Κιλό
Μανταρίνια 600 Κιλό
Μήλα 17.500 Κιλό
Μπανάνες 3.000 Κιλό
Νεκταρίνια 4.200 Κιλό
Πορτοκάλια 3.300 Κιλό
Αγγούρια 10.500 Τεμάχιο
Άνηθος 300 Τεμάχιο
Καρότα 10.000 Κιλό
Κολοκύθια 6.000 Κιλό
Κρεμμύδια ξερά 5.500 Κιλό
Λάχανο 4.000 Κιλό
Μαϊντανός 500 Τεμάχιο
Μελιτζάνες τσακώνικες 700 Κιλό
Πατάτες 15.000 Κιλό
Πιπεριές 400 Κιλό
Σέλινο 500 Κιλό
Σκόρδα 1.000 Τεμάχιο
Τομάτες 4.500 Κιλό
Αχλάδια 2.500 Κιλό
Βερίκοκα 500 Κιλό
Ροδάκινα 600 Κιλό


