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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
      1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
   ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ`                            
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 – ΓΟΥΔΗ               Αθήνα 2-11-2010 
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ : 115 27 
  ΤΜΗΜΑ       : Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ               Αρ. πρωτ.:15589 
  ΓΡΑΦΕΙΟ     : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.ΤΥΡΙΚΟΥ 
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ    : 7456550 
  FAX         : 2132061778 
 
                         Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

Αρ. διακήρυξης   78/2010 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ 
ΦΡΕΣΚΩΝ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΩΝ ΑΥΓΩΝ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Επαναληπτικός 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19  Νοεμβρίου 2010 

Ημέρα: Παρασκευή 
΄Ωρα:12:30μ.μ 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

  3 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρωην ΥΠΑΝ) 00201-96100 
CPV 03142500-3 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A’ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ένα έτος 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ                
ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 
AΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 
ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού  
Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συμβασιούχο 
ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. 01/01-02-2010 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 9/05-05-2010 (θέμα 14 ο

10/26-05-2010 (θέμα 22
) & 
ο)έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών 194/28-9-2010 απόφαση Δ/τριας για 
επανάληψη 
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Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 
81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-
1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .  
1.11. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 
3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  
1.16. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 4  
1.20. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  
1.21. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
1.22. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.23. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97)  
2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την με αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών 
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).  
2.2.Την με αριθ. 1/01-02-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Οικονομικών και 
Οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εντάχθηκε  η προμήθεια με τίτλο «ωα πτηνών» 
στο ΠΠΥΥ 2010.  
2.3. Την υπ’ αριθ. 5813/18-6-2010 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση του 
προτύπου σχεδίου διακήρυξης .  
2.4. Τις υπ’ αριθμ. 9/05-05-2010 (θέμα 14ο) & 10/26-05-2010 θέμα (22ο

2.5 Την 194

)  Αποφάσεις Δ.Σ. του Νοσοκομείου για 
την έγκριση διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  

η /28-9-2010 απόφαση Διοικήτριας για επανάληψη του διαγωνισμού.
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      E π α ν α λ α μ β ά ν ο υ μ ε  
 

1. Πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή φρέσκων ωοσκοπημένων 
αυγών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημοσίως 19 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
12:30μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Λαϊκού Νοσοκομείου (Αγ. Θωμά 17 - Γουδή). 

3. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η  19-11-2010 και ώρα 12:30μ.μ 
4. Προσφορές που καταθέτονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από τον φορέα του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλαμβάνουν  διακηρύξεις από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου 
καθημερινά (εκτός αργιών) και ώρες 08:00 – 14:00. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α)  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
β)  Συνεταιρισμοί, 
γ)  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
δ)  Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή   προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή 
Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση και 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες περί κρατικών 
προμηθειών  διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης αυτής με τα συνημμένα 
παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
   ΚΩΔΙΚΟΣ   : Τ ΤΚΟ10         ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕΜΑΧΙΑ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   81.000           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΥΓΑ                                                                                                                                      
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Τα αυγά που θα παραδίδονται πρέπει να είναι:                                   

 (α)Ωοσκοπημένα Α κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις των κείμενων  διατάξεων 

 (β)Βάρους 53-63 γραμμ.                                                         

Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας με τις 

παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεις:             

 - ΄Ονομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά για τη 

συσκευασία.                                                              

 -  Διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου                                      

 -  Κατηγορία αυτού Α                                                           

 -  Κατηγορία βάρους                                                            

 -  Αριθμός αυγών                                                               

 -  Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας                                       

- Να διατηρούνται στο ψυγείο                                                  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από το Δημόσιο και τον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σε όλη την Επικράτεια. 
  2.Βεβαιώσεις των Νοσοκομείων στις οποίες θα αναφέρεται, εφόσον υπάρχει η προηγούμενη 
σύμβαση, η καλή εκτέλεση αυτής. 
  3.΄Αδεια λειτουργίας της επιχείρησης, από την αρμόδια Υπηρεσία και στην περίπτωση που ο 
συμμετέχων διατηρεί κατάστημα στην Κεντρική Αγορά Αθηνών και βεβαίωση του ΟΚΑΑ για 
μίσθωση καταστήματος ή ιδιωτικό μισθωτήριο. 
 4.Βεβαίωση καταλληλότητας των αυτοκινήτων μεταφοράς  τροφίμων από την Δ/νση Υγιεινής 
της οικείας Νομαρχίας καθώς και τις σχετικές άδειες  κυκλοφορίας αυτών.   
  5.Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση μυοκτονίας και εντομοκτονίας τόσο 
για τους αποθηκευτικούς τους χώρους όσο και τα αυτοκίνητα μεταφοράς. Επίσης εάν οι 
προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόμενα προϊόντα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 
επισυνάψουν στην προσφορά τους βεβαίωση εντομοκτονίας-μυοκτονίας των εργοστασίων 
παραγωγής. 
6. Φύλλο συμμόρφωσης 
Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή απόρριψης μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και 
φύλλο συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της 
παρούσης προδιαγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι 
υπάρχουσες  συμφωνίες ή αποκλίσεις τω χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών, σε 
σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή. 
 
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται : ο κωδικός και η περιγραφή του είδους 
όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. 
Οι προσφορές τεχνικές και οικονομικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε δισκέτα 
ή cd. 
 
 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
΄Αρθρο 1ο 

Γλώσσα 
 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της 

Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων  εταιρειών που θα υποβληθούν 

θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη  του 

διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται 

από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών/έργων/υπηρεσιών, καθώς και των κοινοτικών 

Κανονισμών περί των 
Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού. 
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΄Αρθρο 2ο 

 
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 

1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
προμηθευτών.  
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 
τους ίδιους όρους.  
 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση.  
 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  
 

 
Άρθρο 3ο 

 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.  
2. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία 
που διενεργεί τον διαγωνισμό.  
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 
κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην 
Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.  
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει 
στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς 
με τα τεχνικά στοιχεία.  
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.  
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα 
αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να 
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.  



 7 

7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
α. Η λέξη «Προσφορά».  
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.  
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
1. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι 

αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση 
των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.  

 
 

Άρθρο 4ο 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα (τεχνική – οικονομική προσφορά), μέσα 
σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 
118/07.  
 
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.  
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 
περ. α του Π.Δ. 118/07 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, 
να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους 
διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις 
της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997.  
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
 
5. Σε περίπτωση που με την προσφορά συνυποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 
έθιγε έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει πάνω σ’ αυτά 
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του 
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απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερομένου. 

 
6. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν 
αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 
επιτροπή για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού.  

 
7. Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η 

χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, θα 
πρέπει να ελέγχονται : 

I. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.   
II. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.   

III. Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

IV. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.   

V. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.   

VI. Σχετικά με τα παραπάνω οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνουν 
ότι δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 
αυτή. 

8. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά  η προσφορά 
απορρίπτεται. 

 
Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες 
της μίας, του συμμετέχοντος υποχρεουμένου να κατονομάζει ρητώς την κύρια και 
εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 
τις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση υποβολής πέραν της 
μίας (1) εναλλακτικής προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη ουδεμία των εναλλακτικών 
προσφορών. 
 

Άρθρο 5ο 

 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην 
διακήρυξη ή την πρόσκληση.  
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π Δ 118/2007 και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές 
τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε 
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όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν 
τις προσφορές τους.  
 

Άρθρο 5ο 

 
Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  
 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  
 

 
Άρθρο 6ο 

 
Διοικητικές προσφυγές 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).  
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει 
ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 
8α του Π.Δ. 118/07.  
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:  
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:  
 
(1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών.  
(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, 
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της 
διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της 
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί 
τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 
οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία  
ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

 

Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα 
ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.  
 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.  
 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 
προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 
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Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι 
επιλέχθηκαν  
να υποβάλουν προσφορά.  
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του παρόντος π.δ/τος, 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 
προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 
δικαιολογητικών. 
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 
μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.  
 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.  
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 
μετά την κοινοποίηση του  
σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.  
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του παρόντος π.δ/τος να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας  
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.  
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του 
φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή.  
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό 
(0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 
3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το 
ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)].  
 
 
                               ΄Α ρ θ ρ ο  7ο 
                             ------------------- 
 
  ΤΙΜΗ : Η τιμή που θα δοθεί θα αναγράφεται στην προσφορά, ολογράφως και αριθμητικώς, θα 
πρέπει να είναι σταθερή  σε ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
1. Προσφορές που δε δίδουν τις τιμές  σε ΕΥΡΩ που καθορίζονται σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
4. Οι τιμές θα δίδονται επίσης ως εξής : 
α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α 
β) Ποσότητα Φ.Π. Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος Φ.Π.Α θα διορθώνεται από την Υπηρεσία ). 
 
                               

 
Άρθρο 8ο 

 

Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του 
τελικού προϊόντος 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να δηλώνουν στις 
αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 
προσφέρουν.  
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, 
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι 
η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε 
με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά 
απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και 
Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή 
εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, 
ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού 
αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην 
επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί 
ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη  
της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής 
λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της 
σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του  
προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, 
μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
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Άρθρο 9ο 

 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.  
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 

Άρθρο 10ο 

 
Ανακοίνωση κατακύρωσης . ανάθεσης 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:  
α. Το προς προμήθεια είδος.  
β. Την ποσότητα. 
γ. Την τιμή.  
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.  
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.  
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  
 
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής.  
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 
15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την 
ημερομηνία  
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 
αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η 
πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης μπορεί να κα.  
τατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής 
παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα  
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του 
παρόντος. 

Άρθρο 11ο 

 
Συμβάσεις 
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1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η 
Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 
προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε 
αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού, ούτε  
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.  
 
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. Την τιμή.  
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ.Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 ι.Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  
ια.Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή.  
 
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.  
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό 
όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η 
απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 
αρμόδιο όργανο.  
 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.  
 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Η χορήγηση του είδους θ΄ αρχίσει από την ημερομηνία που θα καθορίζεται στη 
           σύμβαση, της οποία η διάρκεια θα είναι 12μηνη, η ισχύς  όμως λήγει αυτόματα όταν 

εξαντληθούν οι ποσότητες αυτής ή όταν καλυφθεί η προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 
Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής 

λειτουργίας του Νοσοκομείου ή των Μαγειρείων για οποιοδήποτε  λόγο. 
2. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών από αποθέματα του 
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           Δημοσίου ή από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης 
της Κοινότητας, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του   προμηθευτή. 

 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: Οι παραγγελίες  θα γίνονται εγγράφως την προηγουμένη ημέρα έως την 12 
π.μ. και θα παραδίδονται το πρωϊ της επόμενης. 
 
Ο προμηθευτής σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά, οφείλει 
να ενημερώσει μέχρι την 8:00 π.μ. την Δ/νση του Ιδρύματος, η οποία ενδεχομένως θα δώσει 
κατά την κρίση της νέα παραγγελία. 
 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει  τα είδη ή παραλείπει να πάει 
ορισμένα από αυτά ή προσκομίσει αυτά σε μικρότερη ποσότητα, τότε το Νοσοκομείο έχει το 
δικαίωμα να τα αγοράσει απ΄ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, 
έπειτα από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Εμπορίου και 
Τουρισμού Νομαρχίας Αθηνών). 
 

 
΄Α ρ θ ρ ο 12

 
Ο 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

  1.-Η μεταφορά του είδους στο Νοσοκομείο, θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και θα παραδίδονται μέσα στην αποθήκη τροφίμων, τις 
ημέρες και ώρες που θα ορίζει η εκάστοτε παραγγελία. 
Τα ψυγεία – αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν καταγραφικά ώστε να διαπιστώνει η επιτροπή 
παραλαβής την θερμοκρασία συντήρησής τους κατά την μεταφορά. 
  2.-Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή η οποία θα 
ορίζεται για ένα μήνα κάθε φορά από το Διοικητή του Νοσοκομείου. 
  3.-Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι το δε ένα απ΄ αυτά πρέπει 
απαραίτητα να είναι χημικός ή γιατρός ή κτηνίατρος ή τεχνολόγος τροφίμων. 
  4.-Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε ο Δ/τής τη συγκροτεί κατά την 
κρίση του. 
  5.-Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι: 
 

• ΄Ελεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που 
χρησιμοποιεί για τα είδη του ο προμηθευτής. 

• ΄Ελεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από  τον 
προμηθευτή. 

• ΄Ελεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κλπ. 
• Λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση της, για Χημικό, Μικροβιολογικό, κλπ. έλεγχο, 

συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος,ποιότητα, ποσότητα, 
παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας,προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για 
την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα  του προϊόντος. 

• ΄Ελεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χακτηριστικών στοιχείων αυτής, της 
κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των 
παραδιδομένων από τον προμηθευτή ειδών. 

• Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο θα 
παραδίδεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στον προμηθευτή, προκειμένου να 
εκδοθεί βάσει αυτού το τιμολόγιο. 

• Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη 
αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θ΄ αποστέλλονται στον 
προμηθευτή και θα περιλαμβάνουν τα κατωτέρω 

      στοιχεία: 
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      α) Ημερομηνία παραγγελίας, 
      β) Ποσότητα 
      γ) Είδος 
      δ) Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης, 
      ε) Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο, 
     στ) Αν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν, 

ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν    
παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να 
υπογράψει, 
      η) Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία. 
 
  6.- Τηρούμενη διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται ότι δεν πληροί 
τους όρους της σύμβασης: 
      α. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 
ειδών γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα προς βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές 
αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων) ή ακατάλληλα για κατανάλωση (σήμανση, 
ενδείξεις κ.λ.π.), δεν τα επιστρέφει, αλλά καλεί αρμόδιο Γεωπόνο-Κτηνίατρο-Χημικό της 
Νομαρχί        ας Αθηνών, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να 
παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος, να παραλαμβάνονται με επιφύλαξη προκειμένου να 
εξετασθούν την επομένη ημέρα. 
 
      α1.Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη άμεσα, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει 
το δικαίωμα να τ΄ αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε 
Επιτροπή να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, 
αν δε          είναι αρνητική, τότε το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 
      α2.Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δε γίνεται αμέσως, τότε ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη άμεσα, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να 
τ΄αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, όταν δε εκδοθεί το 
αποτέλεσμα, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον 
προμηθευτή, αν δε          είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 
      α3.Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο 
προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας. Δηλαδή, μπορεί να κληθεί ο Διοικητής του 
Νοσοκομείου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, για  την επίλυση της διαφοράς. 
      α4.Αν ο Διοικητής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών, ότε ισχύουν 
τ΄ ανωτέρω αναφερόμενα. Αν όμως ο Διοικητής ή ο  νόμιμος αναπληρωτής του δε 
συμφωνήσουν με την απόρριψη της παραλαβής των ειδών, τότε τα είδη παραλαμβάνονται 
κανονικά και ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 
      α5.Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα  σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για λόγους 
ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία, οπότε εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία. 
      β. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 
ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, τότε ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα 
να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε επιτροπή να 
συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. 
      β1.Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο 
προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας, οπότε εφαρμόζονται οι παραπάνω παράγρ. α3, 
α4, περί διαιτησίας. 
  7.- Σε περίπτωση προσκόμισης ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, 
δε θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται  πρακτικό παράβασης. 
  8.- Τα είδη θα παραδίδονται από την προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να υπογράψει τα σχετικά 
έγγραφα. 



 16 

  9.- Στο πρωτόκολλο  παραλαβής θ΄ αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα ο 
χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορίας, ο τόπος προέλευσης, καθώς και κάθε άλλο 
διακριτικό γνώρισμα του χορηγουμένου προϊόντος και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή. 
  10.-Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης  θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται και 
στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και τη διαπιστωθείσα παράβαση. 
  11.-Ο προμηθευτής θα υπογράφει τ΄ ανωτέρω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν 
παρατηρήσεις του. 
  12.-Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει στ΄ 
ανωτέρω πρακτικά η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει. 
      Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. 
  13.-Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην Ε.Π κάθε πληροφορία σχετική με το 
χορηγούμενο  είδος. 
 

΄Α ρ θ ρ ο 13
 

ο 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
  1.-Οι έλεγχοι διακρίνοτναι σε : 1. Μακροσκοπικούς και 
                                  2. Εργαστηριακούς 
     Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν: 
                               1. Το Χημικό 
                               2. Το Μικροβιολογικό 
                               3. Τον Παρασιτολογικό 
                               4. Τον Τοξικολογικό 
  2.-Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται (διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, λήψη δειγμάτων 
και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο) από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές 
κ.λ.π. Υπηρεσίες, από τις Επιτροπές Παραλαβής,     οι οποίες σε κάθε παραλαβή διενεργούν 
και το μακροσκοπικό έλεγχο. 

΄Οσο για τον εργαστηριακό, δηλαδή τη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους στα 
αρμόδια εργαστήρια, θα διενεργείται 5-6 φορές το χρόνο  ή οπωσδήποτε  σε κάθε περίπτωση 
αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας 
εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. ή στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή 
καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών, Δ/νση Γεωργίας, Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης) στη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.  
   ΄Οταν διενεργείται δειγματοληψία, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, είναι 
απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος 
θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός 
του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο 
πρωτόκολλο ότι "ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει" και διενεργεί 
κανονικά τη δειγματοληψία. 

Θα διενεργούνται δειγματοληψίες στις οποίες θα τηρούνται οι όροι που καθορίζονται 
στα "Περί δειγματοληψίας" άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και (ΚΤΠ) ή σε περίπτωση 
μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.λ.π.) τα οριζόμενα στις ισχύουσες 
Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. 
     Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα 
σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 
   Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από το 
Νοσοκομείο. 
     Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

 
 
Άρθρο 14ο 

 
Εγγυήσεις 
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1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη  μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
2. Με την εγγυητική επιστολή  που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,  
χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 
οφειλή).  
 
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:  
 
α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
β. Τον εκδότη.  
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.  
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση.  
ζ. Τους όρους ότι:  
 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως  
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  
 
 
 
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.  
 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 
ακόλουθα:  
 
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.  
 
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται 
να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 
διακήρυξη.   
 
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχών απαιτήσεων από τους δύο  
συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα 
με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί 
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στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή 
αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 
΄Αρθρο 15

 
ο 

 
Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά 

1. Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα σε ΕΥΡΩ  
μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους ύστερα από την  υποβολή 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής από την  αρμόδια προς τούτο 
συσταθείσα επιτροπή   βάσει: 
Α)Τιμολογίου του προμηθευτή 
Β)Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής τους είδους στην 
αποθήκη του Νοσοκομείου . 
Κατά την πληρωμή του προμηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 
1)Σε ποσοστό 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου. 
2)2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
3)3,5% επί των ειδών που εντάσσονται στο Π.Π.Υ.Υ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του 
άρθρου 8 του Ν.2430/10-7-96 156 τ.Α. 
4)4% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.  
5)2%ο 
6)2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 (ΦΕΚ 
134/α/18-7-07) ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36392/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 

βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07. 

 
2. Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύμβασης καθώς και ενεχυρίαση της, με την 

επιφύλαξη   των κειμένων σχετικών διατάξεων του νόμου. 
 
3. Ως προς τα δικαιολογητικά του τιμολογίου πληρωμής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία 

του, ισχύουν τα αναφερόμενα στο  άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. 
 
 
 

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών  
Άρθρο 16ο 

 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίζει η σύμβαση.  
2. Mε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 
που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης . παράδοσης των υλικών μπορεί 
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης δεν 
είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ½ 
αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης  παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 
το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
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4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η  
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 
οποίας προσκομίστηκε.  
 
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης . παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης . παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  
 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση 
Άρθρο 17ο 

 
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί . παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07, επιβάλλεται, εκτός 
των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως 
εξής:  
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του 
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του π.δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% 
επί της συμβατικής αξίας της  
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
 
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου 
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας  
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
 
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει 
κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.  
 
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
 
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.  
 
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα 
να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του 
προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση 
ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης 
μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο.  
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού 
ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.  
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση . 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου 
για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
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λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης . παράδοσης. 
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, 
που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου 
παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση 
από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 
 

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 
Άρθρο 18ο 

 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
26 του Π.Δ. 118/07. 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν:  
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του Δημοσίου.  
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του 
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή 
αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.  
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις:  
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση.  
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε 
με διενέργεια διαγωνισμού, είτε  
με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/07. Κάθε 
άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου  
προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου  
ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις 
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
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γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995.  
Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού 
Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά 
από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.  
 
δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι 
χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα 
στην παρ.2 του άρθρου 32 του παρόντος.  
 
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  
 

5. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό 
του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει 
από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ 118/07 . 
Ο διαγωνιζόμενος με την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού 
θα καταθέτει αντίγραφο της απόδειξης αγοράς της διακήρυξης . 
Οι προσφορές τεχνικές και οικονομικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε cd  στον 
αντίστοιχο φάκελο της προσφοράς.. 
 
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    Η ΠΡ. ΟΙΚΟΝ.ΥΠ.   Η YΠΟΔ/ΝΤΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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