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ΠΡΟΣ:              MY FOB AKTIOY 
                                                                ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 Πίνακας Αποδεκτών           ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
         
ΚΟΙΝ :              Τηλ. 2682045040-2 
                                                                                    Φ.831/AΔ.5035 
                                                       Σ.926 
                                                                                    Άκτιο 22 Αυγ. 2022 
 
ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών 
 (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 7 /2022) 
 
ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011004365 
 β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011004439 
 

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

Α/Α Είδος Περιγραφή CPV1 Μονάδα 
Μέτρ. 
(Μ.Μ.) 

Συνολική 
Εκτιμώμενη 
Ετήσια Αξία 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΥΠΟΥ 70 %  
 
 
 
15811000-6 

1000 gr  
 
 
 
   13.000,00 € 

2. ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ 1000 gr 

3. ΨΩΜΑΚΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 170 gr 

4. ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 170 gr 

5. ΤΥΡΟΠΙΤΑ 250 gr 
 

 2. 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. 
 

 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 είδη που παραγγέλνονται, 

θα μεταφέρονται με μέσα του προμηθευτή και θα παραδίδονται στη Διαχείριση 

Τροφοδοσίας - Λέσχης ΚΕΔΑ ή σε χώρο που θα του υποδειχθεί κατόπιν συνεννόησης. 
 

  γ. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Κατά τη διαδικασία 
παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση μπορεί 
δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου.  
 

  δ. Χρόνος ισχύος προσφοράς:  (2) Μήνες 
 

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

  στ. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία 
αποστολής των προσφορών είναι η Τρίτη 06/09/2022 . Προσφορές που 
παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν 
αξιολογούνται. 
 

  ζ. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Ο οικονομικός φορέας ή οι 
οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται με το παρόν.  
 

  θ. Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται, είτε 

ταχυδρομικά είτε ιδιοχείρως στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής, 

λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου στη  διεύθυνση : “ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ , 

ΜΥ FOB AKTIOY, A/Δ ΑΚΤΙΟΥ , ΠΡΕΒΕΖΑ 48100”. 

                  Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία 

ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που 

θα αποσταλούν. 

 Στο φάκελλο  θα περιλαμβάνονται : 
   (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 από την οποία θα αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις προδιαγραφές και τους όρους, 
καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια2

. 

 
 





 

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

ι. 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) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή του 
συμφωνητικού διάρκειας ενός (1) έτους. 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. 
 

  ια. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: Δεν Απαιτείται . 
 

  ιβ. Δικαιολογητικά πληρωμής:  
 

   Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από τη Διαχείριση 

Τροφοδοσίας της MY FOB AKTION με την προσκόμιση των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

          

            (α) Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών-Δελτίο Αποστολής 

            (β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη 

χρημάτων από το Φορείς Κεντρικής Διοίκησης.  

            (γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ για είσπραξη 

εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο. 

 

                   Η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί 

λόγο λύσεως της σύμβασης. 

  ιγ. 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. 
 

  ιδ. 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 ΦΠΑ3. 
 

 5. Πληροφορίες: Σγος (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου  -  ΜΥ Δημ. Ευθυμίου 
(2682 0 45040 , 45046)  
 

                       ΕΟΥ 
Σγος (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου 

Ο Διοικητής 
Σμχος (Ι) Βασίλειος Ασημακόπουλος  

      
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
«Β» Τεχνική προδιαγραφή 

 
 





 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
 
Εμπορικό Επιμελητήριο Πρέβεζας, e-mail:               info@prevezachamber.gr 
Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδος, e-mail:              info.lefkadachamber@gmail.com 
Εμπορικό Επιμελητήριο Άρτας : e-mail:                   info@e-artas.gr 
Εμπορικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας- mail:   contact@epimetol.gr 

 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
 
MY FOB AKTIOY /Τμ. Οικονομικού – ΣΥΠ  
 





            
MY FOB AKTIOY 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»                     
ΣΤΗ Φ.831/AΔ………../Σ……………./ΜΥ FOB AKT 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: 
ΑΦΜ: 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

Α/Α CPV Περιγραφή Είδους ΜΜ Ποσ 
Τιμή ΜΜ 

χωρίς 
Φ.Π.Α. (€) 

Συνολική 
Αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. (€) 

Φ.Π.Α. 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1    

 

1
5

8
1

1
0

0
0

-6
 

       1
5
8
1
1
0
0
0
-6

 

ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΥΠΟΥ 70 % gr 1000    

2 ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ gr 1000    

3 ΨΩΜΑΚΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΕΜ 170 gr    

4 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΤΕΜ 170 gr    

5 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΕΜ 250 gr    

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
ποσοστού    0,13468 %. 
2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται 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 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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

Tα  χορηγούμενα είδη, να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας, να έχουν παραχθεί με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 111, 112, 113 και 114 του  ΚΩΔΙΚΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ & αντικειμένων κοινής χρήσης, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και να πληρούν τα 
αναφερόμενα και οριζόμενα στο Ν 3526/2007 – ΦΕΚ 
24/Α’/9.2.2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 
συναφείς διατάξεις» και Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008 «Καθορισμός 
δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και 
διαδικασίας αδειοδότησης» σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 
11 του άρθρου 20 του Ν3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

  

ΓΕΝΙΚΑ 

«Άρτος» (χωρίς άλλη ένδειξη): Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται με 
ψήσιμο μέσα σε ειδικούς κλιβάνους, υπό καθορισμένες συνθήκες μάζας, η 
οποία αποτελείται από αλεύρι σίτου, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού. 
Αν για την παρασκευή του άρτου χρησιμοποιούνται άλευρα σίτου ή μείγμα 
αλεύρων άλλων δημητριακών προϊόντων εκτός του σίτου, ο 
παρασκευαζόμενος άρτος φέρει την ονομασία των αντίστοιχων δημητριακών 
προϊόντων. 

Ο άρτος διακρίνεται σε: 

Λευκό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και 
διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος λευκός τ. 70%», 

Σύμμεικτο άρτο, που παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων 
κατηγορίας Μ, από σκληρό σίτο και άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και 
διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος σύμμεικτος». 

«Φρέσκος άρτος» ή «Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα»: Ο άρτος ή το 
αρτοπαρασκεύασμα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

πωλούνται στον τελικό καταναλωτή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής τους, 

 παράγονται με συνεχή διαδικασία, από την χρήση των πρώτων υλών τους 
μέχρι την τελική έψηση, χωρίς να μεσολαβεί διακοπή της για τη συντήρησή 
τους. 

«Αρτοσκεύασμα»: Το προϊόν αρτοποιίας το οποίο παρασκευάζεται κατά 
τρόπο ανάλογο με αυτόν της παρασκευής του άρτου, με απλό ή διπλό 
κλιβανισμό, διαφέρει, όμως, από τον άρτο ως προς την μακροσκοπική υφή και 
τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του. 

«Απλά αρτοσκευάσματα»: Τα προϊόντα αρτοποιίας τα οποία μπορεί να 
αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως φρυγανιές, αρτίδια, φραντζολάκια, 
κουλούρια, παξιμάδια, ο διπυρίτης άρτος. 





«Διάφορα αρτοσκευάσματα»: Τα κάθε μορφής και φύσης αρτοσκευάσματα 
που παρασκευάζονται κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο παρασκευής του 
άρτου, διαφέρουν όμως χαρακτηριστικά από αυτόν ως προς τους 
μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, λόγω της προσθήκης 
σε αυτά, πέραν των πρώτων υλών που επιτρέπονται για την παρασκευή του 
άρτου και άλλων πρώτων υλών που επιτρέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών (Υπουργική απόφαση 1100/1987, ΦΕΚ Β΄788), όπως γάλα, 
γιαούρτι, βούτυρο, τυροκομικά προϊόντα, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, 
προϊόντα τομάτας, ελιές, αρτυματικές ύλες και προϊόντα αλλαντοποιίας. 

«Αρτοπαρασκεύασμα»: Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται από 
άλευρα ενός δημητριακού ή προσμείξεις αλεύρων διαφόρων δημητριακών, 
εφόσον ο τρόπος παρασκευής του δεν συμπίπτει με τον τρόπο παρασκευής 
των ειδών άρτου και το οποίο διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία 
«αρτοπαρασκεύασμα». Αρτοπαρασκεύασμα αποτελεί η λαγάνα της Καθαρής 
Δευτέρας. 

  

ΕΙΔΙΚΑ 

O άρτος και τα αρτοπαρασκευάσματα πρέπει υποχρεωτικά να 
παρασκευάζονται και να διατίθενται στην κατανάλωση από τύπους και 
κατηγορίες αλεύρου που αναφέρονται στο Άρθρο 104 του Κ.Τ.Π. και σύμφωνα 
με τις εκάστοτε Aγoρανoμικές Διατάξεις.  Οι αρτοποιοί υπoxρεoύνται πριν από 
τη ζύμωση της αρτoμάζας να κοσκινίζουν με επιμέλεια τα xρησιμoπoιoύμενα 
άλευρα, έτσι ώστε o παρασκευαζόμενος άρτος και τα 
αρτοπαρασκευάσματα  να είναι παντελώς απαλλαγμένες από oπoιαδήπoτε 
ξένα σώματα, π.χ. σxoινιά, κόκκους, πέτρες, παράσιτα, έντομα ή άλλα 
αντικείμενα. Tα xρησιμoπoιoύμενα για σκοπό αυτό κόσκινα πρέπει να είναι από 
γαλβανισμένο συρμάτινο πλέγμα No 9, No 12, No 14, No 16. 

Οι μακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες του άρτου και των 
αρτοσκευασμάτων να είναι καλοί και να μην υπάρχουν ενδείξεις 
χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών, 
να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένα σωματίδια και να μην έχουν 
υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση. 

Να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Να είναι καλά ζυμωμένοι και κανονικά (ομοιόμορφα) ψημένοι, ομοιογενές στην 
κόρα και στην ψίχα, με φλόγωμα (κόρα) κανονικά σε όλη την επιφάνεια τους 
(όχι σκληρή κόρα). 

Στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω 
ενδείξεις: 

1. Το όνομα της επιχείρησης. 

2. Η διεύθυνση του αρτοποιείου. 

3. Το είδος ψωμιού ή προϊόντος αρτοποιίας. 

4. Το καθαρό βάρος. 

5. Η ημερομηνία παρασκευής και λήξεως, οι οποίες θα πρέπει να 
αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος με ανεξίτηλη σφραγίδα. 





Τα μεταφορικά οχήματα και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι 
καθαρά και απολυμασμένα, ώστε τα προϊόντα που μεταφέρονται να 
προφυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο από πιθανές μολύνσεις. Για την 
μεταφορά του άρτου και των προϊόντων αρτοποιίας, οι επιχειρήσεις φέρουν την 
ευθύνη σχετικά με την τήρηση των συνθηκών μεταφοράς. 

1. Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας 
επιτρέπεται με οχήματα που διαθέτουν κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό 
από όλες τις πλευρές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για 
τη μεταφορά των προϊόντων αυτών. 

2. Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας είτε σε ατομική, είτε σε μαζική 
συσκευασία, όταν μεταφέρονται προς πώληση από το χώρο παραγωγής 
τους σε πρατήρια άρτου, σε ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία και σε λοιπά 
ιδρύματα, σε τόπους ομαδικής σίτισης, σε εστιατόρια, ταβέρνες και σε 
κάθε άλλο τόπο προορισμού, τοποθετούνται μέσα σε κλειστά κιβώτια, 
που είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο είναι κατάλληλο για 
επαφή με τρόφιμα. Απαγορεύεται η μεταφορά των προϊόντων 
αρτοποιίας με άλλο τρόπο. 

3. Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που δεν 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μεταφορά των προϊόντων 
αυτών, εφόσον τα προϊόντα αυτά τοποθετούνται σε ειδικά ξύλινα 
κιβώτια, που έχουν εσωτερική επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή 
σε μεταλλικά ή πλαστικά κιβώτια, με επαρκή χωρητικότητα, τα οποία 
κλείνουν ερμητικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της 
μεταφοράς αυτής και είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Ομοίως, 
επιτρέπεται με τα οχήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, 
η διακίνηση και η μεταφορά, προς πώληση προϊόντων αρτοποιίας, τα 
οποία διατίθενται στον καταναλωτή σε αεροστεγή συσκευασία, το υλικό 
της οποίας προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με 
οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία 
μπορούν να επηρεάσουν, με οιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή 
των προϊόντων αυτών. 

4. Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις η δε 
σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων: 

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 
2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας 
και μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται 
με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 





• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση 
ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των 
προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• 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 
Επιτροπής, 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. 

  

 Άρτος: Η παρασκευή του  άρτου πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις 
διατάξεις του Άρθρου 111 του Κ.Τ.Π. το  νερό δε που θα xρησιμoπoιείται, 
πρέπει να είναι πόσιμο. 

• Άρτος τύπου 70% (Φρατζόλα): Το προϊόν θα παρασκευάζεται από 
αλεύρι σιταριού τύπου 70%, νερό, ζύμη, και μικρή ποσότητα αλατιού (το 
ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από 
1% επί του αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος), 
χωρίς προσθετικές ύλες, καθαρού βάρους 750 gr, συσκευασμένες σε 
χάρτινες σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα, κλεισμένες με συνδετική 
μηχανή ή σε διαφανές σελοφάν. 

• Άρτος τύπου 55% (Φρατζόλα): Το προϊόν θα παρασκευάζεται από 
αλεύρι σιταριού τύπου 55%, νερό, ζύμη, και μικρή ποσότητα αλατιού (το 
ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από 
1% επί του αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος), 
χωρίς προσθετικές ύλες, καθαρού βάρους 750 gr, συσκευασμένες σε 
χάρτινες σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα κλεισμένες με συνδετική 
μηχανή ή σε διαφανές σελοφάν. 

Ατομικά αρτίδια: Η παρασκευή των αρτιδίων πρέπει να πληροί όλους τους 
όρους και τις διατάξεις του Άρθρου 112,113 του Κ.Τ.Π., το νερό δε που θα 
xρησιμoπoιείται, πρέπει να είναι πόσιμο.Στρογγυλά ή φραντζολάκι, 
καθαρού βάρους 60 ή 30 gr. Το προϊόν θα παρασκευάζεται από αλεύρι 
σιταριού τύπου 70% , νερό, ζύμη, και μικρή ποσότητα αλατιού (το 
ποσοστό  του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από 1% 
επί του αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος) χωρίς 
προσθετικές ύλες. 

Η παρασκευή των παραπάνω ειδών να γίνεται αυθημερόν, η δε συσκευασία να 
πραγματοποιείται αφού έχουν αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

 

Σγος (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βσιλείου  

   Επόπτης Οικονομικού  

 




