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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα      20 -09-2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ                                                        Αριθ. πρωτ.: 13175  
1η   Υ. ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν.Α  ΛΑΪΚΟ                                                                                                                                                                                                    
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ                                                      

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     CPV: 15800000-6                                                  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Χ. Κατσούλης                                            ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 183/2018 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2061792                                                Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 64299 

Fax: 213-2061778                                                                 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

e -mail : promithion@laiko.gr    
 
   
 

 ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 

15800000-6) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ», για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 104.150,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή).» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

2. Τις διατάξεις 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), 

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 

/19-7-1974), 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
45/09-03-1999), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007), 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016), 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας  στην οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουάριου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

(ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013), 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

( ΦΕΚ Α΄ 120/29-05-2013), 
10. Τις διατάξεις του Ν. 4111/13 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 

(ΦΕΚ Α΄ 18/25-01-2013), 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-

2011), 



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



2 

 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/13-7-2010), 

13.  Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90/18-04-2013)», 
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194/22-11-2010), 

15.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145/05-08-2016), 

16.  Την  ΥΑ Π1/B/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’2677/21-10-2013), 

17. Την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0028/1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 431/07-05-1998), 

18. Την υπ’ αρ. 4658/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με 

θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των 

εποπτευομένων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότησή του από τον 

τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές.» (Φ.Ε.Κ. Β’ 2937/15-09-

2016),   
19. Την υπ’ αρ. 2506/2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με 

θέμα: «Τροποποίηση της 4658/2016 κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2937) περί έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών 

Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του έτους 2015 (πιστώσεις 2016-2017), όπως αυτό ισχύει 

σήμερα, με επαύξηση του κατά το ποσό των 4.685.441,84 ευρώ.» (Φ.Ε.Κ. Β’ 2102/19 Ιουνίου 2017), 

20. Την υπ’ αρ. 4525/2017 ΥΑ του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παράταση των Προγραμμάτων Προμηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.ΥΦ.Υ) των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015.» (Φ.Ε.Κ. Β’ 

4208/2014), 

21. Την υπ’αρ.4080/29-07-16 έγκριση της ΕΠΥ των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τροφίμων από 

τα δημόσια νοσοκομεία και τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007, οι 
οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΑΔΑ: 7ΤΙΜ465ΦΥΟ-ΙΜΕ 

22. Το υπ.αριθμ.4661/14-09-2016 Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμό 88 και από 7.9.2016 συνεδρίασης της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (θέματα 3ο,4ο, 5ο), σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: Οι φορείς 

της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 δύνανται να χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές που 

είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία εκπόνησης τεχνικών 

προδιαγραφών που έχει καθορήσει η ίδια με τις προλεγόμενες αποφάσεις είτε χωρίς τη διαδικασία αυτή, 

εφόσον προηγουμένως επανελέγχουν και διαπιστώνουν την πλήρη εναρμόνιση του περιεχομένου τους με 

τις απαιτήσεις που τίθενται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ιδίως αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 

του 54, 

23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7209/15-05-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Διατροφής, με την ποσότητα 
και την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15800000-6) για την κάλυψη των 

αναγκών του Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ», για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.150,00 ευρώ, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15800000-6 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. (Χαμηλότερη τιμή) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 104.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 1 (ένα) έτος με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου δίμηνη  

παράταση. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΕ 1511α 
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ΤΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.)  

ΕΝΤΥΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αγίου Θωμά 17 ΓΟΥΔΗ  Τ.Κ.:115 27 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20/09/2018 και  ώρα:14:00΄ 
Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΥΠΟΒΟΛΗ: 11/10/2018 και  
ώρα:15.00΄ 
Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) 
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της 

προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 

κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα 

πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων  Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ στις  17/10/2018 και ώρα 

11.00΄) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12  Μήνες  

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ-ΚΙΛΟ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να 

καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων, επί 

ποινή αποκλεισμού.(ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Όπως αναλυτικά  αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΟΧΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α.Δ.Α.: ΩΞΨΞ4690Ω8-Σ9Τ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΑ) 
Δ.Σ. 33/22-08-2018 (Θέμα 10ο) 

ΑΔΑ: ΨΟΥΚ4690Ω8-ΩΒΗ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 20/09/2018 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 20/09/2018 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ www.laiko.gr  20/09/2018 

 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

προμήθειας άνευ του ΦΠΑ ή στο  2%  άνευ του ΦΠΑ επί 

του μερικού προϋπολογισμού των προσφερομένων ειδών .  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. 
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2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 104.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

3. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την  υπογραφή της σύμβασης με μονομερές δικαίωμα του 

Νοσοκομείου δίμηνη  παράταση , προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ύστερα από 

κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο  (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης  στο 

ΚΗΜΔΗΣ και σύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ Β΄1781/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση.  

5.  Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12)  μηνών προσμετρούμενο από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

6. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

20/09/2018 20/09/2018, 14:00΄ 11/10/2018, 15:00΄ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 

στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 

και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02.06.17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.1 του τεύχους της Διακήρυξης. 
7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως πχ Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η νομική 

μορφή της αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 

αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου). 

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.) 

9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 
Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την 

διαδικασία σύναψης σύμβασης  συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τα 

δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 1η /10/2018. 
Τα ανωτέρω ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μεσω της 

Δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής 

πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμένους προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που 

υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 

11.  Η τελική επιλογή του Προμηθευτή/Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου κατόπιν του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, βασιζόμενη 

στο οριζόμενο διά της παρούσας κριτήριο ανάθεσης. 

12. Η Διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 

«ΛΑΪΚΟ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.laiko.gr  και στην Δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ 

και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη, ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί προμηθειών 

Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της.- 

 

 
 

           ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                                                    
-Αναλυτικό  τεύχος Διακήρυξης  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Τμήμα  Προμηθειών 

                                                                                                                      ΗΡΑΚΛΗΣ   ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
 
 

 

Ακριβές αντίγραφο 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



7 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

       1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ       

        Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                       

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

Πληροφορίες : Χ. Κατσούλης     

Τηλέφωνο : 213 2061792 
FAX  : 213 2061778 

E-Mail  : prom@laiko.gr  

Website : www.laiko.gr 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

CPV 15800000-6 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:64299 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



8 

 

Περιεχόμενα 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................ 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ........................................................................................................................  

1.2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ...................................................................................................... 

1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ…….......................... 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ............................................................................................................................................ 

1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ  

1.6 ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ .................................................................................................................................................  

1.7 ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ .................................................................................... 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................................................  

2.1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ................................................................................................................................. 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ............................................................................................................................. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................... 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................................ 

2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................  

2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 

2.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ....................................................................... 

2.2.1 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ......................................................................................................................... 

2.2.2 ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ........................................................................................................................... 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ................................................................................................................................... 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ..................................................................... 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια .......................................................................................... 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα..................................................................................................... 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ....................................... 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ...............................................................................................................  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ................................................................................................... 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................... 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ...................................................................................................................................  

2.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ .................................................................................................................................... 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ................................................................................................................................... 

2.4 ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ................................................................................................. 

2.4.1 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ................................................................................................... 

2.4.2 ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ....................................................................................... 

2.4.3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΦΑΚΈΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ- ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» .............................. 
2.4.4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΦΑΚΈΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» / ΤΡΌΠΟΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΏN 

2.4.5 ΧΡΌΝΟΣ ΙΣΧΎΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ............................................................................................................. 

2.4.6 ΛΌΓΟΙ ΑΠΌΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ................................................................................................................ 

  

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ..................................................................................... 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ............................................................................................... 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ........................................................................................... .  

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ................................................................................................................................. 

3.2 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ 
ΑΝΑΔΌΧΟΥ ........... 

3.3 ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ..............................................................................................................  

3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ ....................................................................................................................  

3.5 ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ .................................................................................................................................. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................ 

4.1 ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ................................................................................................................................ 

4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ........................................................................................... 



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



9 

 

4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ..................................................................................................... 

4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ .................................................................................................................................................... 

4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ ............................................................................................ 

4.6 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ ΛΎΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ...........................................................................................  

 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................ 

5.1 ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ........................................................................................................................................ 

5.2 ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ ........................................................................................... 

5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ..................................................... 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ....................................................................................................................................... 

6.1 ΧΡΌΝΟΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΏΝ .......................................................................................................................... 

6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΛΙΚΏΝ - ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΥΛΙΚΏΝ ..................................................................... 

6.3 ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ......................................................................................... 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ...................................................................................................................  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ.............. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ................................................................................. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ ......................................................................................... 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ..........................................................     ..................................................... 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  «ΛΑΙΚΟ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγίου Θωμά 17  ΓΟΥΔΗ   

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ.:115 27 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS 0030 

Τηλέφωνο 213-2061792 

Φαξ 213-2061778 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithion@laiko.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χαράλαμπος Κατσούλης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.laiko.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το  «ΛΑΙΚΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ανήκει στην 1η  Υ. ΠΕ.  ΑΤΤΙΚΗΣ 
   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή  υπηρεσιών  Υγείας. 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ :  
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Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στην διεύθυνση της 

αναθέτουσας αρχής : ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  «ΛΑΙΚΟ»  
Αγίου Θωμά 17  ΓΟΥΔΗ  Τ.Κ.:115 27 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ:213-2061792 

Fax:213-2061778 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: promithion@laiko.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός (άρθρου 27 του ν. 4412/16) για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (Χαμηλότερη τιμή) 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΙΚΟ».  Η δαπάνη 

για την σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 1511α. 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 104.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» όπως αναφέρονται στον πίνακα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) : 15800000-6. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο  (22) ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ στις 20-09-2018 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι της παρούσας.   

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της υπό ανάθεση προμήθειας ή για μέρος των ειδών αλλά 
για το σύνολο των αντίστοιχων ποσοτήτων. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12μήνες η οποία μπορεί να παραταθεί μονομερώς από το  ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΙΚΟ» έως δύο (2) μήνες, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης. 

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει 

τιμής. 

 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

2. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις Συναφών  θεμάτων» 

κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ., (παρ.5 αρ.377 Ν4412/16) 

3. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, έλεγχου των δαπανών του 

Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) 

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», 

4. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
Άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.2880/2001, Ν3230/2004, 

Ν.3242/2004 και Ν.3345/2005, 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Έλεγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

6. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
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7. Του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279Α’/10.11.2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης  δημοσιών συμβάσεων», 

Άρθρο 4, 

8.  Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 

[Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η 
δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου], 

9. 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), Άρθρο 1 «Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας», Άρθρο 10 «Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών», καθώς και τις Αποφάσεις Α) Της 

Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ Β΄2198/02.10.2009) «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και Β) Της  

Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130644 (ΦΕΚ Β΄2198/02.10.2009) «Περί Ενεργών Εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών 

Προϊόντων», 

10. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις” Άρθρο 2 (16) 

11.  Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

12.  Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄) Άρθρο 26«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση 

13. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», 

14. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

15. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
16. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
17. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
18. Νόμος υπ'αριθ. 4235(ΦΕΚΑ' 32/11-02-2014) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 

της ενωσιακής  και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 

προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Άρθρο 65. Εφαρμοστέα νομοθεσία στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και 

προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΡ και ΠΠ.  
19. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

20. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

24. Τις αποφάσεις-έγγραφα-οδηγίες  

 Την υπ’ αρ. 4658/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με 

θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των 

εποπτευομένων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότησή του από τον 
τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές.» (Φ.Ε.Κ. Β’ 2937/15-09-

2016),   

 Την υπ’ αρ. 2506/2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με 

θέμα: «Τροποποίηση της 4658/2016 κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2937) περί έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών 

Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του έτους 2015 (πιστώσεις 2016-2017), όπως αυτό ισχύει 

σήμερα, με επαύξηση του κατά το ποσό των 4.685.441,84 ευρώ.» (Φ.Ε.Κ. Β’ 2102/19 Ιουνίου 2017), 
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 Την υπ’ αρ. 4525/2017 ΥΑ του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παράταση των Προγραμμάτων Προμηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.ΥΦ.Υ) των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015.» (Φ.Ε.Κ. Β’ 

4208/2014), 

 Την υπ’αρ.4080/29-07-16 έγκριση της ΕΠΥ των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τροφίμων από 
τα δημόσια νοσοκομεία και τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007, οι 

οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 1 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΑΔΑ: 

7ΤΙΜ465ΦΥΟ-ΙΜΕ 

  Το υπ.αριθμ.4661/14-09-2016 Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμό 88 και από 7.9.2016 συνεδρίασης της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (θέματα 3ο,4ο, 5ο), σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: Οι φορείς 

της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 δύνανται να χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές που 

είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία εκπόνησης τεχνικών 

προδιαγραφών που έχει καθορήσει η ίδια με τις προλεγόμενες αποφάσεις είτε χωρίς τη διαδικασία αυτή, 

εφόσον προηγουμένως επανελέγχουν και διαπιστώνουν την πλήρη εναρμόνιση του περιεχομένου τους με 

τις απαιτήσεις που τίθενται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ιδίως αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 

του 54, 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7209/15-052018 έγγραφο του προϊσταμένου του  Τμήματος Τροφίμων του 

Νοσοκομείου. 

 Την υπ’ αριθμ. Δ.Σ 33/22-08-2018 (Θέμα 10Ο) απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΙΚΟ» περί έγκρισης διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του 
Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. 

 Την υπ. αριθμ. 1229/14-09-2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΞΨΞ4690Ω8-Σ9Τ) της 

Οικονομικής Διαχείρισης του Νοσοκομείου. 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/10/2018και ώρα 15:00΄, ύστερα από κανονική 

προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 1 περ.α του Ν.4412/16. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Αναλυτικότερα: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

20/09/2018 20/09/2018, 14:00΄ 11/10/2018, 15:00΄ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Υ.Α.57654/17 και των άρθρων 38 και 66 του Ν. 

4412/16 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :64299 
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   

www.laiko.gr.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 18PROC003701608 2018-09-18 

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα (Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, 

 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης 

 

 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών (άρθρο 67 του Ν.4412/16), β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με 

τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται στην  αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση 

των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Επισυνάπτονται τα σχετικά Υποδείγματα (Παράρτημα ΙΙΙ) σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την από 23-05-17 διευκρίνιση ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως πχ Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η νομική 

μορφή της αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 

αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου). 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας άνευ του ΦΠΑ ή στο  2%  άνευ του ΦΠΑ επί των προσφερομένων 

ειδών .  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 2.3.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης. 

 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
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Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για 

το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
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Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 

χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 

χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Δεν απαιτείται κάποιο από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.4412/16. 

 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα: 

1.  Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης της επιχείρησης αναφορικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

2. Οχήματα για την μεταφορά των προϊόντων τα οποία θα πληρούν τους καθορισμένους από την ισχύουσα 

κτηνιατρική νομοθεσία όρους. 

Θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα (με ψυκτικό μηχανισμό και χωρίς ψυκτικό μηχανισμό ανάλογα με το 

είδος που θα μεταφέρουν) για τη μεταφορά των ειδών. 

 

 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ 

Πιστοποιητικά ISO 22000:2005, ή ισοδύναμα,  που να αποδεικνύουν την κατά HACCP λειτουργία τους (Σύστημα 
Διασφάλισης της Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών) & ISO 9001:2008 (για την Διαχείριση Ποιότητας) , ή ισοδύναμα 

σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την 

προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής θα πρέπει επιπλέον 
να επισυνάψει:  Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 
άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων. 
 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 

παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
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Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής θα πρέπει επιπλέον 
να επισυνάψει: Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων 
της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης 
σε αυτόν του διαγωνισμού.   
 
 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Δύναται οι προσφέροντες να συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, συνημμένα με την 

σχετική διακήρυξη, σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου (.doc), στη Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

και στο site του Νοσοκομείου: http://www.laiko.gr. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι 

δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 

για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 

του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον 
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ενδεικτικά ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα ακόλουθα: 

1. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
των ιδίων ως και των εργαζομένων τους. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να 

ασφαλίσουν στον ΟΑΕΕ τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού. 

- Δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής- εξυγίανσης (υπαγωγής στο άρθρο 99 παρ. 1 ν.3588/2007 όπως 

ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 12 του ν.4013/11) 

- Δεν έχει υπαχθεί στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 106ια Πτωχευτικού Κώδικα) 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 

και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος 

XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 

ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

ακόλουθα: 

1.  Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης της επιχείρησης αναφορικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

2. Άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων για την μεταφορά των προϊόντων τα οποία θα πληρούν τους καθορισμένους 

από την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία όρους. 
Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας Οχήματος από Υγειονομικής 

πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα εξής: 

1.Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα  με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 ή ισοδύναμα, το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων. 

2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμα (για την Διαχείριση Ποιότητας) 
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής θα πρέπει επιπλέον να 

επισυνάψει:  

 Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 ή ισοδύναμα,  το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από 

άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 

του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Ειδικότερα, κατ’ ελάχιστον: 

1. Συστατική πράξη (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ, καταστατικό), καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται 

οι νόμιμοι εκπρόσωποι (για κάθε μορφή εταιρείας) 

2. Οι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσουν και πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συμμετοχή της 

εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και θα εκχωρείται το δικαίωμα εκπροσώπησης στο παριστάμενο στο 

διαγωνισμό άτομο (στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας). 

3. Πιστοποιητικό μεταβολών καταστατικού περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 

σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



22 

 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής θα πρέπει επιπλέον να 

επισυνάψει: Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε 

αυτόν του διαγωνισμού.   

 
 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο 

της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος της προμήθειας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη 

(άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02.06.17) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
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εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, 

την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 

(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf 

 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης(Apostille). Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ,τα 

τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το 

σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης . 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 

παρούσας 

διακήρυξης. 

γ) Για τα νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ή τελευταίο ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση.) 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Αναλυτικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος (επιχειρηματική μονάδα παραγωγής) 
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β. Τόπος εγκατάστασης 

γ. Χώρα καταγωγής, προέλευσης - κατασκευής. 

δ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου, εμπορική ονομασία ή αριθμός σχετικού καταλόγου (εφόσον υπάρχει) 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του 

εργοστασίου μας». 
Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται αναφορά τόσο στα ανωτέρω στοιχεία (προμηθευτής, τόπος εγκατάστασης, τύπος..) 

καθώς και στις συσκευασίες των ειδών. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης από την τεχνική έκθεση οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να το αναφέρουν στην τεχνική 

έκθεση. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε είδος της ανάθεσης. 

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ,  ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ, ακολουθώντας τη μορφή και την 

αρίθμηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από 

το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του 

ν.4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης με εξαίρεση τα αναγραφόμενα στο άρθρο 63 του Ν. 

4257/14, που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή, στο κεφάλαιο Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  μηνών 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 

την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 
 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση. 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  4 εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 11:00 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 

εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα 

αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 

οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάση/σεις της Αναθέτουσα Αρχήs, η/οι οποία/ες 

κοινοποιούνται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της/ων ανωτέρω αποφάσης/εων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας. 

 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του 

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον 

καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι  (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, 

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων 

των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο 

να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 

του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 

κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

i) το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή 
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 

τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η 

αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό τριάντα στα εκατό (30%). Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 

την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 

επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών, 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής και ένδικων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντας του 

προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 

και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 

πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν 

η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 

μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 

του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  
της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή 

σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 

επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 

μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου 
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 

οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων 
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 

της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. 

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, 

μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 

β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.III της Διακήρυξης και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 

ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του 

τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 

και του εκπροθέσμου. 

 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς 
και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση 

διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
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περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον 

το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει 

την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υλικών 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (εδαφ. 7, παρ. 3άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του 

Ν.4412/16). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με 

ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της υπουργ.αποφ.5143/14). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 

στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών 

ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της 

κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/2016) 

γ) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 

συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 

υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου ( ΦΕΚ 969/Β/22-03-17) 
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δ) Υπέρ Ψυχικής Υγείας : 2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.,   Ν. 3580/07 άρθρο 3 

(ΦΕΚ 134/Α/18-6-07),  ΚΥΑ ΔΥ6α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): 
Φορολογίαεισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 

άλλες διατάξεις, η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

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. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 

του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β και δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες, παραγγελίες της 

Αναθέτουσας Αρχής  και για χρονικό διάστημα ενός έτους και για την τυχόν παράταση από την υπογραφή της/των 

σύμβασης/εων. 
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Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης, σε διάφορα χρονικά διαστήματα ενώ 

οι ποσότητες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου ότι οι 

ποσότητες που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες της. Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης των ζητούμενων 

ειδών ορίζεται η μία (1) εργάσιμη ημέρα από την παραγγελία. 

 Οι παραγγελίες θα γίνονται εγγράφως την προηγουμένη ημέρα έως την 12 π.μ. από το Γρ. Τροφίμων της 
Αναθέτουσας Αρχής και θα παραδίδονται το πρωί της επόμενης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 

υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος 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, με την παραλαβή 
της παραγγελίας ήτοι τουλάχιστον μια (1) ημέρα νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 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. 

 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 

άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (α) με μακροσκοπική εξέταση, β) Με χημική ή μηχανική εξέταση 
(εργαστηριακή εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιμασία, δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους 

χρειάζεται) και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 

που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ΄ έφεση εξέτασης. 

 
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους 

καθοριζόμενους χρόνους και χώρους όπως αυτοί περιγράφονται στην τεχνική έκθεση-ειδικοί όροι της ανάθεσης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 

υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 
του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.2.3. Σημειώνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση της σύμβασης για το Νοσοκομείο (Α.Α), είναι το Τμήμα  

Προμηθειών  με στοιχεία  επικοινωνίας: Τηλέφωνο.:213-2061850,  email: promithion@laiko.gr. 

 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016.- 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 

 
 
        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                            Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
   
 
       ΟΛΓΑ  ΑΣΛΑΝΙΔΗ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ                     ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
       1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ               
        Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                       
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 104.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

α. Τεχνική έκθεση 

β. Ποσοτική καταγραφή των προϊόντων 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές 

δ.  Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
ε. Ειδικοί όροι 

 
α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  για το Τμήμα τροφίμων του 

Νοσοκομείου. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει 

τιμής για το κάθε είδος  της ανάθεσης.  

Η προμήθεια των τροφίμων θα αφορά χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξή της  με μονομερή 

δυνατότητα παράτασης από το Νοσοκομείο έως δύο μήνες. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΙΚΟ».      Η δαπάνη 
για την σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 1511α. 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα πρέπει να 

καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως 

λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με σφραγισμένες 

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και της με αριθμ. 

56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06- 17). Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

β) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ/Μ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ  (TEM. 500gr.) TEM 600 

2 ΑΛΕΥΡΙ  ΜΑΛΑΚΟ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 1.500 

3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  (ΤΕΜ. 160gr) TEM 4.500 

4 ΒΑΓΙΑ (ΔΑΦΝΗ) (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 3 

5 ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410gr. TEM 500 

6 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ   (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 1 

7 ΔΥΟΣΜΟΣ (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 5 

8 ΕΛΙΕΣ (ΣΥΣΚ.13-14Kgr/Δοχείο) ΚΙΛΟ 100 

9 ΖΑΧΑΡΗ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 1.000 

10 ΖΕΛΕ  ΣΚΟΝΗ  (ΤΕΜ. 1Kgr) TEM 800 



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



35 

 

11 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 9 

12 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 2 

13 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΤΕΜ. 100gr) TEM 1.200 

14 ΚΥΜΙΝΟ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 3 

15 ΚΟΡΝ  ΦΛΑΟΥΡ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 50 

16 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 1.000 

17 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 3.500 

18 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  3  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 300 

19 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  6  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 2.600 

20 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ (ΤΕΜ. ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  450 gr  ΠΕΡΙΠΟΥ). ΤΕΜ 1.000 

21 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜ.ΜΕΡΙΔΑ. (ΤΕΜ. 10gr) TEM 85.000 

22 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΑΚΕΤΟ (TEM.250 gr) TEM 5.500 

23 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜ.ΜΕΡΙΔΑ. (ΤΕΜ. 20gr) ΤΕΜ 90.000 

24 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 3 

25 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 4 

26 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ (ΤΕΜ. 40 gr ΠΕΡΙΠΟΥ) TEM 1.500 

27 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. (ΤΕΜ. 400 gr) ΤΕΜ 1.000 

28 ΠΕΝΕΣ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 1.500 

29 ΠΕΠΟΝΑΚΙ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 100 

30 ΠΙΠΕΡΙ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 15 

31 ΠΟΥΡΕΣ ΣΚΟΝΗ  (ΣΥΣΚ. 5 Kgr)  ΚΙΛΟ 6.000 

32 ΡIΓΑΝΗ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 15 

33 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΚΑΘ. ΒΑΡ. 850ΓΡ. (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΤΕΜ 11.000 

34 ΡΥΖΙ  ΓΛΑΣΕ  (ΣΥΣΚ. 500gr) ΚΙΛΟ 900 

35 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 2.100 

36 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΑΠΟΦΛ. (ΤΕΜΑΧΙΩΝ)  (TEM 3Kgr)   ΤΕΜ 2.000 

37 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (TEM.5 Kgr) ΤΕΜ 120 

38 ΤΣΑΙ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 48 

39 ΦΑΚΕΣ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 500 

40 ΦΑΣΟΛΙΑ  (ΜΕΤΡΙΑ) (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 200 

41 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 800 

42 ΦΙΔΕΣ (ΦΩΛΙΑ)  (ΣΥΣΚ. 500gr)   ΚΙΛΟ 2.500 

43 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ  (ΤΕΜ.2 ΦΡΥΓ). TEM 180.000 

44 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΚΑΛΕΩΣ (ΤΕΜ.180-200 gr). TEM 6.300 

45 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  (ΤΕΜ. 250 ML). ΤΕΜ 28.000 

46 ΧΑΛΒΑΣ (ΣΥΣΚ. 2,5 Kgr/Μπαστούνι) ΚΙΛΟ 100 

47 ΧΑΜΟΜΗΛΙ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 50 

48 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΗΜΑ  (ΤΕΜ. 380 gr) ΤΕΜ 6.000 
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γ). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
 
 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
    Πλήρες γάλα ή ελαφρύ  συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο μη 
ζαχαρούχο, χαρακτηρίζεται το μερικά αφυδατωμένο γάλα το οποίο πληροί τους όρους του 
Κ.Τ.Π. Άρθρο 80 και ανταποκρίνεται στ ις απαιτήσεις του άρθρου 7 του Π.∆ 56/95, δηλαδή:  
  1.  Να έχει παρασκευασθεί σε εγκατάσταση μεταποίησης που ανταποκρίνεται στους κανόνες  

και τις  προδιαγραφές των Κεφαλαίων Ι ,  Ι Ι   V  και VI του Παραρτήματος ΄΄Β΄΄.  Π.∆ 56/95.  
  2.  Να έχει  υποστεί θερμική επεξεργασία κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή να 

παρασκευάζεται από προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.  
  3.  ∆εν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες ακτινοβολίες.  
  4.   Να μην περιέχει πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέπονται  από το άρθρο 80, παρ.  14 του 

ΚΤΠ και  το άρθρο 3 του Π∆ 518/83, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση 
145/96.  

   5.  Να μην περιέχει  ίχνη καταλοίπων ουσιών τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια 
ανοχής,  σύμφωνα µε το Κεφ ΙΙ Ι ,  άρθρο 20 του Π∆ 259/98 (Α 191) ΄΄Περί Απαγόρευσης 
χρήσης ουσιών µε ορμονική ή        θρεοστατική δράση.  

Εάν το προϊόν προέρχεται από τρίτη χώρα πρέπει τουλάχιστον να πληροί τις  προϋποθέσεις  
που προβλέπονται στο ΚΕΦ. Ι Ι  του Π∆ 56/95, και τα  άρθρα 21, 22 και 23 του Π∆ 56/95.  
Το  προϊόν   πρέπει να έχει τα εξής φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά:    

1.  Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος 
και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο. 

2.  Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να είναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή άλλες 
αποθέσεις)  και το λίπος του να µην διαχωρίζεται  σε ιδιαίτερο στρώμα μέσα στα κουτιά.  
Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.  

3.  Να µην παρουσιάζει πήξη του περιεχομένου (ολική ή μερική),  ι ζήματα στον πυθμένα των 
συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.  
 

  Περιεκτικότητα σε λίπος 7,5% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον .   
  Ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον.  
  Ολική οξύτητα μεταξύ 6 και 8 βαθμών SOXHLETHENCKEL, μετά από αραίωση για παρασκευή 
προϊόντος που αντιστοιχεί µε το νωπό φυσικό γάλα.  
  Το  PH να είναι μεταξύ 6,3 και 6,8,  μετά από αραίωση για παρασκευή προϊόντος,  που 
αντιστοιχεί στο νωπό γάλα.  
  Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός l it   και ε ιδικού βάρους 1,028 g/l it  σύμφωνα με τον 
Κ.Τ.Π. άρθρο 80 παρ.3 και ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% του βάρους 
τουλάχιστον.   
    Να είναι δυνατόν να διατηρηθεί στ ις αποθήκες  του Νοσοκομείου εκτός ψυκτικών θαλάμων 
χωρίς να παρουσιάσει οποιαδήποτε αισθητή ή οργανοληπτική αλλοίωση, για το χρονικό 
διάστημα  τουλάχιστον που αναγράφεται επί της συσκευασίας.  
  Το συμπυκνωμένο γάλα να είναι  συσκευασμένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά ή σε 
συσκευασία Tetra Pak με καπάκι ή άλλη ανάλογη (Α)  πρώτη  συσκευασία με περιεχόμενο βάρος 
410 gr προϊόντος και σε χαρτοκιβώτια (Β) ,  δεύτερη συσκευασία.    
    Οι συσκευασίες του γάλακτος θερμικής επεξεργασίας πρέπει  να πληρούν όλους τους όρους 
υγιεινής. Δεν πρέπει ιδίως να απελευθερώνουν μέσα στο γάλα ποσότητα στοιχείων που θα 
ήταν δυνατό να θέσει σε κ ίνδυνο την ανθρώπινη υγεία,  να αλλοιώνουν τη σύσταση του 
γάλακτος ή να ασκούν επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες.  
    Οι συσκευασίες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και  ανθεκτικότητα,  να µην 
παρουσιάζουν διαρροές,  διατρήσεις,  διαβρώσεις,  και γενικά ανωμαλίες οι οποίες μπορούν να 
επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και  συντήρηση του περιεχομένου.  
   Γενικά οι συσκευασίες πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις  των άρθρων 9,  23 και 28 του 
Κ.Τ.Π..   
    Τα  κυλινδρικά μεταλλικά  κουτιά  (Α) συσκευασία  (κορμοί και  πώματα) να έχουν 
κατασκευαστεί από καινούργιο λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19 mm και 0,20 mm 
αντίστοιχα, ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένο (βάρος ηλεκτρολυτικού επιστρώματος 2,8 gr/m 2  
τουλάχιστον εσωτερικά και 5,6 gr/m 2  εξωτερικά).  
   Στην συσκευασία στη χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού ή σε ετ ικέτα ή µε 
ανεξίτηλο μελάνι πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:   
(1)  Η ονομασία του προϊόντος. 
 (2)  Το ποσοστό των λιπαρών και το Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ) του γάλακτος.  
(3)  ΄Ένδειξη του τρόπου χρήσης.  
 (4)  Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια.  
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(5)  Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης.  
 (6)  Κατάλογος των συστατικών.  
 (7)  Ημερομηνία και έτος παρασκευής.  
 (8)  Κωδικός παρτίδας. 
 
  Τα χαρτοκιβώτια [(Β) συσκευασία] πρέπει  να είναι καινούργια,  από χαρτί καλής ποιότητας 
από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής σε διάρρηξη κατά MULLEN τουλάχιστον 190 lb/in 2 .  Οι  
διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες,  έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
συσκευασία του προϊόντος,  χωρίς να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ των κουτιών και των 
τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.  
Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται  η ημερομηνία λήξης του γάλακτος και να είναι  
σύμφωνα με τις  οδηγίες τις  Ε.Ε.  και τις  τροποποιήσεις αυτών καθώς  να  φέρει  τη  σήμανση  
C.E.  σύμφωνα με τις  Οδηγίες 2007/68, 2001/89, 2000/13 Ε.Κ.  η  δε σήμανση να είναι σύμφωνη 
με τον κανονισμό (ΕΕ)  1169/2011. 
 
Η ημερομηνία παράδοσης  του προϊόντος θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της 
συνολικής διατηρησιμότητας του  
 
     Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  
       1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και  σε περίπτωση που ο  
συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής,  και άδεια λειτουργίας του 
υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής,  εφόσον υπάρχει .  Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να 
προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους,  σύμφωνα με την K.Y.Α.  
Αριθμ. 15523 /2006 .  Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή 
έγκρισης των εγκαταστάσεων τους,  σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ)  υπ’ αριθμό.  
852/2004. Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’  αριθμ. 
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.  

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας  των 
τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα  με τις  απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα 
διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία,  αποθήκευση, 
διακίνηση και εμπορία των προϊόντων.  

Επίσης,  θα πρέπει  να προσκομίζει  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών 
αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που 
αυτό ζητείται.  
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής,  θα 
πρέπει να επισυνάψει:   

 1ο ν   Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της  ασφάλειας των 
τροφίμων σύμφωνα  με τις  απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει  
χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την 
παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.  

2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε 
περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.   

3ο ν   Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά και  
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 
Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία 2-4 0  C, σύμφωνα με  την εκάστοτε 
ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς 
και το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9)  

      
       Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι  εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας 
Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις  κατά τόπους Διευθύνσεις  
Δημόσιας Υγείας  των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία 
εκδίδεται από τις  κατά τόπους Κτηνιατρικές  Υπηρεσίες .  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα, 
σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του  Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην 
επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον 
προσδιορισμό του είδους. 
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 
24 ή 48 ώρες,  ανάλογα με την διατηρησιμότητα  του τροφίμου, πριν την παράδοση.   

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1.  Κ.Τ.Π. Άρθρα 79,80.  
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2.  Π.∆. 518/83 ΄΄Σχετικά με διατηρημένα γάλατα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα,  που 
προορίζονται γ ια ανθρώπινη διατροφή σε συμμόρφωση προς τις  οδηγίες 76/118/ΕΟΚ, 
78/630/ΕΟΚ και 79/1067/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

3.  Π.Δ.  56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις  Οδηγίες  92/46/ΕΟΚ και 
92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και  
εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ.  Α).  

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 
της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και  τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (HACCP) .  

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.  
6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων-  προς αντικατάσταση της 93/43 

οδηγίας (ΕΟΚ).  
7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών 

κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   
8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών 

διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
προορίζονται γ ια κατανάλωση από τον άνθρωπο.    

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη 
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων.  

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 
της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται  να έρθουν 
σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ. 

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ.  2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  15ης Νοεμβρίου 2005 περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για 
θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  
853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.  
854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  
852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ.  
854/2004. 

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων 
μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τ ις  ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και γ ια την 
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα 
τρόφιμα.   

15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  6ης Νοεμβρίου 2006 για 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής  για τα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης.  

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2007 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών 
κριτηρίων για τα τρόφιμα.  

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ.  273/2008 της Επιτροπής της  5ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, 
όσον αφορά τ ις  μεθόδους ανάλυσης και  ποιοτικής  αξιολόγησης του γάλακτος και  των 
γαλακτοκομικών προϊόντων.  

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι Ι  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 
αναγνώρισης,  το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.  

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με 
τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)  αριθ.  853/2004, 
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.  

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα 
πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.    

22.  Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογής του 
Ν4046/2012 ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

23.  ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.  



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



39 

 

 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ    
  
Γενικά .  Τα παραδιδόμενα ζυμαρικά να είναι Α ποιότητας όπως αυτά ορίζονται και  
περιγράφονται στο άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων 
Κοινής  Χρήσεως και  να παρασκευάζονται  από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη και νερό, 
χωρίς  ζύμη,  ξηραινόµενα εντός ειδικών ξηραντήρων θαλάμων µε ελαφρά θέρμανση (χωρίς 
ψήσιμο) και κάτω από υγιεινές συνθήκες.  
       Το σιμιγδάλι από το οποίο θα παραχθούν τα ζυμαρικά   πρέπει να παρουσιάζει  τα 
παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 105 και 108 του Κ.Τ.Π):  
 (1)  Υγρασία:  Κατ'  ανώτατο όριο 13,5%. 
 (2)  Γλουτένη υγρή: Τουλάχιστον 26%. 
 (3)  Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,8%. 
 (4)  Πίτουρα: Ανώτατο όριο 0,8%. 
 (5)  Οξύτητα σε θειικό  οξύ:  Ανώτατο όριο 0,07%. 
 (6)  Υπόλειµµα σε τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0,015%. 
 (7)  Κοσκινιζόμμενο µε κόσκινο από ύφασμα μεταξωτό, Γερμανικού   αριθμού 72 ή 
Ελβετικού αριθμού 8,  δηλ. από βρογχίδες       1156/cm 2 ,  πρέπει  να µη διέρχεται από αυτό 
σε ποσοστό ανώτερο του 8%.  
(8)  Το χρησιµοποιούµενο νερό πρέπει να είναι πόσιµο.  
    
  H Επεξεργασία Πρώτων Υλών και τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθούνται κατά την 
παραγωγική διαδικασία είναι τα ακόλουθα: Tεχνολογία Ζυμαρικών  
    Κοσκίνισμα: Το σιμιγδάλι πρέπει να κοσκινίζεται µε κόσκινα αντίστοιχα της  
αλευροποιήσεως και σύμφωνα µε τους όρους   αλευροποιήσεως για να απομακρυνθούν από 
αυτό ανεπιθύμητα παράσιτα και λοιπές ξένες ύλες.   
     Ανατάραξη:  Αυτή ακολουθεί το κοσκίνισμα και διενεργείται µε μηχάνημα  ENTO LETER ή 
άλλο παρεμφερές και  αποσκοπεί στην πλέον αποτελεσματική εξόντωση των εντόμων σε 
οποιοδήποτε βιολογικό στάδιο και εάν ευρίσκονται (ωάρια, προνύμφες, νύμφες,  κλπ.) .   
    Μηχανική Κατεργασία:  Αυτή λαμβάνει χώρα µε αυτόματα μηχανήματα ή ημιαυτόματα 
χωρίς παρεμβολή εργατικών χεριών, ιδίως κατά το πρώτο στάδιο  και μέχρι πρεσαρίσματος. 
Κατά τη διαδικασία πίεσης της ζύμης πρέπει να παρεμβάλλεται  μηχάνημα κενού αέρος για 
τη μορφοποίηση του προϊόντος. 
     Ξήρανση: Μετά την έξοδό του από τα αντίστοιχα μηχανήματα, το σχηματοποιημένο 
προϊόν φέρεται προς ξήρανση σε κατάλληλα ξηραντήρια στα οποία πρέπει να παραμείνει  
επί ικανό χρόνο και υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας,  έτσι ώστε το τελικό 
προϊόν να αποκτήσει τα επιθυμητά φυσικά χαρακτηριστικά (υγρασία, χρώμα, κλπ.) .  
 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ 
Οι οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει  να είναι  άμεμπτοι και να 
μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς 
επεξεργασίας.  
 Συγκεκριμένα τα παραγόμενα  ζυμαρικά να έχουν τα παρακάτω  Φυσικοχημικά  
Χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 115 του Κ.Τ.Π. :  
  1.  Κατά το βρασμό με νερό πρέπει:   
  Να διογκώνονται τουλάχιστον κατά το διπλάσιο του όγκου τους.  
  Να μη διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5%. 
  Να μην εμφανίζουν πολτώδη μορφή (χυλώνουν).   
 2.  Το υγρό μετά το βρασμό (ζωμός),  πρέπει να είναι διαυγές,  χωρίς δυσάρεστη οσμή ή 
δυνατή όξινη γεύση.  Ο θολός ζωμός είναι ένδειξη κατώτερης ποιότητας ζυμαρικών ή 
πεπαλαιωμένων.  
  3.  Το χρώμα και  γενικά η εμφάνιση των ζυμαρικών να είναι φυσική χωρίς  τεχνική  χρώση η 
προσθήκη συντηρητικών.  
.  
  4.Η Υγρασία και  πτητικές ουσίες στους 105ο  C πρέπει να είναι (κατά την παραλαβή του 
προϊόντος) όπως παρακάτω:  Από 16 Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους,  κατ'  
ανώτατο όριο 12,5%.  Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και 15 Ιουνίου κατ'  ανώτατο όριο 13,5%. 
  5.  Η Οξύτητα όχι πάνω των 10 βαθμών,  ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ.  
  6.  Η Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,9%.  
  7.Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών μέσων και η 
παρουσία γενικά κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας 
  8.Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε άλλης αμυλώδους ουσίας,  εκτός από σιμιγδάλι  
προερχόμενο από σκληρό σιτάρι.  
  9.  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θρυμμάτων  ζυμαρικών.  
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 10.Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ζώντα ή νεκρά παράσιτα (προνύμφες, νυμφικές 
μορφές ή τέλεια έντομα) και γενικά να µην φέρουν ίχνη προσβολής από αυτά.     
Για τις  χυλοπίτες με αυγά  θα πρέπει να περιέχονται  δύο πλήρη αυγά σε νωπή ή 
συντηρημένη κατάσταση ανά κιλό παραγομένου προϊόντος. (Άρθρο 115 § 13.α Κ.Τ.Π)  
Στα ζυμαρικά με γάλα επιτρέπεται η προσθήκη γάλακτος διαφόρων κατηγοριών, σε 
ποσότητα  υπολογισμένης σε ξηρή μάζα πλήρους γάλακτος και αναγομένη σε ένα Κιλό 
ετοίμου ζυμαρικού δεν πρέπει να  ε ίναι  κατώτερη των 20 gr.  (Άρθρο 115 § 14 Κ.Τ.Π) 
Τα νωπά ζυμαρικά από σιμιγδάλι ή σιμιγδάλι και αλεύρι πρέπει να πληρούν κατά 
περίπτωση, όλους τους όρους του άρθρου 115, με εξαίρεση την υγρασία η οποία ορίζεται το  
μέγιστο 50%. Η προσθήκη προσθέτων  επιτρέπεται,  αφού θα πληρούν τους όρους του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π.  
Τα ζυμαρικά με λαχανικά πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 115 του Κ.Τ.Π.  
και ειδικά δε:   
 Η τέφρα επί ξηρού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,3% με επιτρεπόμενη ανοχή μέχρι 1,4%. 
  Η χρώση ζυμαρικών που προκαλείται από την προσθήκη  σε αυτά κατονομαζόμενων και  
επιτρεπόμενων υλών,  όπως είναι τα αυγά και τα λαχανικά.  δεν θεωρείται τεχνητός 
χρωματισμός.   
 Τα γεμιστά ζυμαρικά ή νωπά γεμιστά ζυμαρικά, διαφόρων σχημάτων  τα οποία 
αποτελούνται από περίβλημα θα πρέπει να είναι  σύμφωνα και να πληρούν τους όρους και  
τις  διατάξεις του άρθρου  115 του Κ.Τ.Π..  
 Η γέμιση μπορεί να περιέχει διάφορες βρώσιμες ύλες,  αρτύματα, μπαχαρικά, αλάτι,  
εκχύλισμα μαγιάς  και φυσικές  αρωματικές ύλες.  Στη γέμιση επιτρέπεται η προθήκη 
προσθέτων στις απολύτως αναγκαίες ποσότητες για την επίτευξη του επιθυμητού 
αποτελέσματος,  εφόσον πληρούν τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  του άρθρου 33 του 
Κ.Τ.Π..  Ενδέχεται να περιέχονται Σορβικά σε μέγιστο ποσοστό 1000mg/Kg, συντηρητικά και  
αντιοξειδωτικά σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Ι ,   του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π.  
καθώς και η προσθήκη γλουταμινικών πρέπει να είναι τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ 
του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π. .     
 
Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά πρέπει να είναι των παρακάτω κατηγοριών και  φέρουν 
ενδεικτ ικώς τους παρακάτω κωδικούς:  
CPV              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
15850000- 9  Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά  
Ταλιατέλες  
Πένες  
Αστράκι,  πεπονάκι ,  σουσαμάκι,  κουσκουσέ 
Χυλοπίτες με αυγά  
Χυλοπιτάκι χωρίς αυγά   
Μακαρόνια Νο 3 
Μακαρόνια Νο 6  
Μακαρόνια Νο 10 
Φιδές Τριμμένος  
Φιδές Φωλιά 
Βίδες  
Κριθαράκι Μέτριο  
Μακαρονάκι κοφτό μέτριο 
1585000-1      Διάφορα χρωματιστά ζυμαρικά από σιμιγδάλι   
                       (με προσθήκη φυσικών χρωστικών από  
                       λαχανικά:  ντομάτα, καρότο, σπανάκι,  παντζάρι  
                       κ .λ.π.)   
15851200-0      Μαγειρεμένα ζυμαρικά και κουσκούς   
15851220-6      Παραγεμισμένα ζυμαρικά  
15851230-9      Λαζάνια  
15851250-5      Κουσκούς  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -  ΣΗΜΑΝΣΗ  
   Τα παραδιδόμενα είδη, θα είναι συσκευασμένα σε πρώτη συσκευασία του ½ Kgr  σε φιλμ 
και σε δεύτερη συσκευασία σε χαρτοκιβώτια των 6 ή 12 Kgr.  
    Τα μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να μεταφέρουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες  (π.χ .  
βαρέα μέταλλα, μονομερή κτλ.)  και δεν δύναται να αλλοιώνουν τους οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες των ζυμαρικών,  πρέπει δε να πληρούν τους όρους του άρθρου 21 του Κ.Τ.Π.  
έκδοση 2009 και να ικανοποιούν τις  απαιτήσεις του ΕΚ 89/109, του Κανονισμού 
1935/2004/ΕΚ, του Κανονισμού 2023/2006, καθώς και την Οδηγία 2007/42/ΕΚ της 
Επιτροπής.  
   Τα χαρτοκιβώτια να είναι κατασκευασμένα από χαρτόνι με τα εξής χαρακτηριστικά:  
(1)  Χαρτόνι κυματοειδές.  
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(2)  Βάρος χαρτονιού:  670 gr/m 2  τουλάχιστον.  
(3)  Αντοχή κατά mullen:  Τουλάχιστον 190lb/ in 2  
(4)  Αντοχή σε κάμψη:  Χαρτόνι διαστάσεων 30 x 30 cm καµπτόµενο µε το χέρι κατά γωνία 
180ο ,  δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές ή θραύσεις στα σημεία κάμψης και στ ις δύο 
επιφάνειες .    
        Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις   (εργοστάσιο παραγωγής,  
περιγραφή είδους,  ημερομηνία παραγωγής – λήξης  κ.λ .π.)   
Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναγράφονται:  

  Ονομασία (περιγραφή) του προϊόντος. 
  Καθαρή ποσότητα.  
  Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας.  
  Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.  
  Χώρα προέλευσης.  
  Αριθμός παρτίδας. (Οδηγία 89/396).  

 
 H 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.  

 
    Ή ημερομηνία παράδοσης των ζυμαρικών θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού 
χρόνου της διατηρησιμότητας των. (Προϊόν πρόσφατης παραγωγής  και διαχείρισης της 
αποθήκευσης).      
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των 
προσφερόμενων προϊόντων, επί  ποινή αποκλεισμού. 
 
      Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  
  1.  Άδεια λειτουργίας  της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων έχει  την έδρα του εκτός  Νομού Αττικής και άδεια λειτουργίας  του 
υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής,  εφόσον υπάρχει .  (Υ∆ Αιβ/8577/8-9-1983 ΦΕΚ 
526/Τ.Β./24.9.83 &  Υ1γ/Γ.Π/οικ.  96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-2012 ‘  Υγειονομικοί όροι και  
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.)  
2.  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας  των 
τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα 
διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή -  επεξεργασία, αποθήκευση,  
διακίνηση και εμπορία  των προϊόντων.  
Επίσης,  θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών 
αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 
που αυτό ζητείται .  
  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής 
θα πρέπει να επισυνάψει:   
1ο ν  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της  ασφάλειας  των 
τροφίμων σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει  
χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την 
παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.  
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2ον  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των 
όρων της  διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή  με τα προϊόντα σε 
περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.   
3ον  Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και  μέχρι  τους 
χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 
  Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας Οχήματος 
από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις  κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται  
από τις  κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες .(Οδηγός Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ.  Ν ο  9)  
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1 .Κ.Τ.Π  ΑΡΘΡΟ 21 ,  24 ,  115 και οι παραπομπές του. 
2 .ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 14/89.  
3 .ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996. 
4 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.  
5 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004  Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής 
τροφίμων, από το χωράφι ή το στάβλο μέχρι  τον τελικό καταναλωτή.  
6 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων.  
7 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ.  1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).  
8 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήματος Ι Ι  του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμό. 852/2004. 
9 .  Κανονισμός  ΕΚ 89/109. 
10 .  Κανονισμός 1935/2004/ΕΚ. 
11 .Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών 
και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.  
12 .  Οδηγία 2007/42/ΕΚ. 
13 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της  
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
 
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
                          
Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι  Α ποιότητας και  να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.&Π 
άρθρα 122,124,133, τις  ισχύουσες  κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.    
   
  ΓΕΝΙΚΑ  
   Τα χρησιμοποιούμενα τρόφιμα φυτικής προέλευσης από τα οποία θα παρασκευάζονται,  
πρέπει να είναι  φρέσκα νωπά πρώτης κατηγορίας και  κατά προτίμηση Ελληνικής 
παραγωγής.  
 Σε κάθε κουτί πρέπει να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή με ανεξίτηλη μελάνη σε χάρτινη 
ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού, οι παρακάτω ενδείξεις ανάλογα με το 
περιεχόμενο και  σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις  
ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις τα εξής:  
(1)  Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής.  
(2)  Η κατηγορία και το  είδος του Τροφίμου.  
(3)  Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.  
(4)  Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών του υγρού πληρώσεως.   
(5)  Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως.  
(6)  "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ………..",  η οποία να αναγράφεται  με 
ανεξίτηλους χαρακτήρες,   πάνω στο μέταλλο   και να συμπληρώνεται  σύμφωνα µε την 
παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις  ισχύουσες 
Αγορανομικές Διατάξεις.   
(7)  Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396).  
(8)  Η χώρα παρασκευής. 
       
 Οι χάρτινες ταινίες πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικό και καλής ποιότητας χαρτί.  Η 
κόλλα που χρησιμοποιείται γ ια την επικόλληση των ταινιών,  πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας και  η εργασία επικολλήσεως επιμελημένη, για να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια 
διατήρηση των ταινιών στα κουτιά.  
  Στα χαρτοκιβώτια πρέπει να γράφονται έκτυπα και στ ις δύο κατακόρυφες μεγαλύτερες  
πλευρές,  στην Ελληνική, οι παρακάτω ενδείξεις:   
1.  Η περιγραφή  του προϊόντος.  
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2.  Το καθαρό βάρος.  
3.  Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως.  
4.  Η χώρα προέλευσης.  

    5.   Η  ημερομηνία και το έτος παραγωγής.    
    6.  "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ……………..".   
    7.   Κωδικός παρτίδας.  
    8.  Ο αριθμός των κουτιών και το βάρος του περιεχομένου κάθε κουτιού. 
    Οι περιέκτες πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του Κ.Τ.Π.  σχετικά με τη συσκευασία 
Άρθρο 9,  την επισήμανση Άρθρο 21 τη συντήρηση και την μεταφορά του προϊόντος 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του οδηγού Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ.  Νο  9  και τ ις  ισχύουσες 
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.  
 
  Τα προϊόντα πρέπει  να είναι  συσκευασμένα  (σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα από τον 
Κώδικα Τροφίμων,  Άρθρα 9,  22 και 28)   σε  κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά χωρητικότητας 
ανάλογα µε το ζητούμενο προϊόν.  
    Τα λευκοσιδηρά κουτιά πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και  ανθεκτικότητα,  
να µην παρουσιάζουν διαρροές,  διατρήσεις ,  διαβρώσεις,  οξειδώσεις και γενικά ανωμαλίες 
οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και  συντήρηση του περιεχομένου.  
 Πρέπει να μην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις άκρων ,  μυτίασμα στις ραφές,  σκούριασμα, 
διόγκωση τα  δε κουτιά να συσκευάζονται  σε χαρτοκιβώτια. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα 
κουτιά να εξασφαλίζουν, απόλυτη στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης και 
ουδέτερη συμπεριφορά έναντι του περιεχομένου.  
  Οι κορμοί των κουτιών και  τα πώματα να έχουν κατασκευαστεί από καινούργιο  
λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19mm και 0,20mm αντίστοιχα, ηλεκτρολυτικά 
επικασσιτερωμένο (βάρος ηλεκτρολυτικού επιστρώματος 2,8 gr/m2  τουλάχιστον εσωτερικά 
και 5,6 gr/m 2  εξωτερικά).  
 Τα λευκοσιδηρά κουτιά συσκευασίας είναι δυνατόν να είναι  ' 'stackable ' '  (γ ια εύκολη 
τοποθέτηση του ενός πάνω στο άλλο),  χωρίς οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση τεχνικών 
παραμέτρων.  Σχήμα κυλινδρικό Μέγεθος – διαστάσεις ανάλογα του  βάρους του 
περιεχομένου.  
 Οι συσκευασίες του ενός (1)  Kgr  να έχουν  πώματα του τύπου easy open για εύκολο και  
λειτουργικό άνοιγμα.  
  Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούρια, κατασκευασμένα από καλής ποιότητας χαρτί.  
Πρέπει να είναι από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής κατά MULLEN τουλάχιστον 190 lb/in 2 .  Οι  
διαστάσεις  των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι  τέτοιες,  ώστε να είναι δυνατή η συσκευασία 
του προϊόντος χωρίς να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ κουτιών και τοιχωμάτων 
χαρτοκιβωτίων.  
Επισημαίνεται ότι  υποχρεωτικά θα αναγράφεται η Εμπορική ονομασία και συσκευασία 
των ειδών.  
   
Η ημερομηνία παράδοσης όλων των προϊόντων θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της 
συνολικής διατηρησιμότητας του  
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   Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με ποινή 
αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνει  και η παραλαβή του είδους  μετά την κατακύρωση 
του διαγωνισμού .  
 
 

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  
 
Α] ΚΟΜΠΟΣΤΑ  ροδάκινο μισό  (συμπύρηνο ροδάκινο, Prunus persika) ή μείγμα (κοκτέιλ)  
φρούτων και κομπόστα ροδάκινο (συμπύρηνο ροδάκινο, Prunus persika) μισό, σε ελαφρύ 
σιρόπι .  
  Τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των κομποστών πρέπει  να πληρούν 
όλους τους όρους για τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 
«Διάφορα τρόφιμα  φυτικής προέλευσης» του Κ.Τ.Π  άρθρα 118,119 122, 133.  
    Τα φρούτα για την παρασκευή των  θα  πρέπει να είναι απολύτως  υγιή,  ώριμα,  µε 
κανονικούς μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους 
όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

1.  Να είναι πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι).   
2.  Να ευρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης.  
3.   Να είναι  απαλλαγμένοι πρακτικώς από χώματα, λάσπη,  ρύπανση και γενικά από κάθε 

ξένη ανόργανη ή οργανική ύλη.  
4.  Γενικά πρέπει να είναι  καλής ποιότητας.  
5.   Να προέρχονται  από φρούτα (τα ροδάκινα) που η διάμετρος της ισημερινής  γραμμής 

πρέπει να κυμαίνεται από 67 έως 73 mm (τεμάχια ήμισυ ανά συσκευασία 20-24) .   
Τα συστατικά να είναι  φρούτο, νερό, ζάχαρη, μέσο όξυνσης (ρυθμιστής οξύτητας).  Η στερεή 
φάση πρέπει να έχει συνεκτική και τρυφερή υφή, χωρίς ελαττώματα και κηλίδες. Το υγρό 
πληρώσεως να είναι διαυγές και απαλλαγμένο από αιωρούμενες ξένες ύλες.  
 Επιτρέπεται  η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος Ι  του άρθρου 33 του Κ.Τ.:  Ασκορβικά 
Ε300, Ε301, Ε302, Κιτρικά Ε330, Ε331, Ε332, Ε333, πηκτίνη Ε440 (εκτός από κομπόστες 
μήλου) και χλωριούχο ασβέστιο Ε509.  
  Τα φρούτα που θα περιέχονται στο μείγμα (κοκτείλ)  για την παρασκευή των  θα πρέπει να 
είναι απολύτως υγιή,  ώριμα, µε κανονικούς μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. .  Να είναι  
πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι).  Η σύνθεση να περιέχει πέντε τουλάχιστον φρούτα κατά 
προτίμηση ροδάκινο,  ανανά, μήλο, κεράσι,  σταφύλι .    
Επιτρεπόμενα όρια διαλυτών στερεών br ix 14% έως 16%  
 Κομπόστα ροδάκινο  με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, επιτρέπεται να 
περιέχουν γλυκαντικά (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, Ε959, Ε961, Ε962),  σύμφωνα με τους 
όρους του παραρτήματος του άρθρου 68 του Κ.Τ.Π..    
 H ημερομηνία διατηρισημότητας να αναγράφεται  στη συσκευασία και όχι στην 
επικολλημένη ετ ικέτα.   
  Οι προσφερόμενες συσκευασίες να είναι  των τριών (3)  και του ενός (1)  Kgr    μικτού  
βάρους, καθαρού βάρους των 2,600 και 0 ,820 περίπου Kgr αντίστοιχα και  το οποίον θα 
αναγράφεται μαζί με το στραγγισμένο 1,500 gr και 470 gr περίπου.  
 

  Β] ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ   
 1.  Τοματοπολτός μ.β 5 Kgr.  Καθαρό βάρος 4,500 Kgr ή άλλη ανάλογη συσκευασία  ,  
σύμφωνα με τις  συνθήκες και διαχειριστικές  απαιτήσεις του Νοσοκομείου.  
    Για την παρασκευή  του τοματοπολτού θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί  νωποί καρποί 
τομάτας,  οι οποίοι  πρέπει να είναι απολύτως υγιείς,  ώριμοι,  µε κανονικούς μακροσκοπικούς 
και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του 
Κ.Τ.Π δηλαδή:  

1.  Να είναι πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι).  
2.   Να ευρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης.  
3.   Να είναι  απαλλαγμένοι πρακτικώς από χώματα, λάσπη,  ρύπανση και γενικά από κάθε 

ξένη ανόργανη ή οργανική ύλη.  
4.   Να μην είναι χρωματισμένοι τεχνητά με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία ή µε 

την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου.  
5.  Να μην έχουν προσβληθεί από παράσιτα ή να εμφανίζουν αλλοιώσεις στη σύσταση και  

τους οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες.  
6.  Να μην προέρχονται  από φυτά που έχουν ραντισθεί  με φυτοφάρμακα όπως παραθείο,  

μαλαθείο,  αρσενικούχα ή μολυβδούχα σκευάσματα κλπ, και που να έχουν συλλεγεί πριν 
από τον καθοριζόμενο χρόνο που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας ή να παρουσιάζουν 
κατάλοιπα τέτοιων ουσιών, που είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.  



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



45 

 

 Ο τοματοπολτός (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π.) ,  μακροσκοπικά εξεταζόμενος,  πρέπει:  
1.  Nα έχει πολτώδη και ομοιογενή σύσταση,  χρώμα ανοικτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο χωρίς 

κηλίδες βαθύτερου χρώματος,  με υφή αισθητά συνεκτική, οσμή και γεύση ευχάριστη,  
χαρακτηριστική του είδους.  

2.   Nα είναι απαλλαγμένο από σπόρους, τεμάχια τομάτας και γενικότερα ξένες προς το 
προϊόν ύλες.  

3.   Οι οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  του τοματοπολτού πρέπει να είναι άψογοι,  χωρίς να 
παρέχουν ενδείξεις  για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.  
Δεν θα πρέπει να έχει γίνει  τεχνητός χρωματισμός του  με οποιαδήποτε μέθοδο ή ουσία.  

4.  Nα είναι πρόσφατης παραγωγής από τομάτες τελευταίας εσοδείας.  
5.  Nα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης με στερεά συστατικά προερχόμενα αποκλειστικά 

από το χυμό τομάτας,  τουλάχιστον 28% ή 36% αντίστοιχα. Επιτρέπεται η προσθήκη 
μαγειρικού άλατος. Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένα σε χλωριούχο νάτριο,  
μπορεί να ανέρχεται σε ανώτατο ποσοστό 3%. 

     Ο  τοματοπολτός να είναι  συσκευασμένος (Α) συσκευασία  και να παραδίδεται σε 
λευκοσιδηρά κουτιά,  σχήματος κυλινδρικού  5 Kgr ,  καθαρού  βάρους 4,500 Kgr περίπου  ή 
άλλη ανάλογη ,  σύμφωνα με τις  συνθήκες και διαχειριστικές  απαιτήσεις του Νοσοκομείου  .  
Τα κουτιά θα συσκευάζονται  (Β  συσκευασία) σε χαρτοκιβώτια των τεσσάρων (4) ή 12 ή 24 
κουτιών  κατά χαρτοκιβώτιο. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας και ο τρόπος 
κατασκευής των κουτιών πρέπει να είναι  σύμφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά για την 
επίτευξη άρτιων κουτιών δηλαδή πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα 
μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συμπεριφορά ως προς το περιεχόμενο.  
 Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά έκτυπα ή με ανεξίτηλη 
μελάνη στην χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού τα εξής:  
1)  Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής.  
(2)  Η κατηγορία και το  είδος του Τροφίμου.  
(3)  Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.  
(4)  Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών από το χυμό της τομάτας µε τη 
φράση "Περιεχόμενα συστατικά από το χυμό της τομάτας …………………….%". 
 (5)  Βενζοϊκό νάτριο…………….%.  
(6)   Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως.  
(7)  "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ………..",  η οποία να αναγράφεται  με 
ανεξίτηλους χαρακτήρες ,   πάνω στο μέταλλο   και να συμπληρώνεται σύμφωνα µε την  
παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις  ισχύουσες 
Αγορανομικές Διατάξεις.   
(8)   Κωδικός παρτίδας. 
(9)   Η χώρα παρασκευής .    
(10) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα.  
 
  
2.  Ντοματάκια αποφλοιωμένα ολόκληρα ή τεμαχίων 3 Kgr (καθαρό βάρος 2,500 gr)  ή του 
ενός(1)  Kgr    
  
     Tα παραπάνω προϊόντα (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π) να προέρχονται  από καρπούς τομάτας με 
ομοιόμορφο ερυθρωπό χρώμα της ώριμης ντομάτας με υγρή φάση, απαλλαγμένη από ξένες 
ύλες,  χωρίς καρυκεύματα.      
  Να είναι  πρόσφατης εσοδείας,  καθαρά και τρυφερά, φυσιολογικού χώματος,  κανονικά 
ανεπτυγμένα.  
 -  Να μην έχουν ανώμαλη οσμή,  να µην περιέχουν ξένες  ύλες και να µην παρουσιάζουν 
φαινόμενα σήψεως ή ευρωτίασης.  
-  Να είναι απαλλαγμένα από παράσιτα και έντομα.  
-  Να μην περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων.  
 -  Δεν θα πρέπει να έχει γίνει  τεχνητός χρωματισμός του με οποιαδήποτε μέθοδο ή ουσία.  
  Επί της συσκευασίας να αναγράφονται  ευκρινώς το επί  τοίς % περιεχόμενο σε ντοματάκια 
(60%) περίπου, το υγρό πληρώσεως (χυμός ντομάτας 40%) περίπου καθώς και ο ρυθμιστής 
οξύτητας.  Τα προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά 
χωρητικότητας 3 Kgr,  καθαρού βάρους 2550gr περίπου και στραγγισμένου 1500 gr περίπου 
ή του ενός Kgr,  καθαρού βάρους 800 gr περίπου και  στραγγισμένου 480 gr περίπου.  Τα  
κουτιά να είναι  σκευαζόμενα σε χαρτοκιβώτια των 6 τεμαχίων και 24 ή 12 τεμάχια 
αντίστοιχα. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα κουτιά να εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα 
μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συμπεριφορά έναντι του περιεχομένου.  
 
        
  3  ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  τεμαχισμένα  
   Μανιτάρια κονσέρβα (Άρθρο123 του Κ.Τ.Π.)  είναι  το προϊόν που παρασκευάζεται από 
νωπά μανιτάρια, ολόκληρα ή τεμαχισμένα καλλιεργουμένων ποικιλιών του γένους AGARICUS 
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η PSALLIOTA μέσα σε νερό ή χυμό των μανιταριών, έχει υποστεί κατάλληλη θερμική 
επεξεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του από αλλοιώσεις και  είναι 
συσκευασμένο σε κλειστούς περιέκτες.  Προαιρετικά μπορεί να προστεθεί αλάτι ,  ξύδι, 
μπαχαρικά, αρτύματα και ασκορβικό οξύ ως αντιοξειδωτικό.  
  Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.  
  Το προσφερόμενο είδος να είναι μανιτάρια κομμένα σε λευκοσιδηρά κουτιά του ενός (1)  
Kgr μικτού βάρους, καθαρού βάρους των 800gr περίπου και στραγγισμένου 460 gr περίπου.  
    
ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη και μεγέθη έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα 
μεριδολόγια-ποσοτολόγια που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία για τις  ανάγκες  των 
σιτιζομένων.  
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  
 
   1.Αδεια λειτουργίας  της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής,  και  άδεια λειτουργίας  του 
υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής,  εφόσον υπάρχει.  
 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των 
τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000 )]  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα 
διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή -  επεξεργασία, αποθήκευση,  
διακίνηση και εμπορία  των προϊόντων.  
Επίσης,  θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών 
αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 
που αυτό ζητείται .  
  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής  
θα πρέπει να επισυνάψει:   
       1ο ν   Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας  των 
τροφίμων σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει  
χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την 
παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.  
      2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση 
των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο  προμηθευτή  με τα 
προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.   
     3  Η μεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)  θα γίνεται με καθαρά και  
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 
    Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι  εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 
Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς,  η οποία εκδίδεται  από τ ις  κατά τόπους Διευθύνσεις 
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς. 
  Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα,  
σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του  Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην 
επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και  στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον 
προσδιορισμό του είδους. 
 Τα είδη και οι ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα 
δίδεται 24 ή 48 ώρες,  ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση.  
 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
1. Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της 

οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.  
2. Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133.   
3. Αγορανομική Διάταξη 14/89. 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/202 Γενικές Αρχές για την Ασφάλεια των τροφίμων.  
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.  
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής   Τροφίμων.  
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίμων.  
8. Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των 

Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, και 882/2004 και την εναρμόνιση της Οδηγίας 
2004/41/Ε.Κ. 

9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και 
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια την  
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 

10. Οδηγία 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και  την διαφήμιση των τροφίμων.  
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11. Οδηγία 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά την 
αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.   

12. Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσμίξεις,  
χαλίκια,  στελέχη φυτών) .  

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα.  

14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά 
µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν 
σε επαφή µε τρόφιμα.  

15. ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 /  ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης 
Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τις  ενδείξεις ή τα σήματα που την αναγνώριση της 
παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμα.  

16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα 
βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση 
από τον κανονισμό 852/2004 και γ ια τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 
854/2004.   

17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την 
εφαρμογή του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.)  853/2004, 
882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004. 

18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα(ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ) .   

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των 
τροφίμων.   

20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και  των 
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.  

21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του 
Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.  

22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τ ις  
όποιες τροποποιήσεις  αυτού. 

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας  διαδικασίας έγκρισης 
για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τ ις  αρωματικές ύλες τροφίμων.  

24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

25. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα 
προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τ ις 
όποιες τροποποιήσεις  αυτής.  

26. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή 
τροποποιηθεί.   

27. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.Ε.Κ Β΄ 630/2007.   
28.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ. 543/2011 της Επιτροπής 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.  

 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
                        
  1.  Τα χορηγούμενα είδη να είναι πρώτης (Α΄)  ποιότητας όπως αυτή ορίζεται κατά είδος,  στον 
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειμένων κοινής χρήσης και να έχουν τους οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου είδους.  
  2.  Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις  ισχύουσες Κοινοτικές  Κτηνιατρικές και Υγειονομικές 
διατάξεις.  
 3.  Όλα τα είδη να είναι επώνυμα,  τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες  και να 
αναγράφεται η Εμπορική τους Ονομασία.  
 4.  Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετικά τροποποιημένα υλικά Κανονισμός 1829/2003, 
σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και  την επισήμανση  γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.  
 5.  Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής  ή  ανόργανης ουσίας.  
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 6.  Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και  
λήξης. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα. Η αναγραφή των 
ενδείξεων να είναι με ευανάγνωστα γράμματα από χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που 
δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες  ουσίες,  οι οποίες θα είναι σύμφωνα με τις 
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις .    
7.  Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα,  σύμφωνα με την   υπ’  Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 ΦΕΚ Β 
2090/31-7-2014  Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών που προορίζονται  να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό καταναλωτή καθώς και σε 
αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια,  νοσοκομεία, καντίνες και άλλες παρόμοιες μονάδες 
ομαδικής εστίασης,  πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα 
γράμματα, στην ελληνική γλώσσα:  
α)  Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 
β)  Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά σειρά 
ελαττούμενης περιεκτικότητας.  
γ)  Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας για τα στερεά και  
σε μονάδες όγκου για τα υγρά. 
δ)  Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης.  
ε)  Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και  χρήσης.  
στ)  Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή 
ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕE.  
ζ )  Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή του μπορεί να 
οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη,  ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης 
του τροφίμου.  
η)  Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους 
 δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου. 
θ)   Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην  
οποία ανήκει το τρόφιμο. (Οδηγία 89/396).  
Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L,  εκτός από την περίπτωση που η 
ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις  άλλες ενδείξεις  της  ετ ικέτας.  
Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά 
σειρά τουλάχιστον της  ημέρας και του μήνα.  
Η 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.  

 
 8 .  Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη,  με ποινή 
αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση 
του διαγωνισμού.  
  9.  Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον 
τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.  
10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά ελεγμένες 
εταιρείες .  Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών από τις  οποίες θα 
προμηθεύεται το κάθε είδος.  
11 .  Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του προϊόντος,  σε περίπτωση 
που το προσκομισθέν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νοσοκομείου για τη χρήση που 
προορίζεται.  
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     ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 
 
ΖΑΧΑΡΗ  σε συσκευασία 1 Kgr  και ατομική των 10 gr .   
      Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που    αναφέρονται στα άρθρα 
63, 64 του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες            Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
    Η ζάχαρη να είναι  λευκή, καθαρισμένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής,  γνήσιας και 
εμπορεύσιμης ποιότητας,  με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  (Άρθρο 63  του Κ.Τ.Π.)  
α) περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς  τουλάχιστον 99.70 Ζ.  
β)  περιεκτικότητα σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο 0,04% κατά βάρος,  κατ’  ανώτατο όριο.  
γ)  απώλειες κατά την ξήρανση 0,10 % κατά βάρος,  κατ’  ανώτατο όριο.  
δ)  περιεκτικότητα σε παραμένων διοξείδιο του θείου να µην υπερβαίνει τα 15 mg/Kgr.   
ε)  χροιά µη υπερβαίνουσα τους 12 βαθμούς, (προσδιορισμός σύμφωνα µε το άρθρο 6,  παραγρ.  
1,  εδάφιο α του Π∆ 513/83).  
    Σε κάθε συσκευασία πρέπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στην ελληνική 
γλώσσα, µε ανεξίτηλο μελάνι ή έκτυπα:  
  Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή.  
  Το έτος και ο μήνας παραγωγής.  
  Το καθαρό βάρος του περιεχομένου (  π.χ 1Kgr).  
 Ο Κωδικός Παραγωγής. (Οδηγία 89/396).  
   Πάνω σε κάθε φάκελο (Α) συσκευασία των δέκα (10) gr πρέπει να γράφονται στα ελληνικά µε 
ανεξίτηλο μελάνι ή έκτυπα οι παρακάτω ενδείξεις:   
   Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και  η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή η ονομασία του 
περιεχομένου.  
     Πάνω στα χαρτοκιβώτια (Β) συσκευασία των φακέλων και στις δύο μεγαλύτερες 
κατακόρυφες πλευρές του πρέπει να αναγράφονται έκτυπα και  ανεξίτηλα στα ελληνικά οι  
παρακάτω ενδείξεις:  Η επωνυμία του εργοστασίου. Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης. Η 
φράση ΄΄Φάκελοι 1.000 των 10 gr  Η ημερομηνία και το έτος παραγωγής (όχι µε κωδικό αλλά µε 
πραγματικό αριθμό) Ο Κωδικός Παραγωγής ως επίσης και η ημερομηνία διατηρισημότητας.  
 
 
ΑΛΕΥΡΙ  

1.  ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις  χρήσεις σε συσκευασία Κιλού.  
    Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 
104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
     Α.  Το αλεύρι για όλες τις  χρήσεις τύπου (70%) θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς 
σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Το αλεύρι να μην 
είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά.  
    Β.  Να παραδίδεται  συσκευασμένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες  καθαρού βάρους 
1.000 gr,  από αγνές  πρώτες ύλες,  με ένδειξη στη συσκευασία της  ημερομηνίας  παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης, και ο Κωδικός Παραγωγής.  
    Γ.  Πρέπει να έχει  τη χαρακτηριστική αλευρώδη ευχάριστη οσμή και η γεύση τους πρέπει να 
µην είναι όξινη,  πικρή ή ταγγή. Επίσης,  πρέπει να είναι  ομοιογενές,  υγιές,  καθαρό,  
απαλλαγμένο από ξένες ζωικές  ή φυτικές  ή ανόργανες  προσμίξεις.  Η περιεχόμενη γλουτένη να 
έχει και να παρουσιάζει τις  φυσικές ιδιότητες και τους χαρακτήρες γλουτένης καλής ποιότητας.  
 Το αλεύρι θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους(Άρθρο 106 του Κ.Τ.Π.):  
 α)  Υγρασία για τη χρονική περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι και  14 Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
ανώτατο όριο 13,5% (τοις εκατό),  για τη χρονική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 15 
Ιουνίου ανώτατο όριο 14% (τοις εκατό).  Άρθρο 105  
β)  Γλουτένη υγρή: τουλάχιστον 26% (τοις εκατό) για τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι και  
τουλάχιστον 28% (τοις εκατό) για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.  
γ)  Οξύτητα σε Θειικό οξύ:  Ανώτατο όριο 0,08% (τοις εκατό).   
 δ)  Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,50% (τοις εκατό) για τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι ,  και 0.55% (τοις 
εκατό) για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.   
ε)  Υπόλειμμα σε Τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0.015% (τοις εκατό).  
 στ)  Δοκιμασία κατά PECKAR: να ανταποκρίνεται στον τύπο 70%. 
 

2.  ΑΛΕΥΡΙ που φουσκώνει μόνο του σε συσκευασία 500 gr.  
    Αλεύρι τύπου φαρίνα:  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και  να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και  τις  ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  Προϊόν που φουσκώνει μόνο του, γ ια όλες τις  χρήσεις,  το οποίο θα 
περιέχει διογκωτικά αρτοποιίας,  όπως Μπέικιν Πάου ντερ και να είναι προϊόν άλεσης υγιούς 
σίτου και απαλλαγμένο από οργανική ή ανόργανη ουσία η ύλη. Να διατίθεται  σε συσκευασία 
χάρτινη των 500 gr  στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία διατηρησιμότητας του 
προϊόντος. 
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  CORN FLAOUR – ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  
  Τα προϊόντα πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 110 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις .  Ως άμυλο 
νοείται  το προϊόν που λαμβάνεται με ειδική επεξεργασία δημητριακών και αμυλωδών φυτικών 
ιστών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης,  αποτελούμενο αποκλειστικά από αμυλόκοκκους.  
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του αμύλου πρέπει να πληρούν τις  
διατάξεις του του Κ.Τ.Π. που αφορούν κάθε μία απ’ αυτές.  
 Το άμυλο που παρασκευάζεται από διάφορα δημητριακά πρέπει να διατίθεται στην 
κατανάλωση με την ονομασία που να δηλώνει  την πρώτη ύλη προέλευσή του, π.χ .  <<Άμυλο 
αραβοσίτου>> ,<< Άμυλο ρυζιού>>.  
         Το άμυλο πρέπει  να έχει την φυσική του χροιά χωρίς άλλη απόχρωση.  
 Απαγορεύεται η τεχνική χρώση και αρωματισμός του αμύλου με οποιαδήποτε πρόσθετη ουσία 
έστω και αβλαβή.  
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αμύλου πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν 
ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας 
      Το άμυλο πρέπει να έχει τη φυσική του χροιά, χωρίς άλλη απόχρωση.  
   Κάθε είδος αμύλου διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του, σε οποιοδήποτε 
ποσοστό, με άμυλο άλλου είδους απαγορεύεται.  
        Στα παραδιδόμενα είδη η υγρασία να είναι <15% και η τέφρα  <0,35%. 
 Παραδιδόμενα είδη:  
Άνθος αραβοσίτου είδος σκόνης,  αρωματισμένο αλεύρι καλαμποκιού, που χρησιμοποιείται 
κυρίως για την παρασκευή κρεμών διαφόρων γεύσεων (βανίλια,  σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα,  
λεμόνι,  πορτοκάλι κλπ) να διατίθεται σε συσκευασία  των 160-450 gr στην δε συσκευασία να 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
Κορν φλάουρ είδος σκόνης,  λευκό αλεύρι που βγαίνει από το καλαμπόκι,  είναι δηλαδή ένα 
είδος καλαμποκάλευρου.  
Η ελληνική μετάφραση του όρου Κορν φλάουρ είναι άνθος αραβοσίτου, αλλά το 
χρησιμοποιούμε αμετάφραστο για να μην συγχέεται με το  γνωστό μείγμα για κρέμες 
ζαχαροπλαστικής και  να διατίθεται σε πλαστικοποιημένα σακιά  του ενός 1 Kgr στην δε 
συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
 
ΠΟΥΡΕΣ  συσκευασία 1 ή 2 ή 5  Kgr  
   Το ανωτέρω προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία <Ξηρά λαχανικά>  Άρθρο 121 παρ. 8 του Κ.Π.Τ  
να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του παραπάνω άρθρου και τις  ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
    Ξηρά λαχανικά νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ειδική κατεργασία και ξήρανση 
μερών βρώσιμων φυτών, όπως ριζώματα, βολβοί,  βλαστάρια, φύλλα ή και καρποί ημιώριμοι.   
  Τα ξηρά λαχανικά ενυδατούμενα, γ ια να γίνουν κατάλληλα για την παρασκευή φαγητών,  
πρέπει να δίνουν τα  αρχικά προϊόντα.  
     Να είναι σε μορφή νιφάδων πατάτας σε αεροστεγή συσκευασίες του ενός (1),δύο (2)  ή 
πέντε (5)  Kgr πλαστικοποιημένοι σάκοι ή χαρτόνι διπλού τοιχώματος,  αποπλεκομένης της  
τοιαύτης μόνο από διαφανή πλαστικό σάκο.  
 Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
 
      ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  σε συσκευασία πακέτο των 250 gr και ατομική συσκευασία των 10 gr .  
  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 78 του 
Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και τον Κανονισμό1234/2007 
Παράρτημα XV.  
  Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές η ζωικές λ ιπαρές ύλες 
και το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες,  ίση ή μεγαλύτερη από 80% και μικρότερη 
του 90%. 
 Η μαργαρίνη πρέπει  να πληροί τους παρακάτω όρους: 
α) Το σημείο τήξης,  προσδιοριζόμενο επί της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
400C.  
β)  Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από 5 βαθμούς 
οξύτητας,  επί δε της λ ιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 βαθμούς οξύτητας. 
γ)  Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν πρέπει  να είναι  
ανώτερη του 0,2%. 
δ)  Επιτρέπεται ο αρωματισμός με αβλαβείς  αρωματικές ύλες καθώς και η προσθήκη προϊόντων 
γαλακτικής ζύμωσης.  
ε)  Επιτρέπεται η προσθήκη για τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και αλάτων του, 
κιτρικού οξέος και αλάτων του τρυγικού οξέος και αλάτων του, με μόνη προϋπόθεση η οξύτητα 
επί του προϊόντος ως έχει,  να μην υπερβαίνει τους 5 βαθμούς οξύτητας.   
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στ)  Επιτρέπεται η χρώση της μαργαρίνης με τις  χρωστικές  Καροτένιο (Ε160α),  Κουρκουμίνη 
(Ε100),  Αννάτο (Ε160β),  σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 του Κ.Τ των παραρτημάτων Ι Ι Ι  
και ΙV.  
    Η προσφερόμενη μαργαρίνη να είναι 100% φυτικό προϊόν  από εκλεκτά φυτικά έλαια,  
κατάλληλη για επάλειψη και παρασκευή φαγητών και γλυκών και να συντηρείται στο ψυγείο.  
   Να προσφερθεί σε πακέτο η κεσεδάκι  των 250 gr και  σε κεσεδάκι ατομικής μερίδας των 10 gr .  
Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
 
 
ΡΥΖΙ    
 Ρύζι Τύπου Α ΜΠΟΝΕΤ και Β ΓΛΑΣΣΕ σε συσκευασία 500 η 1000 gr .  
 Το προϊόν να είναι  Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του 
Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  .   
 Με τον όρο "ρύζι" εννοούμε το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των ωρίμων 
καρπών του φυτού "όρυζα" (ΟRYZA SATIVA).  Κανονισμός 1234/2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ι  
  Το ρύζι θα πρέπει να είναι επεξεργασμένο και επιμελημένο στίλβωσης ανάλογα της ποικιλίας  
και του εμπορικού τύπου “Γλασσέ”,   “Καρολίνα”,  ”Ρύζι Parboiled ή bonnet”.   
   Το προμηθευόμενο ρύζι να πληροί τ ις  εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις ,  και να 
επεξεργάζεται σε βιομηχανίες που βεβαιώνονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ.  Τα ρύζια δεν θα προέρχονται  
από μεταλλαγμένα φυτά.  
 -  Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα.  
 -  Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει  να γίνεται μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές  
ουσίες,  κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μετά την επεξεργασία,  το ρύζι να είναι  απαλλαγμένο από 
κάθε υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου. 
-  Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και επιμελημένης στίλβωσης,  
για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εμπορικό τύπο.  
 Γλασσέ για τις  στρογγυλόσπερμες ή μικρόκαρπες  και  
 Καρολίνα για μακρόκαρπες ή μεσόκαρπες.   
-  Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια.  
 -Απαγορεύεται η ανάμιξη ποικιλ ιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη, με σκοπό τη διάθεσή 
της σαν ανώτερη ποιότητα.  
-  Το ρύζι  δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και  αλλοίωση και να είναι  απόλυτα 
υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λ.π..  
-  Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη θεωρείται κάθε 
ξένο σώμα,  που περιέχεται  στο ρύζι ,  π .χ .  χώμα, χαλίκια,  σκόνη, σπόροι,  ζ ιζάνια,  θραύσματα 
άχυρων, φλοιοί,  κόκκοι τελείως λισβοί ως και κάθε αδρανής ύλη.  
-  Να μην περιέχει  θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% από τα οποία τα θραύσματα 
μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι 3% κατά βάρος. 
-  Να είναι λευκού χρώματος,  φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρινους ή 
κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5% εκτός του κατεργασμένου με 
υγροθερμική κατεργασία (PARBOILING),  το οποίο επιτρέπεται να έχει χρώμα ελαφρά 
υποκίτρινο.  
-  Να μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις σε ποσοστό ανώτερο του 3%. Σαν 
κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που φέρουν ραβδώσεις ή στίγματα ερυθρά,  
που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον το 15% της όλης επιφάνειας του κόκκου. 
-  Να μην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε αναλογία ανώτερη του 
3%, για τις  στρογγυλόσπερμες και του 2% για τις  λοιπές ποικιλίες κατά βάρος.  
-  Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή 16%.   
    Το ρύζι θα είναι  συσκευασμένο σε  συσκευασία των 500 ή 1000gr (πλην των προβλεπόμενων 
ενδείξεων) θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 
     
ΑΛΑΤΙ 
  ΑΛΑΤΙ μαγειρικό συσκευασία 500 gr,  επιτραπέζιο 400 gr και ατομικής συσκευασίας 1gr.   
   Το αλάτι να είναι Α ποιότητας και  να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
Κ.Τ.Π. και  τις  ισχύουσες Κοινοτικές  και Υγειονομικές  Διατάξεις ,  να είναι  μαγειρικό,  ψιλό,  
φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε 
NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει  ξένες ύλες,  πρόσθετες χρωστικές  ουσίες να μην 
εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή. Οι αλκαλικές γαίες εκπεφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο να 
μην είναι < του 1% η δε υγρασία να μην υπερβαίνει το 1%.  
 Να διατίθεται  σε συσκευασία πλαστικό σακουλάκι των 500 gr ,  σε  επιτραπέζιο (φιάλη με 
άνοιγμα)  των 400 gr  και  σε ατομική συσκευασία του 1 gr  όπου θα αναφέρονται  όλες οι 
απαραίτητες ενδείξεις  (ηµερ/νια συσκευασίας).  
     
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ  σε συσκευασία αεροστεγή -  πλαστικά σακουλάκια  του 1 Kgr  ή άλλης συσκευασίας 
σύμφωνα με τις  συνθήκες και διαχειριστικές  απαιτήσεις του Νοσοκομείου ,έτοιμα προς χρήση.  
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     Όλα τα μπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή,  γεύση,  χρώμα) 
του είδους,  να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42, 
43,  44 του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.    
Υγρασία <15%. 
Αδιάλυτα σε ΗCL συστατικά τέφρας 2%.  
Αφλατοξίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg.      
 
  Είδη:  Μαύρο Πιπέρι ,  Ρίγανη, Κανέλα σκόνη, Κανέλα ξύλο, Δυόσμος, Μοσχοκάρυδο, Κάρυ, 
Πάπρικα γλυκιά, Μπαχάρι τριμμένο, Κίμινο,  φύλλα δάφνης, βανίλια.  
1)  Μαύρο Πιπέρι:  χαρακτηρίζονται  οι αποξηραμένοι  καρποί του φυτού Peper Nigrum L που 
έχουν συλλεγεί  σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηραθεί γρήγορα. Να περιέχει τέφρα σε 
ποσοστό 6% κατ΄ανώτατο όριο και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της  τέφρας 
κατ΄ανώτατο όριο 2% και υγρασία όχι μεγαλύτερο από 15%.   
2)  Ρίγανη: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα άνθη και φύλλα του είδους Origanum vulgare L  
και άλλων ειδών, που πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων άλλων όμοιων φυτών και να 
περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 15%, τέφρα όχι πάνω από 17%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ 
συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 6% και αιθέριο έλαιο τουλάχιστον 0,5%. 
3) Κανέλα σκόνη και  ξύλο:  χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι φλοιοί διαφόρων ειδών του 
γένους Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από τον πρωτογενή φλοιό και τη 
στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει να έχει αντιληπτό υπόλειμμα σε 
τετραχλωράνθρακα και πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο όχι λ ιγότερο από 1,5%, υγρασία και  
πτητικές ουσίες σε 105οC  όχι πάνω από 12%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε 
υδροχλωρικό οξύ συστατικά της  τέφρας όχι  πάνω από 2%.   
4)   Δυόσμος (Spearmint).  
5) Μοσχοκάρυδο: χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματικούς μανδύες,  σπέρματα του 
φυτού Myrist ica Fragrans Houtt.  Πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 6%, 
υγρασία όχι πάνω από 10%, τέφρα όχι πάνω από 3% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ 
συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%. 
6)   Μπαχάρι:  χαρακτηρίζονται  οι αποξηραμένοι καρποί του Ινδοπέρεως του φαρμακευτικού. 
7)  Κύμινο:  χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί του φυτού Cuminum Cyminum L. οι 
οποίοι πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 2% τουλάχιστον,  υγρασία όχι πάνω από 
13%, τέφρα όχι πάνω από 9,5% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό συστατικά της τέφρας όχι πάνω 
από 3%. 
8) Φύλλα δάφνης:  χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα φύλλα του δέντρου Laurus Nobi l is  L ,  τα 
οποία πρέπει να είναι  απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω 
από το 10%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας 
όχι πάνω από 1%. 
 
 ΤΣΑΪ 
 ΤΣΑΙ σε συσκευασία 1  Kgr και ατομικά φακελάκια 1,5 gr.   
    Το προϊόν να είναι  Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 54 
του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές Διατάξεις.   
   Με την ονομασία ¨Τσάι¨ νοούνται τα φύλλα ή και οφθαλμοί φύλλων που έχουν ξεραθεί και  
κυλινδρωθεί με διάφορες μεθόδους και σπανιότερα οι οφθαλμοί ανθιών του τεϊόδεντρου THEA 
SINENSIS ή THEA ASSAMICA.  
    Η παρουσία μίσχων των φύλλων του τσαγιού επιτρέπεται,  καθόσον αυτοί  αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των φύλλων του. Το τσάι να μην περιέχει φύλλα, οφθαλμούς ή μίσχους 
άλλων φυτών.  
  Το προσφερόμενο είδος να μην περιέχει  ξένες ανόργανες ή οργανικές  ουσίες,  που μπορεί να 
αυξήσουν το βάρος,  επιτρεπόμενης της προσθήκης φυσικών αρωματικών ουσιών από τις  
αναφερόμενες στον Κ.Τ.Π. .  Ξυλώδεις μίσχοι τσαγιού γίνονται δεκτοί μέχρι ποσοστού 2%.  
     Να είναι ξερό, πρόσφατης συγκομιδής και ομοιόμορφου μαύρου χρώματος. Να έχει  υποστεί 
πλήρη ζύμωση και κυλίνδριση.  Να έχει άρωμά ευχάριστο, χωρίς  ξένες οσμές και να παράγει 
ρόφημά ευχάριστης γεύσης,  διαυγές,  χρώματος σκοτεινού κίτρινου. 
   Να μην πωλείται τσάι ορισμένης χώρας προέλευσης σαν τσάι άλλης χώρας.  
    Στην συσκευασία του τσαγιού εκτός από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα σύμφωνα με το 
άρθρο 11 Κεφάλαιο Ι  του Κ.Τ.Π. να αναγράφεται και ο  τόπος προέλευσης.     
 Το προµηθευόµενο τσάϊ πρέπει να έχει τα παρακάτω χημικά χαρακτηριστικά.  
 Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες στους 105οC, να µην είναι πάνω από 10%. Το υδατοδιαλυτό 
εκχύλισμα να είναι τουλάχιστον 30%. Να είναι πλήρες και κανονικό σε καφεΐνη και να διατηρεί  
όλες του τις  ιδιότητες. 
  Το προσφερόμενο προϊόν του 1Kgr θα προσφέρεται σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία που 
θα έχει κλείσει θερµοκολλητικά.  
   Το τσάι σε ατομικά φακελάκια να είναι  συσκευασμένο σε φακέλους από πορώδες χαρτί,  
εμβαπτιζόμενους,  περιεχομένου 1,5 gr . ,  οι  οποίοι να κλείνουν θερμοκολλητικά. Στο φάκελο να 
είναι συνδεδεμένο ένα λεπτό νήμα για εμβάπτιση. Η συσκευασία αυτή (φάκελος,  νήμα) να 
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είναι τοποθετημένη μέσα σε χάρτινο φάκελο που να κλείνει θερμοκολλητικά για επιπλέον 
προστασία του περιεχόμενου. Οι  εξωτερικοί αυτοί φάκελοι να τοποθετούνται ανά 100 σε 
χάρτινα κουτιά,  µε διαφανές πλαστικό περίβλημά.  
 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ  σε φακελάκια του 1,5 gr ή άλλης συσκευασίας σύμφωνα με τις  συνθήκες και 
διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου. 
       Το προσφερόμενο είδος να είναι Α΄ κατηγορίας,  σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών,  καθώς και με τ ις  εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 
διατάξεις.   Χαμομήλι από τα φυτά Matricaria Chamomille και Anthemous Nobi l is  L .  
   Το χαμομήλι σε ατομικά φακελάκια να είναι συσκευασμένο σε φακέλους από πορώδες χαρτί,  
εμβαπτιζόμενους,  περιεχομένου 1,5 gr ,  οι  οποίοι να κλείνουν θερμοκολλητικά.   
   Στο φάκελο να είναι συνδεδεμένο ένα λεπτό, νήμα για εμβάπτιση. Η συσκευασία αυτή 
(φάκελος,  νήμα) να είναι τοποθετημένη μέσα σε χάρτινο φάκελο που να κλείνει  
θερμοκολλητικά για επιπλέον προστασία του περιεχόμενου. Οι εξωτερικοί αυτοί φάκελοι να 
τοποθετούνται ανά 100 σε χάρτινα κουτιά,  µε διαφανές πλαστικό περίβλημά.  
 
  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ -  ΜΠΙΣΚΟΤΑ 
  1  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ των δύο τεμαχίων 16 gr ή άλλης συσκευασίας σύμφωνα με τις  
συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου  .  
 Το προϊόν πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 112, 113 του Κ.Τ.Π. και  
τις  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές Διατάξεις  Οι  φρυγανιές να παρασκευάζονται από 
αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας από τα επιτρεπόμενα με τους περιορισμούς του 
Άρθρου 113 του Κ.Τ.Π. Πρέπει να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο, μετά την 
κοπή σε τεμάχια να υποβάλλονται σε δεύτερο κλιβανισμό, για την απαλλαγή τους από το  
μεγαλύτερο ποσοστό νερού και με σκοπό το ελαφρύ ψήσιμο.  
 Οι προσφερόμενες φρυγανιές να είναι σε συσκευασία f low pack των 2 τεμαχίων. Συνολικό 
βάρος συσκευασίας περίπου 16 gr .  +/-3 gr .  Συστατικά:  Άλευρο σίτου, υδρογονομένα φυτικά 
έλαια, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι.   
2  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ σε συσκευασία των 180 gr.  
 Οι φρυγανιές σικάλεως θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας,  τυποποιημένες σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους και συσκευασία των 180 gr  (περίπου).  
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά. Συστατικά:  Άλευρο σικάλεως, 
υδρογονωμένα φυτικά έλαια, μαγιά, ζάχαρη,  αλάτι.  
 Οι φρυγανιές να είναι ολόκληρες χωρίς να είναι σπασμένες και µε τρίμματα.  
 
Μπισκότα  αλμυρά  τύπου κράκερς σε συσκευασίες 40 gr  περίπου.  
 
 
ΌΣΠΡΙΑ 
     Φασόλια ξερά μέτρια, φασόλια ξερά γίγαντες,  φακές σε συσκευασία των 500 gr .  
   Τα όσπρια να είναι Α ποιότητας,  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( 1 )  πρόσφατης εσοδείας,  να πληρούν 
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 Κεφαλαίου ΧΙΙ Ι  του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και να είναι σύμφωνα με:   
    A την υπ’ αριθ. 37227/87 (ΦΕΚ 541/Τ.Β’)  Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας,  Εμπορίου ΄΄  Περί  
Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων εγχωρίων οσπρίων΄΄  (ΦΕΚ 541/τεύχος Β΄/9-10-87) που 
τροποποιήθηκε µε Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας -  Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/  20-4-88).  1.4.3.  
    B.  την υπ’ αριθμό 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’)  Κοινή Απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης,  Εθν. 
Οικονομίας και Δικαιοσύνης ΄΄Περί Υγιεινής των Τροφίμων σε Συμμόρφωση προς την Οδηγία 
93/43/ΕΟΚ΄΄.   
     Γ.  την Αγορανομική Διάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214).   
 
ΞΕΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ 
    Τα υπό προμήθεια ξερά φασόλια θα πρέπει να προέρχονται   από τα αποξηραμένα ώριμα 
βρώσιμα σπέρματα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών, (LEGUMIΝΟSAE),  φασίολος 
(PHASEOLUS VULGARIS L.)  να είναι μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό 
και η επιφάνειά τους στιλπνή.  
   Να είναι τελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο της παράδοσης,  το οποίο να βεβαιώνεται με 
έγγραφη βεβαίωση. Τα φασόλια εσοδείας  τρέχοντος έτους είναι μαλακά και αλευρώδη, το  
εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και  η επιφάνειά τους στιλπνή.  Οι κόκκοι  των φασολιών 
πέραν του έτους η εμπειρία αλλά και η πράξη  έχει δείξει ότι:    
1  Είναι ξηροί και ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου τους είναι κίτρινο.    
2  Όταν πιεσθούν με τα δόντια,  θραύονται εύκολα σε κομμάτια κατά τη διεύθυνση του μήκους 
τους και στο σημείο της θραύσεως το χρώμα είναι κ ίτρινο,  σταχτί  ή καφέ .     
3.Όταν εξετάζονται μακροσκοπικά, παρουσιάζουν χαρακτηριστικό μεσοδιάστημα μεταξύ των 
κοτυληδόνων τους (στους κόκκους  νέας εσοδείας δεν υπάρχει το μεσοδιάστημα αυτό).  
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      Να είναι ομοιογενή και λεπτόφλοια.  Να είναι κοσκινισμένα και ΄καθαρισμένα΄΄,  δηλαδή να 
είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη πρόσμιξη και  να μην περιέχουν ξένες ύλες,  όπως ορίζονται  
στο  άρθρο 1 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσμίξεις,  χαλίκια,  
στελέχη φυτών) σε ποσοστό πάνω από 0,05%, από τις  οποίες οι γαιώδεις προσμίξεις,  να είναι  
μέχρι 0,02% (τοις εκατό) σύμφωνα µε την απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας  και με 
τα καθοριζόμενα στην παρ.14 του άρθρου 121 του Κ.Τ.Π. .  
    Να έχουν ξηραθεί,  φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρόπο που να µην προκαλεί αλλοιώσεις  
στον κόκκο. Να έχουν βάρος,  ανά χίλιους κόκκους,  σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 
της 37227/87 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας.  
  Οι κόκκοι να είναι σφαιροειδείς,  κυλινδρικοί ή πλατιοί .  
  Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως.  
  Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να μην αναδύουν δυσάρεστη οσμή (ευρωτίαση)  .   
  Να μην έχουν αναμειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.    
  Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες,  κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους με νερό πρέπει να 
έχουν ευχάριστη οσμή και γεύση.   
   Να µην είναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στίγματα και η χροιά τους να 
µην είναι υποκίτρινη, κίτρινη, φαιά ή μαύρη.  
   Να μην είναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα µε άλλους κόκκους σε ποσοστό πάνω από 0,5%.  
   Να είναι  ακέραια και να µην αποτελούνται από σπασμένους κόκκους σε ποσοστό πάνω από 
2%(τοις εκατό).   
  Δεν θα πρέπει να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων.  
  Να μην έχουν υποβληθεί σε υδροθερμική κατεργασία (επίδραση υδρατμών) προς απόκρυψη 
της παλαιότητάς τους.   
  Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες των φασολιών, στους 105ο  C,  να µην είναι  πάνω από 14% 
(τοις εκατό).   
Α. Φασόλια  ξερά μεσόσπερµα ή μέτρια:  Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 300 και 450 gr  
ή ποσοστό 90%, από τους κόκκους αυτούς,  να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές 
διαμέτρου 8,5 mm και να συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 7 mm. 
(Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας) Οι κόκκοι  να είναι ομοιόμορφοι,  κυλινδρικοί ή 
πλατιοί.  
Β. Φασόλια γίγαντες :  Οι χ ίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 1200 και 1800 gr ή ποσοστό 90%, 
από τους κόκκους αυτούς,  να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 13 mm και 
να συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 12 mm.( Απόφαση 37227/87 του 
Υπουργείου Γεωργίας)  
 
2  Φάκη μεσόσπερμη  Η υπό προμήθεια φακή να προέρχεται από  τα αποξηραμένα, ώριμα, 
βρώσιμα σπέρματα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών (LEGUMINOSAE).  
   Οι κόκκοι να είναι ομοιόμορφοι,  πλατιοί  ή φακοειδείς σε υψηλά ποσοστά (98-99%). Χίλ ιοι  
κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 45 και 60 gr  ή ποσοστό 90% από τους κόκκους αυτούς να 
διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 6 mm και  να συγκρατείται από κόσκινο 
µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 5,5 mm. (Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας).  Να 
βράζει σε  1,5 έως 2 ώρες κατ’  ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό ο φλοιός θα πρέπει να είναι  
ανοιγμένος και οι κόκκοι καλά βρασμένοι (χυλωμένοι) .  
 
 
Ξύδι-Χυμός λεμονιού-  Ξύδι Βαλσάμικο .  300 – 400 gr,   
 1.  ΞΥΔΙ:   
   To ξύδι να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του 
Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.   
  Να προέρχεται  μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα 
,και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού  (να μην περιέχει αλκοόλη).   
   Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και  11 
Κ.Τ.Π..  
  Η οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει να είναι  
τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ Άρθρο 39 παραγρ.3 του Κ.Τ.Π..   
  Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού (πλαστική φιάλη 400 gr)  πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφεται ή ημερομηνία συσκευασίας.  
2.  ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ:   
    Το προσφερόμενο είδος να είναι Α ποιότητας να πληροί τους όρους της παραγράφου 5 του 
άρθρου 127 του Κ.Τ.Π.,  όπως τροποποιήθηκε με τις  αποφάσεις του ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και  το 
Π.Δ.526/83.  
  Η ΧΗΜΙΚΉ ΣΥΣΤΑΣΗ του προϊόντος να είναι:  
 α)  Ειδικό βάρος στους 150 οC, τoυλάxιστoν 1,032 (4,5 βαθμοί BAUME ή 8 βαθμoί BRIX) .  
 β)  Ολικά σάκχαρα σε ιμβερτoσάκxαρo, μέγιστο 2,25%.  
γ)  Σχέση αναγόντων σακχάρων προς καλαμoσάκxαρo όχι κάτω τού 0,8.  
 δ)  Τέφρα 0,25% - 0,40%. 
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 ε)  Οξύτητα εκφρασμένη σε άνυδρo κιτρικό οξύ τoυλάxιστoν 5,5%. 
 στ)  Αριθμός φορμόλης κυμαινόμενος από 1 έως 1,8.  
 ζ)  Κατά την xρωματoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στιβάδας πρέπει να διαπιστώνεται  η  
παρουσία των φυσικά ενεxoμένων αμινοξέων και πλήρης απουσία γλυκίνης.  
  Επί της συσκευασίας του, (πλαστική φιάλη 380 gr)  εκτός των άλλων προβλεπόμενων 
ενδείξεων, πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα η φράση ΆΡΤΥΜΑ ΛΕΜΌΝΙ  
και ή ημερομηνία συσκευασίας .  
 
   
 
 ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ 
1 .  Φυσικός χυμός φρούτων (πορτοκάλι ή μήλο ή κοκτέιλ φρούτων) σε  ατομική συσκευασία των 
250 ml ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τις  συνθήκες και  διαχειριστικές απαιτήσεις του 
Νοσοκομείου  .    
    Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να  πληροί  ότι  αναφέρονται  στο άρθρο 126 και  127 του 
Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  Ως χυμός φρούτων ορίζεται το 
ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών 
ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και  έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική 
γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται .  Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των 
προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως 
μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.  
 Οι φυσικοί ατομικοί χυμοί  φρούτων συσκευασίας των 250ml,  θα πρέπει  να είναι σε 
συσκευασία Tetra Pak και Tetra Br ik,  με πώμα εύκολο στο άνοιγμα, χωρίς  προσθήκη 
συντηρητικών, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης φυσικής ή τεχνητής γλυκαντικής ύλης,  με 
ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.  
 
 
  ΕΛΙΕΣ :  
 Ελιές μαύρες ΚΑΛΑΜΩΝ  μεγέθους 140-160 τεμ/Kgr η 
                                                  160 – 180τεμ/Kgr.  
    Το προϊόν να είναι  Α ποιότητας και να  πληροί ότι αναφέρονται  στο άρθρο 123 και ειδικά 
παρ. 9 του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.   
    Οι διατιθέμενοι στην κατανάλωση καρποί να πρέπει να είναι   ημιώριμοι ή ώριμοι  καρποί 
Ελιάς Καλαμών, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας  το τελικό δε προϊόν να έχει γεύση φρουτώδη, 
σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη από τον πυρήνα και χρώμα μαύρο μέχρι μελανώδες και  
που έγιναν διατηρήσιμοι με αλάτισμα ή σε άλμη ή σε ξύδι ή με ελαιόλαδο, και να πληρούν 
τους παρακάτω όρους:  
 Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή των ελιών, καρποί πρέπει να είναι άρτιοι και να μην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσβολή από σκώληκες ή έντομα κ.λ.π. .  Τα ανεκτά 
επιτρεπόμενα ποσοστά των προσβεβλημένων ελιών καθορίζονται από τις  σχετικές διατάξεις 
των αρμόδιων αρχών.  
 Για την εκπίκρανση των διατιθέμενων σαν μαύρων ελιών ΚΑΛΑΜΩΝ δεν επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση αλκαλικών διαλυμάτων.  
  Απαγορεύεται η ανάμιξη ελιών διαφορετικού είδους.  
 Οι ελιές θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει το είδος αυτών  Ελιές Καλαμών.  
 Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.  
  Επιτρέπεται  η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος I I I    Συντηρητικά και  αντιοξειδωτικά του 
άρθρου 13 του Κ.Τ.Π. .  
 Η συσκευασία να πληροί τους όρους των Άρθρων 9 και 23 του Κ.Τ.Π και  να είναι  
συσκευασμένοι  κατά προτίμηση σε μεταλλικά δοχεία των 13 Kgr  καθαρού βάρους περιεχομένου 
είδους.  
 
ΖΕΛΕ  με ζάχαρη ή άγλυκος. 
Είδος:  Σκόνη παρασκευής ζελέ,  διάφορων γεύσεων σε συσκευασία 1 Kgr.  
  Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και  να πληρούν ότι αναφέροντα στο 
άρθρο 131, 132(1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,   136 του Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών, καθώς και  τ ις  
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις .  
  Σκόνες παρασκευής πηκτών (ζελέ) νοούνται τα σκευάσματα σε μορφή σκόνης,  που 
παρασκευάζονται αποκλειστικά και μόνο από τις  ρητά κατονομαζόμενες επιτρεπόμενες  πρώτες 
ύλες στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π.,  από τις  οποίες με ομογενοποίηση, με την προσθήκη νερού ή 
χυμού φρούτων και φυσικής ζαχαρούχου γλυκαντικής ύλης παρασκευάζονται  πηκτές.  
   Οι σκόνες παρασκευής ζελέ πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση αποκλειστικά και μόνο 
σε συσκευασία, στην οποία θα αναγράφεται σαφώς και ευκρινώς το είδος της πηκτής που θα 
παρασκευαστεί,  λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και η σύνθεση τους.  
 Στην κύρια όψη της συσκευασίας των σκονών παρασκευής πηκτών, πρέπει να αναγράφεται:  
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α) Με ευκρινή κεφαλαία γράμματα ύψους 5 mm, η φράση π.χ.  ΖΕΛΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΚΕΡΑΣΙ,  προς 
αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, εφόσον δεν περιέχουν χυμούς οπωρών, 
και  
β)  η σύνθεσή τους.  
   Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γλυκαντική 
ουσία πλην της σουκρόζης,  φρουκτόζης και γλυκόζης.  
Ζελέ χωρίς  ζάχαρη με επιτρεπόμενες γλυκαντικές ύλες (Ασπαρτάμη, Σακχαρίνη, Ακεσουλφαμικό 
Κ,   Νεοτάμη, σουκραλόζη).  
 
  ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  συσκευασία 100 ή 500 gr.   
1.  Ελληνικός αλεσμένος καφές σε αεροστεγή συσκευασία των 100gr.   

  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρεται  στο άρθρο 50 του Κ.Τ.Π. και τις  
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
    Η περιεκτικότητα του αλεσμένου καφέ σε ανόργανες  ύλες (τέφρα) δεν πρέπει  να είναι  πάνω 
από 5,5% και η υγρασία και οι  πτητικές  σε 105οC ουσίες του, δεν επιτρέπεται να είναι πάνω 
από 5%. 
    Η περιεκτικότητα δε σε υδατοδιαλυτές ύλες δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 23%. 
  Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και δεν θα έχουν 
αφαιρεθεί ολικά ή μερικά οι υδατοδιαλυτές  ύλες. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται  η προέλευση και η ημερομηνία λήξης.  
 
 
 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  
   Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και  να πληροί ότι αναφέρονται στο 
άρθρο 131, 132(1) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις  εκάστοτε 
ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις .  
    Στην σήμανση επί  της ατομικής συσκευασίας,  να αναγράφεται  η συνολική περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα με την ένδειξη,  ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα ……. gr ανά 100 gr,  όπου ο 
αναφερόμενος αριθμός αντιπροσωπεύει την τιμή που προσδιορίζεται  με διαθλασιμετρία  επί  
του τελικού προϊόντος.    
  Να είναι διαφόρων γεύσεων (βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα, κεράσι)  και να προέρχεται από 
φρούτα Α ποιότητας σε ατομική συσκευασία των 20 gr ,  χωρίς συντηρητικά και στην συσκευασία  
να αναγράφεται η συνολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα.  
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 Η μαρμελάδα θα παραδίδεται συσκευασμένη σε ατομικές συσκευασίες των 20 gr σε κύπελλα 
(A συσκευασία))   σφραγισμένα αεροστεγώς με κατάλληλα καλύμματα και σε Β συσκευασία σε  
χαρτοκιβώτιο που θα περιέχει 150 κύπελλα.  
 Τα κύπελλα πρέπει να είναι παραλληλεπίπεδα ή κυλινδρικά µε αναδίπλωση στο πάνω άκρο, 
ώστε να δημιουργείται υποδοχή για εύκολο άνοιγμα.  Τα κύπελλα από πλαστικό να έχουν 
κατασκευαστεί από φύλλα διαφανούς πολυστερίνης και resin τα οποία πληρούν του όρους του 
Άρθρου 27 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, σχετικά µε τους ειδικούς όρους καθαρότητας των 
πλαστικών υλών,  που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Τα καλύμματα  να  ε ίναι  
καταλλήλων διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται αεροστεγές κλείσιμο του κυπέλλου και να 
έχουν κατασκευασθεί  από φύλλο αλουμινίου καθαρότητας 99.5%, μαλακής ποιότητας,  πάχους 
0,04 mm. 
 Οι ετικέτες να φέρουν εσωτερικά επικάλυψη από θερµοκολλητικά λάκκα και εξωτερικά να 
φέρουν έκτυπα τις  παρακάτω επισημάνσεις:    
 Χρονολογία παρασκευής η ημερομηνία διατηρησιμότητας  (Μήνας, Έτος).       
 Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία,  διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του 
συσκευαστή) .      
  Το είδος του περιεχόμενου.  
  Καθαρό βάρος κυπέλλου.   
  Τόπος παραγωγής (χώρα, περιοχή) .    
  Κωδικός παρτίδας.  
Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα χάρτου. Να είναι από 
κυματοειδές χαρτόνι  αντοχής κατά Mullen τουλάχιστον 100 lb/in2 .  Οι διαστάσεις των 
χαρτοκιβωτίων να είναι τέτοιες ώστε κατά τη συσκευασία του προϊόντος να μην υφίσταται κενό 
μεταξύ κυπέλλων και τοιχωμάτων του χαρτοκιβωτίου.      
    Στα χαρτοκιβώτια και  πάνω στις δύο μεγαλύτερες κατακόρυφες πλευρές πρέπει να 
αναγράφονται έκτυπα στην Ελληνική, οι  παρακάτω ενδείξεις:  Ότι  αναγράφονται  στις ετικέτες 
των καλυμμάτων των κυπέλλων και επιπλέον ο αριθμός των κυπέλλων που περιέχονται στο 
χαρτοκιβώτιο.  
  Το μέλι μπορεί να προσφερθεί και  σε συσκευασία του 1 Kgr  
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 ΧΑΛΒΑΣ  
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι  αναφέρονται στο άρθρο 50  του Κ.Τ.Π.  και τ ις  ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  Ο χαλβάς να έχει παρασκευασθεί από πολτό σησαμιού 
(ταχίνι) ,  με φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες με την προσθήκη και ελάχιστης ποσότητας 
εκχυλίσματος ρίζας στρουθίου. Για την παρασκευή του επιτρέπεται  η προσθήκη ξηρών καρπών, 
κακάο, σοκολάτας ή βανίλιας και το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται στην συσκευασία.  
  Το είδος να προσφέρεται σε συσκευασία μπαστούνι των 2,5 Kgr και να παραδίδεται στις 
γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και  αμύγδαλο.  
 
 
   Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  
  1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια λειτουργίας του 
υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής,  εφόσον υπάρχει.  
2.  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων 
[ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 
2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους 
φορείς για την παραγωγή – παρασκευή -  επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  
των προϊόντων.  
Επίσης,  θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και  χημικών 
αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που 
αυτό ζητείται.  
  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής  θα 
πρέπει να επισυνάψει:   
     1ο ν   Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των 
τροφίμων σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει  
χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – 
παρασκευή των προϊόντων.  
    2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα εφόσον 
του ανατεθεί η σχετική  προμήθεια.   
   3ο ν  Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα [ΚΥΑ 487/2000 
(ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] και όταν επιβάλλεται για το είδος ψυγεία και μέχρι τους χώρους 
αποθήκευσης του Νοσοκομείου και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου 
μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν.  
    Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος 
από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις  κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από 
τις  κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες .   
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει  τα τρόφιμα  ως προς το είδος και την ποσότητα,  
σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην 
επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον 
προσδιορισμό του είδους. 
    Τα είδη και οι ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα 
δίδεται 24 ή 48 ώρες,  ανάλογα με την διατηρησιμότητα  του τροφίμου,  πριν την παράδοση.   
 
 
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.&Π..   
2.  Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της 

οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.  
3.  Αγορανομική Διάταξη 14/89. 
4.  Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσμίξεις,  

χαλίκια,  στελέχη φυτών).  
5.  ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 /  ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης 

Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τις  ενδείξεις ή τα σήματα που την αναγνώριση της 
παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμα.  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 Γενικές Αρχές για την Ασφάλεια των τροφίμων.  
7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.  
8.  Κανονισμός (ΕΚ)  αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  

22ας Σεπτεμβρίου       2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και  την επισήμανση       
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και  για την       ιχνηλασιμότητα τροφίμων και 
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια την       
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.  
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10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου 
της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και  την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και  
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής  Τροφίμων.  
12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίμων.  
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου σχετικά με 

τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται  να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και  με 
την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.   

14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των 
τροφίμων.   

15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα 
βάσει  του κανονισμού (Ε.Κ)  αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση από 
τον κανονισμό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.   

16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την 
εφαρμογή του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.)  853/2004, 882/2004, 
και γ ια την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.  

17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και γ ια την τροποποίηση της 
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

18. Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των 
Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, και 882/2004 και την εναρμόνιση της Οδηγίας 
2004/41/Ε.Κ. 

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα.  

20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά 
µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν 
σε επαφή µε τρόφιμα.  

21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και Υγείας  
που διατυπώνονται στα τρόφιμα.  

22. Οδηγία 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και  την διαφήμιση των τροφίμων.  

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των 
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.  

24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του 
Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.  

25. Οδηγία 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά την 
αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.    

26. Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου για την 
κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους 
υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων 
ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια ανθρώπινη κατανάλωση και  για την 
τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και  92/118/ΕΟΚ και της 
απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλίου. 

27. Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και  
τις  όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις  Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 E.K,  2005/26 
E.K,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της  Επιτροπής και της Οδηγίας 
2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.   

28. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ.,  για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται γ ια 
ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί(94/34/ΕΚ, 292/97).   

29. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ).  

30. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές  και  τις  
όποιες τροποποιήσεις  αυτού. 

31. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για 
τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τ ις  αρωματικές ύλες τροφίμων.  
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32. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα 
προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τ ις 
όποιες τροποποιήσεις  αυτής.  

33. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή 
τροποποιηθεί.   

34. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.ΕΚ Β΄  630/2007.   
35. Α2-718/28-7-2014,  ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014. 

 
 
 
δ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
A/
A 

ΕΙΔΟΣ Μ.Μ   ΠΟΣΟΤΗΣ 
ΤΙΜΗ/ 
Μ.Μ 

ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α  (€) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΕΙ-

ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΨΙΛΟ  

(TEM. 500gr.) TEM 600 
0,201613 

120,97 24% 29,03 150,00 

2 

ΑΛΕΥΡΙ  ΜΑΛΑΚΟ  

(ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 1.500 
0,589971 

884,96 13% 115,04 1.000,00 

3 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  

(ΤΕΜ. 160gr) TEM 4.500 
0,627240 

2.822,58 24% 677,42 3.500,00 

4 

ΒΑΓΙΑ (ΔΑΦΝΗ) (ΣΥΣΚ. 

1Kgr) ΚΙΛΟ 3 
4,032258 

12,10 24% 2,90 15,00 

5 

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟ 

ΠΛΗΡΕΣ 410gr. TEM 500 
0,707965 

353,98 13% 46,02 400,00 

6 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ   (ΣΥΣΚ. 

1Kgr) ΚΙΛΟ 1 
24,193548 

24,19 24% 5,81 30,00 

7 ΔΥΟΣΜΟΣ (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 5 
3,225806 

16,13 24% 3,87 20,00 

8 

ΕΛΙΕΣ (ΣΥΣΚ.13-

14Kgr/Δοχείο) ΚΙΛΟ 100 
4,032258 

403,23 24% 96,77 500,00 

9 ΖΑΧΑΡΗ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 1.000 
0,806452 

806,45 24% 193,55 1.000,00 

10 

ΖΕΛΕ  ΣΚΟΝΗ  (ΤΕΜ. 

1Kgr) TEM 800 
4,032258 

3.225,81 24% 774,19 4.000,00 

11 

ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ  (ΣΥΣΚ. 

1Kgr) ΚΙΛΟ 9 
4,480287 

40,32 24% 9,68 50,00 

12 

ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ  (ΣΥΣΚ. 

1Kgr) ΚΙΛΟ 2 
4,032258 

8,06 24% 1,94 10,00 

13 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

(ΤΕΜ. 100gr) TEM 1.200 
1,075269 

1.290,32 24% 309,68 1.600,00 

14 ΚΥΜΙΝΟ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 3 
5,376344 

16,13 24% 3,87 20,00 

15 

ΚΟΡΝ  ΦΛΑΟΥΡ  (ΣΥΣΚ. 

1Kgr) ΚΙΛΟ 50 
0,884956 

44,25 13% 5,75 50,00 

16 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 

(ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 1.000 
0,884956 

884,96 13% 115,04 1.000,00 

17 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 

(ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 3.500 
0,884956 

3.097,35 13% 402,65 3.500,00 

18 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  3  

(ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 300 
0,884956 

265,49 13% 34,51 300,00 

19 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  6  

(ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 2.600 
0,884956 

2.300,88 13% 299,12 2.600,00 

20 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ (ΤΕΜ. 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  

450 gr  ΠΕΡΙΠΟΥ). ΤΕΜ 1.000 
1,612903 

1.612,90 24% 387,10 2.000,00 

21 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

ΑΤΟΜ.ΜΕΡΙΔΑ. (ΤΕΜ. 

10gr) TEM 85.000 
0,042694 

3.629,03 24% 870,97 4.500,00 
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22 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΑΚΕΤΟ 

(TEM.250 gr) TEM 5.500 
0,806452 

4.435,48 24% 1.064,52 5.500,00 

23 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

ΑΤΟΜ.ΜΕΡΙΔΑ. (ΤΕΜ. 

20gr) ΤΕΜ 90.000 
0,035842 

3.225,81 24% 774,19 4.000,00 

24 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (ΣΥΣΚ. 

1Kgr) ΚΙΛΟ 3 
13,440860 

40,32 24% 9,68 50,00 

25 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 4 
5,040323 

20,16 24% 4,84 25,00 

26 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ 

(ΤΕΜ. 40 gr ΠΕΡΙΠΟΥ) TEM 1.500 
0,376344 

564,52 24% 135,48 700,00 

27 

ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. (ΤΕΜ. 400 

gr) ΤΕΜ 1.000 
0,241935 

241,94 24% 58,06 300,00 

28 ΠΕΝΕΣ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 1.500 
0,884956 

1.327,43 13% 172,57 1.500,00 

29 

ΠΕΠΟΝΑΚΙ  

(ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 100 
0,884956 

88,50 13% 11,50 100,00 

30 ΠΙΠΕΡΙ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 15 
10,752688 

161,29 24% 38,71 200,00 

31 

ΠΟΥΡΕΣ ΣΚΟΝΗ  (ΣΥΣΚ. 

5  Kgr )  ΚΙΛΟ 6.000 
1,622419 

9.734,51 13% 1.265,49 11.000,00 

32 ΡIΓΑΝΗ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 15 
4,301075 

64,52 24% 15,48 80,00 

33 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΚΑΘ. ΒΑΡ. 850ΓΡ. 

(ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΤΕΜ 11.000 
0,879765 

9.677,42 24% 2.322,58 12.000,00 

34 

ΡΥΖΙ  ΓΛΑΣΕ  (ΣΥΣΚ. 

500gr) ΚΙΛΟ 900 
1,081613 

973,45 13% 126,55 1.100,00 

35 

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ  (ΣΥΣΚ. 

1Kgr) ΚΙΛΟ 2.100 
0,632111 

1.327,43 13% 172,57 1.500,00 

36 

ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 

ΑΠΟΦΛ. (ΤΕΜΑΧΙΩΝ)  

(TEM 3Kgr)   ΤΕΜ 2.000 
1,854839 

3.709,68 24% 890,32 4.600,00 

37 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

(TEM.5 Kgr) ΤΕΜ 120 
5,376344 

645,16 24% 154,84 800,00 

38 ΤΣΑΙ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 48 
5,040323 

241,94 24% 58,06 300,00 

39 ΦΑΚΕΣ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 500 
2,035398 

1.017,70 13% 132,30 1.150,00 

40 

ΦΑΣΟΛΙΑ  (ΜΕΤΡΙΑ) 

(ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 200 
2,212389 

442,48 13% 57,52 500,00 

41 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ  

(ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 800 
2,765487 

2.212,39 13% 287,61 2.500,00 

42 

ΦΙΔΕΣ (ΦΩΛΙΑ)  (ΣΥΣΚ. 

500gr)   ΚΙΛΟ 2.500 
0,884956 

2.212,39 13% 287,61 2.500,00 

43 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ  

(ΤΕΜ.2 ΦΡΥΓ). TEM 180.000 
0,053763 

9.677,42 24% 2.322,58 12.000,00 

44 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 

(ΤΕΜ.180-200 gr). TEM 6.300 
0,640041 

4.032,26 24% 967,74 5.000,00 

45 

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  (ΤΕΜ. 250 

ML). ΤΕΜ 28.000 
0,230415 

6.451,61 24% 1.548,39 8.000,00 

46 

ΧΑΛΒΑΣ (ΣΥΣΚ. 2,5 

Kgr/Μπαστούνι) ΚΙΛΟ 100 
4,032258 

403,23 24% 96,77 500,00 

47 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ  (ΣΥΣΚ. 

1Kgr) ΚΙΛΟ 50 
8,064516 

403,23 24% 96,77 500,00 
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48 

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 

ΑΡΤΗΜΑ  (ΤΕΜ. 380 gr) ΤΕΜ 6.000 
0,201613 

1.209,68 24% 290,32 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΑ 86.402,01 17.747,99 104.150,00 

 
ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείμενο σύμβασης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  για το Τμήμα τροφίμων του Νοσοκομείου 

«ΛΑΪΚΟ». 

 

Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης-Κριτήριο Ανάθεσης 
Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με το κριτήριο 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη για τη συνολική ωστόσο 

προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους. 

 
Διάρκεια σύμβασης 
Η προμήθεια των ειδών θα αφορά χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα 

του Νοσοκομείου για μονομερή παράταση.. 

Η δυνατότητα της μονομερούς παράτασης της σύμβασης για το χρονικό διάστημα των (2) μηνών, θα γίνει με   την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες, όπως αυτές έχουν κατακυρωθεί κατά την 

διαδικασία του διαγωνισμού και εφόσον, η παράταση αυτή δεν θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 

του Νοσοκομείου. 

Η  παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης. 

 
Τρόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, ύστερα από παραγγελία 

από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. Η παραγγελία θα γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας. 

Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει άμεσα  το Τμήμα 

Τροφίμων του Νοσοκομείου. 

Κατά την παράδοση των τροφίμων ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει το πρωτότυπο δελτίο αποστολής για τα 

είδη και τις ποσότητες των ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ που παρέδωσε στην Αποθήκη Τροφίμων του Νοσοκομείου. 

Το αντίστοιχο τιμολόγιο,, θα προσκομίζεται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της παράδοσης. 

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της 

προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στην 

στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά το Νοσοκομείο, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. 

 
Παραγγελίες 
Τα είδη που θα ζητηθούν συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από το Νοσοκομείο, δεν θα είναι ίσων και 

αναλογικών ποσοτήτων.  Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη 

λειτουργία του και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων. 

Το Νοσοκομείο  διατηρεί το δικαίωμα κάποια από τα είδη αυτά να μη τα ζητήσει καθόλου, καθώς και να μην 

εξαντλήσει τις συμφωνημένες ποσότητες. 
 

Σημείο παράδοσης 
Σημείο παράδοσης των συμβατικών ειδών ορίζεται η Αποθήκη Τροφίμων του ΛΑΪΚΟΥ Νοσοκομείου που βρίσκεται 

στην έδρα του Αγίου Θωμά 17  ΓΟΥΔΗ-ΑΘΗΝΑ  

  

Συσκευασία-Αποθήκευση 
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε εγκεκριμένες συσκευασίες, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, προς τήρηση των όρων υγιεινής. 
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Παραλαβή 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από το Νοσοκομείου, από την οριζόμενη επιτροπή, 

σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του N.4412/16 .. 

Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νομικά πρόσωπα, κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
αποκλίσειςαπό τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το υλικό με παρατηρήσεις, 

αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 

της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 

208, 209 και 213 του Ν.4412/16. 

Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο 

προμηθευτής, της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας, των μακροσκοπικών 

χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.λ.π. 

 

Εξασφάλιση ποιότητας - Ακαταλληλότητα ειδών 
Για την εξασφάλιση της ποιότητας των ειδών καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
αποστέλλει δείγματα των τροφίμων για έλεγχο στο Γενικό Χημείου του Κράτους όπως επίσης και να προβαίνει στη 

διενέργεια ελέγχου μέσω ΕΛ.Ο.Τ. κλπ για τη διαπίστωση τήρησης εκ μέρους του αναδόχου προμηθευτή 

συστήματος ISO 22000. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα των ειδών ο προμηθευτής πρέπει να τα αντικαταστήσει 

μέσα σε τακτή προθεσμία που θα του δώσει η κάθε υπηρεσία και οφείλει να παραλάβει το ακατάλληλο είδος το 

αργότερο μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες. Η δαπάνη των ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υπόδειγμα Οικονομικών Προσφορών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
       1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ               
        Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»   
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:104.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα 
Επωνυμία: 
ΑΦΜ: 
Δ.Ο.Υ: 
Ταχ.Δ/νση: (οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη): 
Στοιχεία Επικοινωνίας: (Τηλ. Fax, E-mail): 
 
Έχοντας λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης καθώς και των συνθηκών 

εκτέλεσης του έργου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης  με τις ακόλουθες τιμές των ειδών ανά μονάδα μέτρησης. 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ/Μ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   (€) 

1 ΑΛΑΤΙ  ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ  ΨΙΛΟ  (TEM. 500gr.) TEM 600 

 2 ΑΛΕΥΡΙ  ΜΑΛΑΚΟ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 1.500 

 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  (ΤΕΜ. 160gr) TEM 4.500 

 4 ΒΑΓΙΑ (ΔΑΦΝΗ) (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 3 

 5 ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410gr. TEM 500 

 6 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ   (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 1 

 7 ΔΥΟΣΜΟΣ (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 5 

 8 ΕΛΙΕΣ (ΣΥΣΚ.13-14Kgr/Δοχείο) ΚΙΛΟ 100 

 9 ΖΑΧΑΡΗ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 1.000 

 10 ΖΕΛΕ  ΣΚΟΝΗ  (ΤΕΜ. 1Kgr) TEM 800 

 11 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 9 

 12 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 2 

 13 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΤΕΜ. 100gr) TEM 1.200 

 14 ΚΥΜΙΝΟ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 3 

 15 ΚΟΡΝ  ΦΛΑΟΥΡ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 50 

 16 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 1.000 

 17 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 3.500 

 18 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  3  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 300 

 19 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  6  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 2.600 

 20 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ (ΤΕΜ. ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  450 gr  ΠΕΡΙΠΟΥ). ΤΕΜ 1.000 

 21 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜ.ΜΕΡΙΔΑ. (ΤΕΜ. 10gr) TEM 85.000 

 22 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΑΚΕΤΟ (TEM.250 gr) TEM 5.500 

 23 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜ.ΜΕΡΙΔΑ. (ΤΕΜ. 20gr) ΤΕΜ 90.000 

 24 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 3 

 25 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 4 

 26 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ (ΤΕΜ. 40 gr ΠΕΡΙΠΟΥ) TEM 1.500 

 27 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. (ΤΕΜ. 400 gr) ΤΕΜ 1.000 

 28 ΠΕΝΕΣ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 1.500 

 29 ΠΕΠΟΝΑΚΙ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 100 

 30 ΠΙΠΕΡΙ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 15 
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31 ΠΟΥΡΕΣ ΣΚΟΝΗ  (ΣΥΣΚ. 5 Kgr)  ΚΙΛΟ 6.000 

 32 ΡIΓΑΝΗ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 15 

 33 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΚΑΘ. ΒΑΡ. 850ΓΡ. (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΤΕΜ 11.000 

 34 ΡΥΖΙ  ΓΛΑΣΕ  (ΣΥΣΚ. 500gr) ΚΙΛΟ 900 

 35 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 2.100 

 36 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΑΠΟΦΛ. (ΤΕΜΑΧΙΩΝ)  (TEM 3Kgr)   ΤΕΜ 2.000 

 37 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (TEM.5 Kgr) ΤΕΜ 120 

 38 ΤΣΑΙ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 48 

 39 ΦΑΚΕΣ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 500 

 40 ΦΑΣΟΛΙΑ  (ΜΕΤΡΙΑ) (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 200 

 41 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ  (ΣΥΣΚ.500gr.) ΚΙΛΟ 800 

 42 ΦΙΔΕΣ (ΦΩΛΙΑ)  (ΣΥΣΚ. 500gr)   ΚΙΛΟ 2.500 

 43 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ  (ΤΕΜ.2 ΦΡΥΓ). TEM 180.000 

 44 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΚΑΛΕΩΣ (ΤΕΜ.180-200 gr). TEM 6.300 

 45 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  (ΤΕΜ. 250 ML). ΤΕΜ 28.000 

 46 ΧΑΛΒΑΣ (ΣΥΣΚ. 2,5 Kgr/Μπαστούνι) ΚΙΛΟ 100 

 47 ΧΑΜΟΜΗΛΙ  (ΣΥΣΚ. 1Kgr) ΚΙΛΟ 50 

 48 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΗΜΑ  (ΤΕΜ. 380 gr) ΤΕΜ 6.000 

 

      

 

         Τόπος – Ημερομηνία                                                                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                 –     – 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι τουδικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία/καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 

ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

4 ο.π. υποσ. 3. 

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 

ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 

θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
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7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων 

αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/16. 
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, 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. 

10 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης 

στην εγγυητική επιστολή. 
 

 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη 

της ένωσης /κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4 Όπως υποσημείωση 3. 

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση.  (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. 

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

Ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, 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. 

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης 

στην εγγυητική επιστολή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             1Η  Υ. Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
                    «ΛΑΪΚΟ» 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  …./2018 
Αρ. Διακήρυξης:…/2018  

(Αρ. Καταχ: …-…–Α. Φ. Μ. Προμηθευτή) 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ……………………………………………………………… 
 

Στην Αθήνα σήμερα την …η του μηνός ……………………  του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας ……………………… και στο 

κατάστημα του Γενικού Αθηνών  «Λαϊκό» οι πιο κάτω υπογράφοντες: 
1. Ο κος ΗΡΑΚΛΗΣ Φ. ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών <<ΛΑΪΚΟ>>, ο οποίος 

εκπροσωπεί το Νοσοκομείο, σύμφωνα με την 414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. (Αρ. Βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ. 3491/12-07-2016 

απόφαση του Υπουργείου Υγείας. 

 2. Ο/Η ………………………………………………..………………………. ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της 

εταιρείας…………………………………… που έχει έδρα…………………………., Τ.Κ……………….., ΤΗΛ.: ………………, , 

FAX:………………………………, η οποία και θα ονομάζεται «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

  

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αποκαλούμενος για συντομία «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» διενήργησε ……………. 

διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης …………………………………………………… σύμφωνα με την Δ.Σ. ……………………………..,  

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και την 5/2018 διακήρυξη για την προμήθεια 
………………………………………….. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με τις  υπ’ αριθμ. Δ.Σ…………………… (Θέμα …………ο), αποφάσεις  του 

ενέκρινε την κατακύρωση στη συμβαλλόμενη εταιρεία …………………………………….., την προμήθεια 

………………………………………………. για ένα (1)  έτος,  συνολικού τιμήματος ……………………… € + Φ.Π.Α 
(……………€.)=………………………. €,, με τους όρους και συμφωνίες που ακολούθως αναφέρονται : 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο προμηθευτής με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e mail κλπ.) ορίζει ως 

υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη 

δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω 

προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: ………………………………………… όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το 

Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της 

προμήθειας. 

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»    
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Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από 

την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα 

του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης 

ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η από ……………………. (Αρ. πρωτ. ……………………../…-…-2018) προσφορά του Προμηθευτή  προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 

προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη 

Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «…………………………………….».  Η Προμήθεια θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της από 

……………………… διακήρυξης και  την Δ.Σ………………… (Θέμα ….ο) και……………………………………, αποφάσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα υπό προμήθεια είδη και οι τιμές αναφέρονται και  στ….. επισυναπτόμεν…. της σύμβας…. (…) σελίδ….. 

 

Συγκεκριμένα η προμήθεια  περιλαμβάνει: 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ / 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ         

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    

( €) 

Φ.Π.Α        

( €) ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα του 
Νοσοκομείου δίμηνη  παράταση. 

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η  …/…./…. και λήξη η …/…/…... 

Οι παραγγελίες θα γίνονται εγγράφως την προηγουμένη ημέρα έως την 12 π.μ. από το Γρ. Τροφίμων και θα 
παραδίδονται το πρωί της επόμενης. 
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Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει άμεσα  το Τμήμα 

Τροφίμων του Νοσοκομείου. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις: 

Α) η τροποποίηση της σύμβασης λόγω της παρατάσεως αυτής να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς του άρθρου 

132 του Ν 4412/2016.  
Β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 

από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 

συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.  

Γ) η παράταση να είναι ίση ή μικρότερη από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος 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.  

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, 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. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ  
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές σύμφωνα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.  

Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: α) με μακροσκοπική εξέταση, β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή 
εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιμασία, δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με 

το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια 

ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 

του ν 4412/2016. 

  
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Προμηθευτή πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή 

παράτασης με αίτημα της αναθέτουσας αρχής, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

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.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
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 χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 

όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 

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.  
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Για την πληρωμή του Προμηθευτή εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 

Α/107/09-05-2013). 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο 

και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν 

την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι 

δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ομοίως, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων. 

Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας, 

παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών 
υπηρεσιών. 

-Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή ……………………..……………….…….……….. Τράπεζας. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από την θεώρηση του 

χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης προμήθειας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με: 

α. Τιμολόγιο του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» 

β. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου. 

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημέρωσης του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» 

 

Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 
φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων και συγκεκριμένα : 

 Φόρος εισοδήματος  

 Εισφορά υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,06% (N.4013/11 άρθρο 4 § 3 όπως τροποποιήθηκε με Ν. 4412/2016 άρθρο 375 § 

7) 

 Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  

 Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ  επί του χαρτοσήμου κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

 Υπέρ Ψυχικής Υγείας : 2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.,   Ν. 3580/07 άρθρο 3 

(ΦΕΚ 134/Α/18-6-07),  ΚΥΑ ΔΥ6α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 

 Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 0,02% {παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/8-8-2016)}  (Για Διακηρύξεις 

άνω των 60.000,00€ χωρίς Φ. Π. Α)  

 Υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) : 0,06 % (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)  

 Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Α.Ε.Π.Π. (Υπ. αποφ:1191/2017, άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 969/22-3-2017)   

 Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ  επί του χαρτοσήμου κράτησης Α.Ε.Π.Π. (Υπ. αποφ:1191/2017, άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 969/22-

3-2017)   

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄147/08-08-2016), 

καθώς και στην υπ’ αριθμ. 2024709/601/0028/1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 431/07-05-

1998), όπως ισχύουν. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται, από τις ανωτέρω διατάξεις, τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194/22-11-2010) όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145/05-08-2016), καθώς, επίσης και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού, που ενδεχομένως ζητηθεί, από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί έλεγχο, ως προς τη 

νομιμότητα της δαπάνης (Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 

……………………………………………….……………. εγγυητική επιστολή της 
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…………………………………….…………………………………………….……….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ……………€, (5% της συμφωνούμενης 

με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι ………………………….., 
η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν. 4281/2014 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς 

την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της 

παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 

κατάπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της προμήθειας. 
2. Ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε 

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Προμηθευτής  θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τια διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.  

5. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που 

αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα  με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

6. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από 

την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 
7. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής 

8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα αναλάβει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του.  
Ειδικότερα: 

Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με 

την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και 

συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις 

υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την 

εκτέλεση της παρούσας προμήθειας. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση 

του Προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες είναι 
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εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 

στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων 

στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της 

διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει 
την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Προμηθευτή, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να 

αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει 

κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, 

κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 

στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από 

τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 
τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 

στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα 

σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως 

και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά 

και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής 

αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 

συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να 
αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή 

της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την προμήθεια των ειδών, εκτός από τις περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: 

i) Πυρκαγιά  

ii) Πλημμύρα  

iii) Σεισμός  

iv) Πόλεμος  
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 

τριάντα (30) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για 
το μέρος της Σύμβασης που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα 

επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της 

καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 
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Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των 

μερών και με την επιφύλαξη του άρθρου 132 και 201 (γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου) του Ν. 4412/2016. 

  

ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο 
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την 

καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε: 

α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις .  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν 

οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2014, η από 9-2-2018 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και 

η από …………………………………….  κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της 

παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών 

τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Οι διατάξεις περί προμηθειών 
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής 

δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς 

καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή 

προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………………………………………………………….………………., 

κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. 

email………………………………………………….……  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο ήτοι με 
ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη 
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική 

νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 

επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.  

Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 (κήρυξη 

οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
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προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Σε πιστώσει των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία πρωτότυπα. Δύο έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και 

ένα ο Προμηθευτής .- 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ                                                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
     ΗΡΑΚΛΗΣ   ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
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 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221994] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αγ. Θωμά 17, Γουδή, 11527]  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χαράλαμπος  Κατσούλης]  

- Τηλέφωνο: [213-2061792, 213-2061369, 213-2061850] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@laiko.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.laiko.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- 

CPV:15800000-6] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221994] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [183/2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα 

έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



83 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου xvi  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



94 

 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων xlii  όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας xliii  το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

 

[] Ναι [] Όχι 
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φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ



96 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά
xliv

, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
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καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii

 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 

παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν 
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  
xxxv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
xxxvi

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα 

τρία έτη. 
xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει 

να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii

 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv

 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 

την εν λόγω πρόσβαση.  



ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690Ω8-ΕΣΦ


		2018-09-20T08:45:32+0300


		2018-09-20T09:38:43+0300
	Athens




