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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/15 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την προμήθεια  «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με CPV 15800000-6  για τις ανάγκες του 

ΠΑ.Γ.Ν.Η.,  για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 132.743,36€ χωρίς Φ.Π.Α. (Εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων, 

επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών),  στα πλαίσια του ΠΠΥΦΥ 2015, με κριτήριο 

κατακύρωσης του την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής 

προσφορών  

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα από 08:00  

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019  Ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και μέχρι ώρα 15:00    

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 132.743,36 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

(150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

CPV  15800000-6  «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 

mailto:prom@pagni.gr
http://www.pagni.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ) 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS ΝUTS: GR431 

Τηλέφωνο +302810392476 

Φαξ +302810542080 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@pagni.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Ψαράκη Αικατερίνη 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”   και 
ανήκει στην  7 ΥΠΕ Κρήτης 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

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

 

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 από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr στον ιστότοπο του νοσοκομείου στη 

διεύθυνση http:// www.pagni.gr στην ενότητα Προμήθειες/Διαγωνισμοί και στο «Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr   

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

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

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, 

στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 134-138 Ν. 
4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/2014) και στο άρθρο 15 της Υ.Α. με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017) 

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

 

                                                           
 

mailto:prom@pagni.gr
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Σελίδα 5 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Η 

δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 1511 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2019  του Φορέα  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του είδους «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» για 

της ανάγκες  του  Νοσοκομείου. 
Τα υπό προμήθεια είδη που απαιτούνται περιγράφονται στο Παράρτημα και κατατάσσονται στους 

ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 15800000-6, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 
Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2015, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13% και 24%. 
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα 

ζητούμενα  είδη και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Δύναται να δοθεί παράταση  με μονομερές δικαίωμα του 
Νοσοκομείου ως προς την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Τα είδη, οι ποσότητες και η εκτιμώμενη αξία ανά είδος του διαγωνισμού παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω : 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 1580000-6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000€  

A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α. 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
% 

ΦΠΑ 13% 

& 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 20163 ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ Τεμάχιο 40 1,33 53,20 24% 12,77 65,97 

2 29592 
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ - ΦΙΛΤΡΟΥ 

250 ΓΡΑΜ. 
Τεμάχιο 400 2,58 1.032,00 24% 247,68 1.279,68 

3 20192 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 

5 ΛΙΤΡΩΝ 
Τεμάχιο 900 17,47 15.723,00 13% 2.043,99 17.766,99 

4 29603 
ΖΑΜΠΟΝ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ) 200 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ. 
Τεμάχιο 150 0,83 124,50 24% 29,88 154,38 

5 20160 ΖΕΛΕ Kg 200 3,08 616,00 24% 147,84 763,84 

6 47174 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ Kg 400 0,99 396,00 13% 51,48 447,48 

7 41454 ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ Τεμάχιο 200 5 1.000,00 24% 240,00 1.240,00 

8 238870 ΚΑΡΥ  ΤΡΙΜΕΝΟ Kg 10 5 50,00 24% 12,00 62,00 

9 29634 
ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΚΙΛΟΥ 
Τεμάχιο 10 5,92 59,20 24% 14,21 73,41 

10 20157 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ Kg 10 13,3 133,00 24% 31,92 164,92 

11 20150 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 330 ML Τεμάχιο 500 0,46 230,00 24% 55,20 285,20 

12 20130 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ Kg 200 3,1 620,00 13% 80,60 700,60 

13 41489 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχιο 17 2,36 40,12 13% 5,22 45,34 

14 20196 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ. 10 

ΓΡΑΜ.  
Τεμάχιο 119.900 0,09 10.791,00 24% 2.589,84 13.380,84 

15 152072 ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 330ML Τεμάχιο 260 0,35 91,00 24% 21,84 112,84 
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16 20159 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ Kg 10 11,2 112,00 24% 26,88 138,88 

17 20221 
ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΧΡΙ 13 

ΚΙΛΩΝ 
Kg 120 2,71 325,20 24% 78,05 403,25 

18 29637 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330 ML Τεμάχιο 4.500 0,21 945,00 24% 226,80 1.171,80 

19 20268 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 3 ΚΙΛΑ Τεμάχιο 150 4,4 660,00 24% 158,40 818,40 

20 238869 ΠΑΠΡΙΚΑ  ΤΡΙΜΕΝΗ Kg 5 4,55 22,75 24% 5,46 28,21 

21 29677 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΝΗ Kg 20 14,7 294,00 24% 70,56 364,56 

22 20131 ΡΕΒΥΘΙΑ Kg 150 2,55 382,50 13% 49,73 432,23 

23 152075 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΖΑΧΑΡΗ 250CC 
Τεμάχιο 25.000 0,34 8.500,00 24% 2.040,00 10.540,00 

24 26861 ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ Τεμάχιο 10 1,66 16,60 13% 2,16 18,76 

25 29666 
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3KG 
Τεμάχιο 800 2,87 2.296,00 24% 551,04 2.847,04 

26 41495 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Kg 1.800 1,89 3.402,00 13% 442,26 3.844,26 

27 20134 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ Kg 500 1,9 950,00 13% 123,50 1.073,50 

28 20158 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Kg 15 2,89 43,35 24% 10,40 53,75 

29 26809 

ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (ΦΙΑΛΗ) 
400 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ Τεμάχιο 200 0,6 120,00 24% 28,80 148,80 

30 21466 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ 7,5% 

ΟΛΟΠΑΧΟ 
Τεμάχιο 300 0,57 171,00 13% 22,23 193,23 

31 39730 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΦΤΟ Kg 1.000 1,17 1.170,00 13% 152,10 1.322,10 

32 20243 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 5 

ΚΙΛΩΝ 
Kg 4.000 1,54 6.160,00 24% 1.478,40 7.638,40 

33 41491 ΚΡΑΣΙ Τεμάχιο 200 1,84 368,00 24% 88,32 456,32 

34 29667 ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 5KG Τεμάχιο 200 9,42 1.884,00 24% 452,16 2.336,16 

35 20132 ΠΟΥΡΕΣ Kg 1.200 4,42 5.304,00 24% 1.272,96 6.576,96 

36 41500 
ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ( 

ΜΠΟΝΕΤ) 
Kg 4.000 1,71 6.840,00 13% 889,20 7.729,20 

37 20137 ΦΙΔΕΣ Kg 1.000 1,63 1.630,00 13% 211,90 1.841,90 

38 20211 ΧΑΛΒΑΣ 2,5 ΚΙΛΩΝ Kg 200 5,11 1.022,00 24% 245,28 1.267,28 

39 238872 ZYMAΡΙΚΑ   ΨΙΛΑ   Ν0   6 Kg 400 0,99 396,00 13% 51,48 447,48 

40 40453 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΕΝΝΕΣ Kg 1.000 1,19 1.190,00 13% 154,70 1.344,70 

41 20151 ΡΙΓΑΝΗ Kg 35 6,55 229,25 24% 55,02 284,27 

42 20222 ΤΑΡΑΜΑΣ Kg 5 6,75 33,75 24% 8,10 41,85 

43 243137 ΧΑΜΟΜΗΛΟ Kg 100 13,3 1.330,00 24% 319,20 1.649,20 

44 20230 ΑΥΓΑ Τεμάχιο 40.270 0,15 6.040,50 13% 785,27 6.825,77 

45 26797 ΑΛΑΤΙ ΧΥΜΑ Kg 500 0,63 315,00 24% 75,60 390,60 

46 21462 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΡ Τεμάχιο 200 0,6 120,00 24% 28,80 148,80 

47 20161 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜ. Kg 2 4,97 9,94 24% 2,39 12,33 

48 29618 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  Kg 300 9,99 2.997,00 24% 719,28 3.716,28 

49 21464 
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ 
Τεμάχιο 25.000 0,08 2.000,00 24% 480,00 2.480,00 
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50 20213 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ Kg 500 1,81 905,00 13% 117,65 1.022,65 

51 20212 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 20 

ΓΡΑΜ  (ΦΡΑΟΥΛΑ-ΡΟΔ-ΚΕΡ.) 
Τεμάχιο 9.500 0,08 760,00 24% 182,40 942,40 

52 47197 ΜΠΑΧΑΡΙ Kg 3 5,67 17,01 24% 4,08 21,09 

53 29654 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ Τεμάχιο 30 0,15 4,50 24% 1,08 5,58 

54 26845 
ΑΛΕΥΡΙ Τ.Π. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
Kg 400 0,77 308,00 13% 40,04 348,04 

55 39731 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ Kg 1.000 1,07 1.070,00 13% 139,10 1.209,10 

56 47193 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 5 

ΛΙΤΡΩΝ 
Lit 2.050 1,12 2.296,00 24% 551,04 2.847,04 

57 29662 
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 1.5 

LITR 
Τεμάχιο 15.000 0,17 2.550,00 13% 331,50 2.881,50 

58 240880 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ  Kg 200 8,68 1.736,00 24% 416,64 2.152,64 

59 21490 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Τεμάχιο 20 1,64 32,80 13% 4,26 37,06 

60 29715 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 2 

Τεμάχιο 193.000 0,1 19.300,00 24% 4.632,00 23.932,00 

61 152074 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΖΑΧΑΡΗ 1LT 
Τεμάχιο 2.501 0,77 1.925,77 24% 462,18 2.387,95 

62 29604 ΖΑΧΑΡΗ ΧΥΜΑ  Kg 509 0,48 244,32 24% 58,64 302,96 

63 29605 
ΖΑΧΑΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ, ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Kg 500 1,3 650,00 24% 156,00 806,00 

64 39732 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ Kg 1.000 1,19 1.190,00 13% 154,70 1.344,70 

65 254815 
ΜΕΛΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 
Τεμάχιο 15.000 0,12 1.800,00 13% 234,00 2.034,00 

66 47203 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχιο 20 1,78 35,60 13% 4,63 40,23 

67 20128 ΦΑΚΕΣ Kg 1.000 1,7 1.700,00 13% 221,00 1.921,00 

68 29713 ΦΑΣΟΛΙΑ ΨΙΛΑ (ΞΕΡΑ) Kg 300 1,87 561,00 13% 72,93 633,93 

ΣΥΝΟΛΑ 125.324,86   24.674,75 149.999,61 

 

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. 4523 (Α' 41) «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και 
άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 3 (Τροποποίηση των άρθρων 27 και 34 του 
ν.4472/2017 (Α74)- προμήθειες που δεν απαιτείται να εντάσσονται στον σχεδιασμό και τα 
προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών των φορέων Υγείας). 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. 

3. Ν. 4441/2016, «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον 
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» 

4. Ν.4472/2017, “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 

διατάξεις“. 

5. Ν.4488/2017, “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 

προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις“. 
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6. του ν.4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” (Α’171), με το άρθρο 107 του οποίου 

τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 

7. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 

8. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

9. 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,   

10. 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»,  

11. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

12. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

14. 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”, 

15. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 

16. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

17. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

18. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

19. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»2, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες” 

20. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

21. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

23. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

24. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

25. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
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Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  

26. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

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

27. 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. 

28. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)».  

29. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09). 

30. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09). 

31. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 4658/2016 ΦΕΚ 2937/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών που αφορά «Έγκριση του Προγράμματος 

Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των Εποπτευόμενων Φορέων Υγείας για το  
έτος 2015 πιστώσεις 2016-2017 ……» 

32. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί «ορισμού 

φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων 

Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» 

33. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 4525/2017 & 4526/2017 (ΦΕΚ 4208/Β/01-12-2017) απόφαση του 

Υπουργού Υγείας  περί 1. «παράταση του ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 & 2. 

«Τροποποιήσεις………..ΠΠΥΥ2015» . 

34. Το με αριθμ.πρωτ. 2022/6-8-2018 απόσπασμα πρακτικού της ΕΚΑΠΥ με αριθμ. 53 συνεδρίασης 

15/03-08-2018 «Τροποποίηση  του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους  2015 

του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ». 

35. Την με αριθμ. 4080/29-07-2016 (απόσπασμα πρακτικού της με αριθμό 83 και από 26-05-2016 και  
27.05.2016 συνεδριάσεων της ΕΠΥ) απόφαση της ΕΠΥ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών από το 

ΠΠΥΥ2014.  
36. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 459/29-06-2017 απόφαση της Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης «ορισμού 

φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων 
Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2015, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών». 

37. Την με αριθμ. 1319/39/28-11-2018 Απόφαση  ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού. 

38. Την 962/19-12-2018 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:  ΩΔΣΥ469061-ΨΚΚ) που αφορά το 

ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στις 04 Ιανουαρίου 2019 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα από 08:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Στις  18 Φεβρουαρίου 2019 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και μέχρι ώρα 15:00    
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

Στις  25 Φεβρουαρίου 2019 Ημέρα   Δευτέρα  ώρα 10:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

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).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τον Συστημικό Αριθμό 68719.  

Η υποχρέωση δημοσίευσης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
καταργήθηκε (Απόφ. Υπ. Οικον. & Ανάπτυξης 57654/22.05.17 (ΦΕΚ 1781/23.05.17 τ. Β΄). (ΕΑΑΔΗΣΥ 

468/30.05.2017) 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 

2. ΠΑΤΡΙΔΑ 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: 

1. ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
3. Σ.Ε.Β. 

4. Γ.ΣΕ.Β.Ε.   
5. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

6. Τ.Ε.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
7. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 

www.pagni.gr στην διαδρομή : στην διαδρομή : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.   

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 77 παρ 5 του ν. 

4270/2014). 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pagni.gr/
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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 με αρ. 40/15 Προκήρυξη της Σύμβασης,  

2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

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

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4.  το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

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 έξι ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα (σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 
του Ν.4412/2016) , στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά 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,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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. 

  Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην ελληνική γλώσσα . 

 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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.  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της παρούσας παρατίθενται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 





         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/15 

 

Σελίδα 13 

 

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. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

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, με ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών ανά ομάδα, για τα οποία 

υποβάλλεται η προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (περ.α παρ.1 άρθρου 72 ν.4412/2016). 

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 2.4.5 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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:  

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 





         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/15 

 

Σελίδα 14 

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 





         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/15 

 

Σελίδα 15 

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 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 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 

οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. 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.  
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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.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).  

2.2.3.6. 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  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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. 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν ότι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον όσο ο προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης. Αν ο οικονομικός 
φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα   (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA) 

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

οικονομικοί φορείς κα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις και να αναγράφουν στην αναλυτική 
προσφορά τους, ότι τα είδη που προσφέρουν εκπληρώνουν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Νοσοκομείου και ότι τις αποδέχονται πλήρως. 

2. Επίσης: 

a. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την  
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας 

διακήρυξης (Τεχνικής Προδιαγραφές). 

b. Η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με την προσκόμιση καταλόγου 

παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (για το/τα τμήμα/τμήματα που 

υποβάλλουν προσφορά) για προμήθειες, ακριβώς του ίδιου τύπου (ιδίου αντικειμένου) που 
υλοποίησαν σε Δημόσια  ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία κατά προτεραιότητα στην Ελλάδα ή σε χώρες της 

Ε.Ε. (η παρούσα πρόβλεψη κατισχύει έναντι των ειδικότερων προβλέψεων στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης), με αναφορά του 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του παραλήπτη καθώς και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
θα δηλώνουν ότι οι παραδόσεις του ανωτέρω καταλόγου εκτελεστήκαν καλώς και δεν έχουν 

επιβληθεί τυχόν ποινές ή πρόστιμα, εκπτώσεις και λοιπές κυρώσεις. Στην αντίθετη περίπτωση κα 

πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά.  

c.  Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό και 

τεχνικό προσωπικό το οποίο θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συνοδού εξοπλισμού καθώς 
και την εκπαίδευση – υποστήριξη του προσωπικού – χειρίστων του συνοδού εξοπλισμού όπου 

απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια της  σύμβασης. 

d. ση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο του οίκου κατασκευής 
του προσφερόμενου είδους, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο οίκος κατασκευής εφαρμόζει το 

σύστημα HACCP ή έχει πιστοποιηθεί βάση του ISO 22000:2005 ή παρόμοιου συστήματος (π.χ. BRC, 
IFS & ISO 9001) 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA) 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

όπως αναφέρονται στο αρ.2.2.5 και 2.2.6 και τα παραρτήματα της διακήρυξης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 

ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς όπως αυτά 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, αναλυτικά: 

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την προσήκουσα ανάπτυξη του συστήματος  

Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), την εφαρμογή του και την τήρησή του, πιο 
συγκεκριμένο οδηγό υγιεινής εφαρμόζουν για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Όλοι οι 

συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι εφαρμόζουν σύστημα Ανάλυσης κινδύνων και 

κρισίμων σημείων ελέγχου (HACCP). Oι αλλοδαποί συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από 
ανάλογο φορέα της αλλοδαπής. Επίσης όταν οι προσφέροντες δεν θα παράγουν τα προσφερόμενα προϊόντα 

μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο θα προσκομίσουν μαζί με την δήλωση συνεργασίας και βεβαίωση 
από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα ότι το εργοστάσιο εφαρμόζει το σύστημα HACCP ή έχει πιστοποιηθεί 

βάση του ISO 22000:2005 ή παρόμοιου συστήματος (π.χ. BRC, IFS & ISO 9001). 

Οι επιχειρήσεις που αποθηκεύουν και διακινούν κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να εφαρμόζουν τον οδηγό 

υγιεινής Νο 9 του Ε.Φ.Ε.Τ. και για να συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση από 

ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα ότι εφαρμόζουν το Η.Α.C.C.P. σύμφωνα με την 139/9-12-2003 απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Άδεια λειτουργίας και κωδικό αριθμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτότυπη ή επικυρωμένη φωτοτυπία και 
αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, και πρόσφατη 

βεβαίωση της ανωτέρω υπηρεσίας ότι ισχύει η άδεια λειτουργίας, ο κωδικός αριθμός και δεν της έχει 
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υποβληθεί οποιαδήποτε ποινή ή προσωρινή παύση της άδειας λειτουργίας (για τους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό για τρόφιμα ζωικής προέλευσης). 

 

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 τους αναγκαίους πόρους, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

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). 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 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). 





         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/15 

 

Σελίδα 19 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

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 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 

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 2.2.3.4, 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 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου τους]: 
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Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 

ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 

το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 

30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 

αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 

και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα 

ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από 

την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 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 καταλληλότητας 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 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι  
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αθροιστικά α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών 

καταστάσεων και β) υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί 
το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της 

ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. Εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 

αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίσουν τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις και σύμφωνα με τα Παραρτήματα    
 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016 και στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας 
Διακήρυξης  





         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/15 

 

Σελίδα 21 

 

Β.6. 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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. 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.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών (ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ) 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 

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  

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 





         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/15 

 

Σελίδα 22 

διακήρυξη, 18-02-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 04/01/2019 και ώρα 08:00  

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)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) 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 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 υπογράφοντα 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 
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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»  

2.4.3.1 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 και 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής βρίσκεται στο Παράρτημα  της Διακήρυξης. 

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 “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

Παράρτημα. 

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 πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  όπως ορίζεται στο Παράρτημα της 
διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με κριτήριο κατακύρωσης του την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιμής. 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 1580000-6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000€  

A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 13% 
& 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 20163 ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ Τεμάχιο 40 1,33 53,20 12,77 65,97 
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2 29592 
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ - ΦΙΛΤΡΟΥ 250 

ΓΡΑΜ. 
Τεμάχιο 400 2,58 1.032,00 247,68 1.279,68 

3 20192 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 

ΛΙΤΡΩΝ 
Τεμάχιο 900 17,47 15.723,00 2.043,99 17.766,99 

4 29603 
ΖΑΜΠΟΝ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ) 200 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ. 
Τεμάχιο 150 0,83 124,50 29,88 154,38 

5 20160 ΖΕΛΕ Kg 200 3,08 616,00 147,84 763,84 

6 47174 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ Kg 400 0,99 396,00 51,48 447,48 

7 41454 ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ Τεμάχιο 200 5 1.000,00 240,00 1.240,00 

8 238870 ΚΑΡΥ  ΤΡΙΜΕΝΟ Kg 10 5 50,00 12,00 62,00 

9 29634 
ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΚΙΛΟΥ 
Τεμάχιο 10 5,92 59,20 14,21 73,41 

10 20157 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ Kg 10 13,3 133,00 31,92 164,92 

11 20150 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 330 ML Τεμάχιο 500 0,46 230,00 55,20 285,20 

12 20130 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ Kg 200 3,1 620,00 80,60 700,60 

13 41489 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχιο 17 2,36 40,12 5,22 45,34 

14 20196 ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ. 10 ΓΡΑΜ.  Τεμάχιο 119.900 0,09 10.791,00 2.589,84 13.380,84 

15 152072 ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 330ML Τεμάχιο 260 0,35 91,00 21,84 112,84 

16 20159 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ Kg 10 11,2 112,00 26,88 138,88 

17 20221 
ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΧΡΙ 13 

ΚΙΛΩΝ 
Kg 120 2,71 325,20 78,05 403,25 

18 29637 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330 ML Τεμάχιο 4.500 0,21 945,00 226,80 1.171,80 

19 20268 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 3 ΚΙΛΑ Τεμάχιο 150 4,4 660,00 158,40 818,40 

20 238869 ΠΑΠΡΙΚΑ  ΤΡΙΜΕΝΗ Kg 5 4,55 22,75 5,46 28,21 

21 29677 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΝΗ Kg 20 14,7 294,00 70,56 364,56 

22 20131 ΡΕΒΥΘΙΑ Kg 150 2,55 382,50 49,73 432,23 

23 152075 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 

250CC 
Τεμάχιο 25.000 0,34 8.500,00 2.040,00 10.540,00 

24 26861 ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ Τεμάχιο 10 1,66 16,60 2,16 18,76 

25 29666 
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 

3KG 
Τεμάχιο 800 2,87 2.296,00 551,04 2.847,04 

26 41495 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Kg 1.800 1,89 3.402,00 442,26 3.844,26 

27 20134 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ Kg 500 1,9 950,00 123,50 1.073,50 

28 20158 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Kg 15 2,89 43,35 10,40 53,75 

29 26809 

ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (ΦΙΑΛΗ) 

400 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ Τεμάχιο 200 0,6 120,00 28,80 148,80 

30 21466 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ 7,5% 

ΟΛΟΠΑΧΟ 
Τεμάχιο 300 0,57 171,00 22,23 193,23 

31 39730 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΦΤΟ Kg 1.000 1,17 1.170,00 152,10 1.322,10 

32 20243 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 5 ΚΙΛΩΝ Kg 4.000 1,54 6.160,00 1.478,40 7.638,40 

33 41491 ΚΡΑΣΙ Τεμάχιο 200 1,84 368,00 88,32 456,32 

34 29667 ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 5KG Τεμάχιο 200 9,42 1.884,00 452,16 2.336,16 
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35 20132 ΠΟΥΡΕΣ Kg 1.200 4,42 5.304,00 1.272,96 6.576,96 

36 41500 
ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ( 

ΜΠΟΝΕΤ) 
Kg 4.000 1,71 6.840,00 889,20 7.729,20 

37 20137 ΦΙΔΕΣ Kg 1.000 1,63 1.630,00 211,90 1.841,90 

38 20211 ΧΑΛΒΑΣ 2,5 ΚΙΛΩΝ Kg 200 5,11 1.022,00 245,28 1.267,28 

39 238872 ZYMAΡΙΚΑ   ΨΙΛΑ   Ν0   6 Kg 400 0,99 396,00 51,48 447,48 

40 40453 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΕΝΝΕΣ Kg 1.000 1,19 1.190,00 154,70 1.344,70 

41 20151 ΡΙΓΑΝΗ Kg 35 6,55 229,25 55,02 284,27 

42 20222 ΤΑΡΑΜΑΣ Kg 5 6,75 33,75 8,10 41,85 

43 243137 ΧΑΜΟΜΗΛΟ Kg 100 13,3 1.330,00 319,20 1.649,20 

44 20230 ΑΥΓΑ Τεμάχιο 40.270 0,15 6.040,50 785,27 6.825,77 

45 26797 ΑΛΑΤΙ ΧΥΜΑ Kg 500 0,63 315,00 75,60 390,60 

46 21462 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΡ Τεμάχιο 200 0,6 120,00 28,80 148,80 

47 20161 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜ. Kg 2 4,97 9,94 2,39 12,33 

48 29618 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  Kg 300 9,99 2.997,00 719,28 3.716,28 

49 21464 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ Τεμάχιο 25.000 0,08 2.000,00 480,00 2.480,00 

50 20213 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ Kg 500 1,81 905,00 117,65 1.022,65 

51 20212 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 20 ΓΡΑΜ  

(ΦΡΑΟΥΛΑ-ΡΟΔ-ΚΕΡ.) 
Τεμάχιο 9.500 0,08 760,00 182,40 942,40 

52 47197 ΜΠΑΧΑΡΙ Kg 3 5,67 17,01 4,08 21,09 

53 29654 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ Τεμάχιο 30 0,15 4,50 1,08 5,58 

54 26845 ΑΛΕΥΡΙ Τ.Π. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ Kg 400 0,77 308,00 40,04 348,04 

55 39731 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ Kg 1.000 1,07 1.070,00 139,10 1.209,10 

56 47193 ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ Lit 2.050 1,12 2.296,00 551,04 2.847,04 

57 29662 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 1.5 LITR Τεμάχιο 15.000 0,17 2.550,00 331,50 2.881,50 

58 240880 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ  Kg 200 8,68 1.736,00 416,64 2.152,64 

59 21490 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Τεμάχιο 20 1,64 32,80 4,26 37,06 

60 29715 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 2 

Τεμάχιο 193.000 0,1 19.300,00 4.632,00 23.932,00 

61 152074 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 

1LT 
Τεμάχιο 2.501 0,77 1.925,77 462,18 2.387,95 

62 29604 ΖΑΧΑΡΗ ΧΥΜΑ  Kg 509 0,48 244,32 58,64 302,96 

63 29605 
ΖΑΧΑΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ, ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Kg 500 1,3 650,00 156,00 806,00 

64 39732 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ Kg 1.000 1,19 1.190,00 154,70 1.344,70 

65 254815 
ΜΕΛΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

20 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 
Τεμάχιο 15.000 0,12 1.800,00 234,00 2.034,00 

66 47203 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχιο 20 1,78 35,60 4,63 40,23 

67 20128 ΦΑΚΕΣ Kg 1.000 1,7 1.700,00 221,00 1.921,00 
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68 29713 ΦΑΣΟΛΙΑ ΨΙΛΑ (ΞΕΡΑ) Kg 300 1,87 561,00 72,93 633,93 

ΣΥΝΟΛΑ 125.324,86 24.674,75 149.999,61 

 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια ή δεν δίνεται ενιαία τιμή, για ολόκληρη την 

ποσότητα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 Στη προσφερόμενη έκπτωση θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το 

Νοσοκομείο. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς κλπ) βαρύνει τον προμηθευτή. 
 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο ισχύος της σύμβασης, καθώς και για το 

διάστημα ισχύος τυχόν παρατάσεων 
 Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το ΕΣΗΔΗΣ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 

την τιμή με τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει από την αφαίρεση από την Τιμή Αναφοράς 
(Εκκίνησης) που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη, του ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν για το 

αντίστοιχο είδος. 

Η τιμή της προσφοράς είναι σταθερή και δεν υπόκεινται σε μεταβολή -αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια του 
χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι 

διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα 
με την τιμή προσφοράς. 

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 που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή της παρούσας διακήρυξης. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 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. 

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 προσωρινού αναδόχου) 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, 
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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) η οποία 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 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 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. 

ι) της οποίας η τιμή είναι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών, (εφόσον υπάρχει κατά την ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς) . 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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» την 

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  2019 και ώρα 10:00 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

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

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για 
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης . 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια 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. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.  
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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. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε 
κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 

αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
απόφαση. 

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.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

 Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 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, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 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 -2.2.8 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  το ΤΕΥΔ, 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

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 -2.2.8 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 είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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 στα εκατό 

και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 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,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε 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 - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

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 εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα. 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.  

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 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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 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. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. 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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί 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 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

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 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας επί του καθαρού ποσού. 

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, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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 
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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. 

Εφόσον ο ανάδοχος 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 περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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 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 στην περίπτωση β’ της παραγράφου 

11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα, σύμφωνα με 

την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά μέσα στις αποθήκες του Νοσοκομείου 
την επομένη ή την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα (ανάλογα με την διαθεσιμότητα  του τροφίμου) από 

την παραγγελία του Νοσοκομείου και μέχρι την 9η ώρα πρωινή. Η παραγγελία των ειδών και των 

ποσοτήτων αυτών θα γίνεται από το τμήμα διατροφής του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή, τηλεφωνικά 
ή με φαξ. Για το ψωμί, η παράδοση της μισής ποσότητας που απαιτείται για την ημερήσια κατανάλωση του 

Νοσοκομείου, θα πρέπει να παραδίνεται το αργότερο μέχρι την 07:30 πρωινή.  Καμία παραλαβή δεν θα 
γίνεται μετά το πέρας της παραπάνω ώρας. 

Για τα είδη γενικού εμπορίου (διάφορα προϊόντα διατροφής & αφεψήματα-μπαχαρικά) και κάποιων 

κατεψυγμένων ειδών μπορεί να γίνεται εβδομαδιαίος εφοδιασμός και σύμφωνα με την κρίση και τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου.  

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει 
έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και να ενημερώσει μέχρι τις 09.00 το πρωί της επόμενης 

της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη προσκόμισή του. 
Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίσει σε 

μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί 

απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 
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, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες 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. της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 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 αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 
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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 κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους. 

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. 

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. 

6.3  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. 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016. 

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Στα πλαίσια της ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν προβλέπεται 

εγγυημένη λειτουργία προμήθειας. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

Στα πλαίσια της ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν επιτρέπεται 

αναπροσαρμογή τιμής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ.132 του ν. 4412/2016. 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  CPV 

15800000-6, με αρ. διακ. 40/15,  το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠA 

13% και 24% η οποία είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Προμηθειών ΠΠΥΥ 2015. 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 1580000-6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000€  

A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α. 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
% 

ΦΠΑ 13% 

& 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 20163 ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ Τεμάχιο 40 1,33 53,20 24% 12,77 65,97 

2 29592 
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ - ΦΙΛΤΡΟΥ 

250 ΓΡΑΜ. 
Τεμάχιο 400 2,58 1.032,00 24% 247,68 1.279,68 

3 20192 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 

5 ΛΙΤΡΩΝ 
Τεμάχιο 900 17,47 15.723,00 13% 2.043,99 17.766,99 

4 29603 
ΖΑΜΠΟΝ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ) 200 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ. 
Τεμάχιο 150 0,83 124,50 24% 29,88 154,38 

5 20160 ΖΕΛΕ Kg 200 3,08 616,00 24% 147,84 763,84 

6 47174 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ Kg 400 0,99 396,00 13% 51,48 447,48 

7 41454 ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ Τεμάχιο 200 5 1.000,00 24% 240,00 1.240,00 

8 238870 ΚΑΡΥ  ΤΡΙΜΕΝΟ Kg 10 5 50,00 24% 12,00 62,00 

9 29634 
ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΚΙΛΟΥ 
Τεμάχιο 10 5,92 59,20 24% 14,21 73,41 

10 20157 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ Kg 10 13,3 133,00 24% 31,92 164,92 

11 20150 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 330 ML Τεμάχιο 500 0,46 230,00 24% 55,20 285,20 

12 20130 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ Kg 200 3,1 620,00 13% 80,60 700,60 

13 41489 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχιο 17 2,36 40,12 13% 5,22 45,34 

14 20196 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ. 10 

ΓΡΑΜ.  
Τεμάχιο 119.900 0,09 10.791,00 24% 2.589,84 13.380,84 

15 152072 ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 330ML Τεμάχιο 260 0,35 91,00 24% 21,84 112,84 

16 20159 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ Kg 10 11,2 112,00 24% 26,88 138,88 

17 20221 
ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΧΡΙ 13 

ΚΙΛΩΝ 
Kg 120 2,71 325,20 24% 78,05 403,25 

18 29637 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330 ML Τεμάχιο 4.500 0,21 945,00 24% 226,80 1.171,80 

19 20268 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 3 ΚΙΛΑ Τεμάχιο 150 4,4 660,00 24% 158,40 818,40 

20 238869 ΠΑΠΡΙΚΑ  ΤΡΙΜΕΝΗ Kg 5 4,55 22,75 24% 5,46 28,21 

21 29677 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΝΗ Kg 20 14,7 294,00 24% 70,56 364,56 

22 20131 ΡΕΒΥΘΙΑ Kg 150 2,55 382,50 13% 49,73 432,23 

23 152075 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΖΑΧΑΡΗ 250CC 
Τεμάχιο 25.000 0,34 8.500,00 24% 2.040,00 10.540,00 
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24 26861 ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ Τεμάχιο 10 1,66 16,60 13% 2,16 18,76 

25 29666 
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3KG 
Τεμάχιο 800 2,87 2.296,00 24% 551,04 2.847,04 

26 41495 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Kg 1.800 1,89 3.402,00 13% 442,26 3.844,26 

27 20134 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ Kg 500 1,9 950,00 13% 123,50 1.073,50 

28 20158 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Kg 15 2,89 43,35 24% 10,40 53,75 

29 26809 

ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (ΦΙΑΛΗ) 

400 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ Τεμάχιο 200 0,6 120,00 24% 28,80 148,80 

30 21466 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ 7,5% 

ΟΛΟΠΑΧΟ 
Τεμάχιο 300 0,57 171,00 13% 22,23 193,23 

31 39730 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΦΤΟ Kg 1.000 1,17 1.170,00 13% 152,10 1.322,10 

32 20243 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 5 

ΚΙΛΩΝ 
Kg 4.000 1,54 6.160,00 24% 1.478,40 7.638,40 

33 41491 ΚΡΑΣΙ Τεμάχιο 200 1,84 368,00 24% 88,32 456,32 

34 29667 ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 5KG Τεμάχιο 200 9,42 1.884,00 24% 452,16 2.336,16 

35 20132 ΠΟΥΡΕΣ Kg 1.200 4,42 5.304,00 24% 1.272,96 6.576,96 

36 41500 
ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ( 

ΜΠΟΝΕΤ) 
Kg 4.000 1,71 6.840,00 13% 889,20 7.729,20 

37 20137 ΦΙΔΕΣ Kg 1.000 1,63 1.630,00 13% 211,90 1.841,90 

38 20211 ΧΑΛΒΑΣ 2,5 ΚΙΛΩΝ Kg 200 5,11 1.022,00 24% 245,28 1.267,28 

39 238872 ZYMAΡΙΚΑ   ΨΙΛΑ   Ν0   6 Kg 400 0,99 396,00 13% 51,48 447,48 

40 40453 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΕΝΝΕΣ Kg 1.000 1,19 1.190,00 13% 154,70 1.344,70 

41 20151 ΡΙΓΑΝΗ Kg 35 6,55 229,25 24% 55,02 284,27 

42 20222 ΤΑΡΑΜΑΣ Kg 5 6,75 33,75 24% 8,10 41,85 

43 243137 ΧΑΜΟΜΗΛΟ Kg 100 13,3 1.330,00 24% 319,20 1.649,20 

44 20230 ΑΥΓΑ Τεμάχιο 40.270 0,15 6.040,50 13% 785,27 6.825,77 

45 26797 ΑΛΑΤΙ ΧΥΜΑ Kg 500 0,63 315,00 24% 75,60 390,60 

46 21462 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΡ Τεμάχιο 200 0,6 120,00 24% 28,80 148,80 

47 20161 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜ. Kg 2 4,97 9,94 24% 2,39 12,33 

48 29618 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  Kg 300 9,99 2.997,00 24% 719,28 3.716,28 

49 21464 
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ 
Τεμάχιο 25.000 0,08 2.000,00 24% 480,00 2.480,00 

50 20213 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ Kg 500 1,81 905,00 13% 117,65 1.022,65 

51 20212 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 20 

ΓΡΑΜ  (ΦΡΑΟΥΛΑ-ΡΟΔ-ΚΕΡ.) 
Τεμάχιο 9.500 0,08 760,00 24% 182,40 942,40 

52 47197 ΜΠΑΧΑΡΙ Kg 3 5,67 17,01 24% 4,08 21,09 

53 29654 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ Τεμάχιο 30 0,15 4,50 24% 1,08 5,58 

54 26845 
ΑΛΕΥΡΙ Τ.Π. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΙΛΟΥ 
Kg 400 0,77 308,00 13% 40,04 348,04 

55 39731 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ Kg 1.000 1,07 1.070,00 13% 139,10 1.209,10 

56 47193 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 5 

ΛΙΤΡΩΝ 
Lit 2.050 1,12 2.296,00 24% 551,04 2.847,04 
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57 29662 
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 1.5 

LITR 
Τεμάχιο 15.000 0,17 2.550,00 13% 331,50 2.881,50 

58 240880 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ  Kg 200 8,68 1.736,00 24% 416,64 2.152,64 

59 21490 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Τεμάχιο 20 1,64 32,80 13% 4,26 37,06 

60 29715 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 2 

Τεμάχιο 193.000 0,1 19.300,00 24% 4.632,00 23.932,00 

61 152074 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΖΑΧΑΡΗ 1LT 
Τεμάχιο 2.501 0,77 1.925,77 24% 462,18 2.387,95 

62 29604 ΖΑΧΑΡΗ ΧΥΜΑ  Kg 509 0,48 244,32 24% 58,64 302,96 

63 29605 
ΖΑΧΑΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ, ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Kg 500 1,3 650,00 24% 156,00 806,00 

64 39732 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ Kg 1.000 1,19 1.190,00 13% 154,70 1.344,70 

65 254815 
ΜΕΛΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 
Τεμάχιο 15.000 0,12 1.800,00 13% 234,00 2.034,00 

66 47203 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχιο 20 1,78 35,60 13% 4,63 40,23 

67 20128 ΦΑΚΕΣ Kg 1.000 1,7 1.700,00 13% 221,00 1.921,00 

68 29713 ΦΑΣΟΛΙΑ ΨΙΛΑ (ΞΕΡΑ) Kg 300 1,87 561,00 13% 72,93 633,93 

ΣΥΝΟΛΑ 125.324,86   24.674,75 149.999,61 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  132.743,36€ 

Φ.Π.Α 13% & 24% 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά είτε για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και 

για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.  

Για τα είδη που εμπίπτουν στο ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται από τους υποψήφιους 
προμηθευτές ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % εκατό για όλα τα είδη της εκάστοτε ομάδας 

επί της μέσης λιανικής πώλησης του είδους. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης 12 μήνες 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο επί μέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει όλα  όσο αναφέρονται στη διακήρυξη και στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής  στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής 

ως απαράδεκτης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - CPV 15800000-6, ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είχαν εγκριθεί με την  με αριθμ. 3233/08.06.2016 (απόσπασμα 

πρακτικού της με αριθμό 83 και από 26.05.2016 και  27.05.2016 συνεδριάσεων της ΕΠΥ) απόφαση της ΕΠΥ 
περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών από το ΠΠΥΥ2014, ΓΙΑ ΠΑΓΝΗ ΚΑΙ ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- (ΚΟΙΝΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΝΗ) 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

  1. Τα χορηγούμενα ε ίδη 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 Κοινοτ ικές  Κτηνιατρικές και 

Υγε ιονομικές δ ιατάξεις .  

 3. Όλα τα ε ίδη να ε ίναι 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 κα ι την επισήμανση  γενετ ικώς τροποποιημένων 

οργανισμών .   

 5. Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής  ή  ανόργανης 

ουσίας.  

 6. Οι συσκευασίες να είνα ι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι  ημερομηνίες παραγωγής 

και λήξης. Οι ενδείξε ις  να ε ίναι  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 τοξ ικές ή καρκινογόνες ουσίες , οι  οποίες θα είναι σύμφωνα με τ ις  

κτηνιατρικές και υγε ιονομικές διατάξε ις.    

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 ΚΑΙ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1169/2011   που προορίζονται  να δ ιατεθούν, ως έχουν, στον  τελικό 

καταναλωτή καθώς και  σε αυτά που διατ ίθενται σε εστ ιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και  

άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται ο ι ενδε ίξε ις με 

ευδιάκριτα και ανεξ ίτηλα γράμματα, στην ελληνική γλώσσα:   
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α) Η ονομασία πώλησης του τροφίμου . 

β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπε ι 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 ιδ ια ίτερες 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 Ε E. 

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 παράλε ιψή τους  

 δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου.  

θ)   Η ένδειξη που επ ιτρέπε ι την αναγνώριση της παρτίδας στην  

οποία ανήκει  το τρόφιμο.  (Οδηγία 89/396).  

Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγε ίτα ι το γράμμα L ,  εκτός από την περίπτωση 

που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες εν δείξε ις της ετ ικέτας.  

Η ένδε ιξη 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  τ ις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:   

     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά 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 β ιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να είναι  

τουλάχιστον τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην 

αποθήκη τροφίμων.  
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10. Ο προμηθευτής θα πρέπε ι  να προμηθεύεται  τα είδη από αξ ιόπ ιστες και  ποιοτικά 

ελεγμένες εταιρε ίες . Θα πρέπει να προσκομίζε ι κατάσταση των εταιρειών από τ ις οποίες  

θα προμηθεύεται  το κάθε ε ίδος.  

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.  

     ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

περιγραφή ειδών  

Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα  

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            Κοινοτ ικές και  Υγειονομικές Διατάξεις .  

    Η ζάχαρη να είναι λευκή, καθαρισμένη και  κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής, γνήσιας και 

εμπορεύσιμης ποιότητας ,  με τα ακόλουθα χαρακτηριστ ικά: (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 διοξε ίδ ιο του θείου να µην υπερβαίνε ι 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 πρέπε ι 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 ανεξ ίτηλο 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 
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αλλά µε πραγματικό αριθμό) Ο Κωδικός Παραγωγής ως επίσης και η ημερομηνία 

διατηρισημότητας.  

ΑΛΕΥΡΙ  

1.  ΑΛΕΥΡΙ για όλες τ ις χρήσεις  σε συσκευασία Κ ιλού.  

    Το  προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 

104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και  τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις .  

     Α. Το αλεύρι για όλες τ ις χρήσε ις τύπου (70%) θα πρέπε ι να είναι προϊόν αλέσεως 

υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Το 

αλεύρι να μην ε ίναι  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 ένδε ιξη στη συσκευασία της ημερομηνίας 

παραγωγής και  λήξης κατανάλωσης, και ο Κωδικός Παραγωγής.  

    Γ. Πρέπει  να έχει  τη χαρακτηριστ ική αλευρώδη ευχάριστη οσμή και η γεύση τους 

πρέπε ι να µην είναι όξινη, π ικρή ή ταγγή. Επίσης,  πρέπε ι να είνα ι ομοιογενές, υγιές,  

καθαρό, απαλλαγμένο από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις . Η περιεχόμενη 

γλουτένη να έχει κα ι να παρουσιάζει τ ις 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), γ ια τη χρονική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και  

15 Ιουνίου ανώτατο όριο 14% (τοις εκατό). Άρθρο 105   

β) Γλουτένη υγρή: τουλάχιστον 26% (τοις εκατό) γ ια τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι και 

τουλάχιστον 28% (τοις  εκατό) γ ια τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.  

γ) Οξύτητα σε Θε ι ικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,08% (τοις εκατό).   

 δ) Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,50% (τοις εκατό ) γ ια τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι,  και  

0.55% (τοις εκατό) για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι .  

ε) Υπόλε ιμμα 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 τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και  

Υγε ιονομικές Διατάξε ις . Προϊόν που φουσκώνει μόνο του, για όλ ες τ ις χρήσε ις , το οποίο θα 

περιέχει διογκωτικά αρτοποιίας, όπως Μπέικιν Πάου ντερ  και να ε ίναι προϊόν άλεσης υγιούς 

σίτου και απαλλαγμένο από οργανική ή ανόργανη ουσία η ύλη. Να διατ ίθεται σε 

συσκευασία χάρτ ινη των 500 gr στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία 

διατηρησιμότητας του προϊόντος.  
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CORN FLAOUR –  ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ –ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ  

  Τα προϊόντα πρέπε ι να είνα ι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 110 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξεις . Ως 

άμυλο νοείτα ι το προϊόν που λαμβάνεται  με ε ιδική επεξεργασία δημητριακών και  

αμυλωδών φυτικών ιστών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης, αποτελούμενο αποκλε ιστικά 

από αμυλόκοκκους.   

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του αμύλου πρέπε ι να πλη ρούν 

τις διατάξε ις του του Κ.Τ.Π. που αφορούν κάθε μία απ’ αυτές.  

 Το άμυλο που παρασκευάζεται από δ ιάφορα δημητριακά πρέπει να δ ιατίθεται στην 

κατανάλωση με την ονομασία που να δηλώνει την πρώτη ύλη προέλευσή του, π.χ.  

<<Άμυλο αραβοσίτου>> ,<< Άμυλο ρυζιού>>.  

         Το άμυλο πρέπε ι 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 πρέπε ι να είνα ι άμεμπτοι και  να  μην παρέχουν 

ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας  

      Το άμυλο πρέπε ι να έχε ι τη φυσική του χροιά,  χωρίς  άλλη απόχρωση.  

   Κάθε ε ίδος αμύλου διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του, σε οποιοδήποτε 

ποσοστό, με άμυλο άλλου είδους απαγορεύεται .  

        Στα παραδιδόμενα είδη η υγρασία να ε ίναι  <15% και η τέφρα  <0,35%.  

Παραδιδόμενα ε ίδη:  

Άνθος αραβοσίτου  είδος σκόνης, αρωματισμένο αλεύρι  καλαμποκιού,  που χρησιμοποιε ίται  

κυρίως για την παρασκευή κρεμών διαφόρων γεύσεων (βανίλ ια,  σοκολάτα, φράουλα, 

μπανάνα, λεμόνι,  πορτοκάλι κλπ) να δ ιατ ίθεται σε συσκευασία  των 160 -450 gr στην δε 

συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.   

Κορν φλάουρ  ε ίδος σκόνης, λευκό αλεύρι που βγαίνει από το καλαμπόκι,  ε ίναι 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.   

 Άνθος ορύζης Προψημένο άλευρο ορύζης από επιλεγμένες ποιότητες ρυζιού. Οι  

οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπε ι να είνα ι άμεμπτοι . Να μην περιέχει  
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γλουτένη. Χωρίς συντηρητικά. Συσκευασία 160 gr ή 1 ή 3 Kgr στην οποία να 

αναγράφονται  όλες οι ενδείξε ις όπως αυτές ορίζονται  από το Κώδικα Τροφίμων.  

ΠΟΥΡΕΣ  συσκευασία 1 ή 2 ή 5  Kgr 

   Το ανωτέρω προϊόν εμπίπτε ι στην κατηγορία <Ξηρά λαχανικά>  Άρθρο 121 παρ. 8 του 

Κ.Π.Τ  να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληροί  τους όρους του  παραπάνω άρθρου και τ ις  

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

    Ξηρά λαχανικά νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ε ιδ ική κατεργασία και  

ξήρανση μερών βρώσιμων φυτών, όπως ρ ιζώματα, βολβοί , βλαστάρια, φύλλα ή και καρποί  

ημιώριμοι.   

  Τα ξηρά λαχανικά ενυδατούμενα, για να γίνουν κατάλληλα για την παρασκευή φαγητών, 

πρέπε ι να δίνουν τα  αρχικά προϊόντα.  

     Να ε ίναι 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  

      ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε συσκευασία πακέτο των 250 gr και ατομική συσκευασία των 10 gr.  

  Το προϊόν να ε ίναι  Α ποιότητας και  να πληροί  τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

78 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγειονομικές Διατάξε ις και τον 

Κανονισμό1234/2007 Παράρτημα XV. 

  Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές η ζωικές λ ιπαρές  

ύλες και  το οποίο έχε ι περιεκτ ικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή μεγαλύτερη από 80% και  

μικρότερη του 90%.  

 Η μαργαρίνη πρέπε ι να πληροί  τους παρακάτω όρους:  

α) Το σημε ίο τήξης, προσδιοριζόμενο επ ί της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τους 40 0C. 

β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχει δεν επ ιτρέπεται να είνα ι ανώτερη από 5 

βαθμούς οξύτητας, επ ί  δε της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 βαθμούς 

οξύτητας.  

γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν πρέπει να είνα ι 

ανώτερη του 0,2%.  

δ) Επιτρέπεται ο αρωματισμός με αβλαβε ίς αρωματικές ύλες καθώς και η προσθήκη 

προϊόντων γαλακτικής ζύμωσης.  
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ε) Επιτρέπεται  η προσθήκη για τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και  αλάτων του, 

κιτρικού οξέος και αλάτων του τρυγικού οξέος κα ι αλάτων του, με μόνη προϋπόθεση η 

οξύτητα επί του προϊόντος ως έχει , να μην υπερβαίνει τους 5 βαθμούς οξύτητας.  

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 ΙΙΙ  και  ΙV. 

      Η προσφερόμενη μαργαρίνη να είναι 100% φυτικό προϊόν  από εκλεκτά φυτικά έλαια, 

κατάλληλη για επάλε ιψη και παρασκευή φαγητών και  γλυκών και να συντηρε ίται 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 ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρον ται στο άρθρο 

101 του Κ.Τ.Π. και τ ις 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 

ΙΙΙ  

  Το ρύζι θα πρέπει να είναι επεξεργασμένο και επιμελημένο στίλβωσης ανάλογα της 

ποικιλ ίας και του εμπορικού τύπου “Γλασσέ ”,  “Καρολίνα”, ” Ρύζι Parboiled ή bonnet”.  

   Το προμηθευόμενο ρύζι  να πληροί τ ις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξε ις,  και 

να επεξεργάζεται σε βιομηχανίες που βεβαιώνονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζια δεν θα 

προέρχονται  από μεταλλαγμένα φυτά.  

 - Το ρύζι πρέπε ι να ε ίνα ι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα.  

 - Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γ ίνεται μηχανικά ή με αβλαβε ίς 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, γ ια τον αντιστοιχούντα σε κάθε πο ικιλ ία εμπορικό τύπο.  

 Γλασσέ  για τις στρογγυλόσπερμες ή μικρόκαρπες  και  

 Καρολίνα για μακρόκαρπες ή μεσόκαρπες.   

- Κάθε ποικ ιλ ία ρυζιού πρέπε ι να διατίθεται αυτούσια.  

 -Απαγορεύεται η ανάμιξη ποικιλ ιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη, με σκοπό τη 

διάθεσή της σαν ανώτερη ποιότητα.  
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- Το ρύζι δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να ε ίναι απόλυτα 

υγιές  και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λ.π. .  

- Να ε ίναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη θεωρείτα ι 

κάθε ξένο σώμα, που περιέχεται  στο ρύζι ,  π.χ. χώμα, χαλίκ ια, σκόνη, σπόροι,  ζ ι ζάνια, 

θραύσματα άχυρων, φλοιο ί,  κόκκοι τελείως λ ισβοί ως και  κάθε αδρανής ύλη.  

- Να μην περιέχε ι 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 ποικ ιλ ίας και  να μην περιέχε ι κόκκους κ ίτρ ινους 

ή κ ιτρ ινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5% εκτός του 

κατεργασμένου με υγροθερμική κατεργασία  (PARBOILING) , το οποίο επ ιτρέπεται να έχει  

χρώμα ελαφρά υποκίτρ ινο.  

- 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 επ ιφάνειας του 

κόκκου.  

- Να μην περιέχει  κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητ ιδόμορφους σε αναλογία ανώτερη 

του 3%, γ ια τ ις  στρογγυλόσπερμες και του 2% για τ ις λοιπές ποικ ιλ ίες 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 1000 gr (πλην των 

προβλεπόμενων ενδε ίξεων) θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και η ποιότητα του 

ρυζιού.  

ΑΛΑΤΙ  

  ΑΛΑΤΙ μαγειρ ικό συσκευασία 500 gr ,  επιτραπέζ ιο 400 gr και ατομικής συσκευασίας 1gr.   

   Το αλάτ ι να είνα ι Α ποιότητας και να πληροί  τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

38 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγειονομικές Διατάξεις, να ε ίνα ι μαγειρ ικό, 

ψιλό, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με 

περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες,  πρόσθετες 

χρωστικές ουσίες να μην εμφανίζε ι  οποιαδήποτε οσμή. Οι αλκαλικές γαίες εκπεφρασμένες 

σε χλωριούχο μαγνήσιο να μην είναι < του 1% η δε υγρ ασία να μην υπερβαίνε ι το 1%.  

 Να διατ ίθεται 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 ενδείξε ις  (ηµερ/νια συσκευασίας).  

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ  σε συσκευασία αεροστεγή - πλαστικά σακουλάκια  του 1 Kgr  ή άλλης 

συσκευασίας  σύμφωνα με τις συνθήκες και  διαχε ιριστ ι κές απαιτήσεις του Νοσοκομείου 

έτοιμα προς χρήση.  
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     Όλα τα μπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση, 

χρώμα) του ε ίδους,  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%.  

Αφλατοξ ίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg.      

 Είδη: Μαύρο Πιπέρι,  Ρίγανη, Κανέλα σκόνη, Κανέλα ξύλο, Δυόσμος, Μοσχοκάρυδο, Κάρυ, 

Πάπρικα γλυκιά, Μπαχάρι  τρ ιμμένο, Κίμινο,  φύλλα δάφνης, βανίλια.  

1)  Μαύρο Πιπέρι: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Peper Nigrum L 

που έχουν συλλεγεί  σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηραθε ί γρήγορα. Να περιέχε ι τέφρα 

σε ποσοστό 6% κατ΄ανώτατο όριο και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της 

τέφρας κατ΄ανώτατο όριο 2% και  υγρασία όχι μεγαλύτερο από 15%.   

2)  Ρίγανη: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα άνθη κα ι φύλλα του είδους Origanum 

vulgare L και άλλων ειδών, που πρέπει να είνα ι απαλλαγμένα φύλλων άλλων όμοιων 

φυτών και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 15%, τέφρα όχι πάνω από 17%, αδιάλυτα 

σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της τέφρας όχι πάνω από 6% και αιθέριο  έλαιο 

τουλάχιστον 0,5%.  

3) Κανέλα σκόνη και ξύλο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι φλοιο ί διαφόρων ειδών του 

γένους Cinnamomum ,  οι οποίοι  πρέπε ι να είνα ι απαλλαγμένοι  από τον πρωτογενή φλοιό 

και τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει να έχει αντι ληπτό υπόλε ιμμα σε 

τετραχλωράνθρακα και  πρέπει  να περιέχει  α ιθέρ ιο έλαιο όχι  λ ιγότερο από 1,5%, υγρασία 

και πτητικές ουσίες σε 105 οC  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 Myr ist ica Fragrans Houtt .  Πρέπει να περιέχουν αιθέρ ιο έλαιο όχι  λ ιγότερο από 

6%, υγρασία όχι πάνω από 10%, τέφρα όχι πάνω από 3% και αδιάλυτα σε υδρο χλωρικό 

οξύ συστατ ικά της τέφρας όχι  πάνω από 1%.  

6)   Πάπρικα: χαρακτηρίζονται οι  αποξηραμένοι καρποί του φυτού Capsicum Annuum L. 

Κόκκινο π ιπέρι η Πάπρικα πρώτης ποιότητας, πρέπει  να έχει  τέφρα όχι  πάνω από 7%, 

αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της τέφρας, όχι πάνω από 0,6% και αριθμό 

αμυλόκοκκων κατά οπτ ικό πεδίο σε μεγέθυνση 1:300 όχι  πάνω από 3.  

7)  Μπαχάρι:  χαρακτηρίζονται  ο ι αποξηραμένοι  καρποί του Ινδοπέρεως του 

φαρμακευτ ικού.  

8)  Κύμινο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί  του φυτού Cuminum 

Cyminum L .  οι  οποίοι  πρέπει να περιέχουν αιθέρ ιο έλαιο σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, 





         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/15 

 

Σελίδα 50 

υγρασία όχι πάνω από 13%, τέφρα όχι πάνω από 9,5% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό 

συστατ ικά της τέφρας όχι πάνω από 3%.  

9) Φύλλα δάφνης: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα φύλλα  του δέντρου Laurus Nobi l is  L,  

τα οποία πρέπει να ε ίνα ι απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου και  να περιέχουν υγρασία 

όχι πάνω από το 10%, τέφρα όχι  πάνω από 6% και  αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ 

συστατ ικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.  

10  Βανιλλίνη φιαλίδια των 0,3 gr (συσκευασία των 5 τεμ), 10 gr σακουλάκι και βανιλλίνη 

ενός κιλού.  

Πρέπει να περιέχουν βανιλλίνη σε ποσοστό 2%, υγρασία όχι πάνω από 20%, τέφρα όχι  

πάνω από 7%, και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της τέφρας όχι πάνω από 1% 

και να ε ίναι  πρακτικά απαλλαγμένοι  αμύλου.  

11) Σόδα μαγειρ ική:  Σόδα η μαγε ιρική ή διττανθρακική, εκ του ανθρακικού νατρίου, 

με  χημικό τύπο  NaHCO  και εμφάνιση λεπτής σκόνης, ως πρόσθετο τροφίμων με 

κωδικό  Ε500 .  Απελευθερώνει δ ιοξείδιο του άνθρακα όταν αλληλοεπιδρά με οξέα και γ ια 

αυτό χρησιμοποιε ίτα ι ως διογκωτικό στη μαγειρική.  Τυποποιημένη σε πλαστικό σακουλάκι , 

καθαρού βάρους  1.000 , των 500 gr και 200 gr.  

12) Μπέικιν πάουντερ -  Baking powder.   

Το μπέικ ιν πάουντερ αποτελείτα ι από μια βάση συνήθως τη μαγειρική σόδα, ένα οξύ 

συνήθως  δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο ή potassium bitartate  και μια ουσία που τα 

συγκρατεί που είναι  το άμυλο αραβοσίτου. Το Μπέικιν πάουντερ να είναι αρ ίστης 

ποιότητας, τυποποιημένο σε πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 20 gr .  Επί της 

συσκευασίας εξωτερικά να  αναγράφονται  και  τα συστατικά του.  

 Τσάι  

 ΤΣΑΙ σε συσκευασία 1 Kgr και ατομικά φακελάκια 1,5 gr.   

    Το προϊόν να ε ίναι  Α ποιότητας και να πληροί  τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

54 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγειονομικές Διατάξεις .   

   Με την ονομασία ¨Τσάι¨ νοούνται τα φύλλα ή και οφθαλμοί φύλλων που έχουν ξεραθε ί  

και κυλινδρωθεί με διάφορες μεθόδους και σπανιότερα οι οφθαλμοί ανθιών του 

τεϊόδεντρου THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA. 

    Η παρουσία μίσχων των φύλλων του τσαγιού επ ιτρέπεται , καθόσον αυτοί αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των φύλλων του. Το τσάι να μην περιέχε ι  φύλλα, οφθαλμούς ή 

μίσχους άλλων φυτών.  

  Το προσφερόμενο ε ίδος να μην περιέχε ι  ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες,  που 

μπορεί  να αυξήσουν το βάρος, επιτρεπόμενης της προσθήκης φυσικών αρωματικών 

ουσιών από τ ις αναφερόμενες στον Κ.Τ.Π..  Ξυλώδεις μίσχοι τσαγιού γίνονται δεκτοί μέχρι  

ποσοστού 2%.  
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     Να ε ίναι ξερό, πρόσφατης συγκομιδής και ομοιόμορφου μαύρου χρώματος. Να έχει  

υποστεί  πλήρη ζύμωση και  κυλίνδριση.  Να έχε ι  άρωμά ευχάριστο, χωρίς  ξένες οσμές και 

να παράγει ρόφημά ευχάριστης γεύσης, διαυγές, χρώματος σκοτε ινού κίτρ ινου.  

   Να μην πωλείται  τσάι ορισμένης χώρας προέλευσης σαν τσάι άλλης χώρας.  

    Στην συσκευασία του τσαγιού εκτός από τα υποχρεωτικά αναγραφόμε να 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 ο ι πτητ ικές ουσίες στους 105 οC ,  να µην είναι πάνω από 10%. Το 

υδατοδιαλυτό εκχύλισμα να ε ίναι  τουλάχιστον 30%. Να είναι πλήρες και  κανονικό σε 

καφεΐνη και να διατηρεί όλες του τ ις ιδ ιότητες.  

  Το προσφερόμενο προϊόν του 1Kgr θα προσφέρεται σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία 

που θα έχει  κλε ίσει  θερµοκολλητικά.  

   Το τσάι σε ατομικά φακελάκια να ε ίναι συσκευασμένο σε φακέλους από πορώδες χαρτί,  

εμβαπτιζόμενους, περ ιεχομένου 1,5 gr . ,  ο ι οποίοι να κλε ίνουν θερμοκολλητικά. Στο 

φάκελο να ε ίναι 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 χάρτ ινα κουτιά, µε διαφανές πλαστικό περίβλημά.  

ΧΑΜΟΜΗΛΙ  σε φακελάκια του 1,5 gr ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τις συνθήκες και  

διαχειρ ιστικές απαιτήσεις του Νοσοκομε ίου.  

       Το προσφερόμενο είδος να ε ίναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών, καθώς και  με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και  

αγορανομικές διατάξεις.  Χαμομήλι  από  τα  φυτά  Matr icar ia Chamomi l le 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 κλε ίνουν θερμοκολλητικά.   

   Στο φάκελο να ε ίναι  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 χάρτ ινα κουτιά, µε διαφανές πλαστικό περίβλημά.  

  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ -  ΜΠΙΣΚΟΤΑ  

  1  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ των δύο τεμαχίων 16 gr ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τις  

συνθήκες και  δ ιαχειριστικές απαιτήσε ις του Νοσοκομε ίου  .  

 Το προϊόν πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέροντα ι στα άρθρα 112, 113 του Κ.Τ.Π. 

και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  Οι φρυγανιές να παρασκευάζονται  

από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας από τα επιτρεπόμενα με τους περιορ ισμούς 
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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, αλάτ ι.   

 

2  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ σε συσκευασία των 180 gr.  

 Οι φρυγανιές σικάλεως θα πρέπε ι να ε ίνα ι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένες σε 

κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία,  καθαρού βάρους και συσκευασία των 180 gr 

(περίπου). Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατ ικά. Συστατικά: 

Άλευρο σικάλεως, υδρογονωμένα φυτικά έλαια, μαγιά,  ζάχαρη, αλάτι.  

 Οι φρυγανιές να ε ίναι  ολόκληρες χωρίς  να είνα ι σπασμένες και µε τρίμματα.  

3 .  ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ Φρυγανιά τρ ιμμένη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 

κατάλληλη πλαστική συσκευασία,  βάρους 250 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται  τα συστατικά, .  

4  Μπισκότα αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 

250 gr ,  πλούσια σε δημητριακά, υδατάνθρακες, και θρεπτικές ουσίες , αποδεδε ιγμένα 

ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατ ικά, η  

προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης.  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  Κορν φλε ικς (νιφάδες καλαμποκιού ή ολικής άλεσης ) σε συσκευασία του 

1 Kgr ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τις συνθήκες και δ ιαχε ιριστικές απαιτήσεις του 

Νοσοκομε ίου  .   

  Ως διάφορα προϊόντα Δημητριακών νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με 

ιδιαίτερο το καθένα τρόπο, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο ακέραιους ή θραυσμένους 

κόκκους δημητριακών ή αλεύρων ή αμύλου αυτών, με την  προσθήκη και άλλων υλών, 

που επιτρέπονται από τον Κ.Τ.Π..  

 Τα παραγόμενα με εξώθηση ή δ ιόγκωση ή και αρωματισμένα με φρούτα σιτηρά  

προγεύματος, επιτρέπεται  να χρωματίζονται  μόνο με τ ις συγκεκριμένες κατά περίπτωση 

χρωστικές και τους όρους των παραρτημάτων ΙΙΙ  και Ι V του άρθρου 35 του Κ.Τ.Π..  

 Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων των παραρτημάτων Ι , ΙΙΙ και Ι V του άρθρου 33 του Κ.Τ. 

σύμφωνα,  κατά περίπτωση, με τους αντ ίστοιχους όρους των εν λόγω παραρτημάτων.  

Όσπρια  

     Φασόλια ξερά μέτρια, φασόλια ξερά γίγαντες,  φακές  σε συσκευασία των 500 gr. 
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   Τα όσπρια να είναι  Α ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( 1 )  πρόσφατης εσοδείας , να 

πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κ.Τ.Π. και τ ις  

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και να ε ίνα ι 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 Υγιε ινής των Τροφίμων σε Συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 93/43/ΕΟΚ΄΄.  

     Γ. την Αγορανομική Διάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214).   

"Ξερά Φασόλια"      

    Τα υπό προμήθεια ξερά φασόλια θα πρέπει να προέρχονται  από τα αποξηραμένα 

ώριμα βρώσιμα σπέρματα  του φυτού της ο ικογένειας των ψυχανθών, ( LEGUMIΝΟSAE),  

φασίολος (PHASEOLUS VULGARIS L .) να είναι μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους 

χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά τους στ ιλπνή.  

   Να είναι τελευταίας εσοδε ίας κατά το χρόνο της παράδοσης, το οποίο ν α βεβαιώνεται  

με έγγραφη βεβαίωση. Τα φασόλια εσοδείας τρέχοντος έτους είνα ι μαλακά και αλευρώδη, 

το εξωτερικό τους χρώμα ε ίναι λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή.  Οι  κόκκοι των 

φασολιών πέραν του έτους η εμπειρ ία αλλά και η πράξη  έχει  δείξε ι ότι :   

1 Ε ίναι  ξηροί  και ρυτ ιδωμένοι  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 ίτρ ινο, σταχτί ή καφέ .     

3.Όταν εξετάζονται μακροσκοπικά, παρουσιάζουν χαρακτηριστ ικό μεσοδιάστημα μεταξύ 

των κοτυληδόνων τους (στους κόκκους  νέας εσοδείας δεν υπάρχει το μεσοδιάστημα 

αυτό).  

      Να ε ίναι ομοιογενή και λεπτόφλοια.  Να ε ίναι  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 (γαιώδε ις 

προσμίξεις , χαλίκια, στελέχη φυτών) σε ποσοστό πάνω από 0,05%, από τις οποίες οι  

γα ιώδε ις προσμίξε ις, να ε ίναι μέχρι 0,02% (τοις εκατό) σύμφωνα µε την απόφαση 

37227/87 του Υπουργε ίου 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 προκαλε ί  

αλλοιώσεις στον κόκκο. Να έχουν βάρος, ανά χίλ ιους κόκκους,  σύμφωνα µε τα 

καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας.  
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  Οι κόκκοι να ε ίναι  σφαιροειδε ίς,  κυλινδρικοί  ή πλατ ιο ί.  

  Να έχουν αναπτυχθεί  καλά και  να έχουν ωριμάσε ι πλήρως.  

  Να µην έχουν γεύση π ικρή 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 

πρέπε ι 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 ε ίναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα µε άλλους κόκκους σε ποσοστό πάνω από 

0,5%.  

   Να είναι ακέραια και να µην αποτελούντα ι  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 ουσ ίες των φασολιών, στους 105 ο  C ,  να µην είναι πάνω από 

14% (τοις  εκατό).  

Α ΦΑΣΟΛΙΑ  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 πλατ ιο ί.  

Β Φασόλια γίγαντες : Οι χίλιοι 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 συγκρατε ίτα ι από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 12 

mm .(  Απόφαση 37227/87 του Υπουργε ίου Γεωργίας)  

2  ΦΑΚΗ μεσόσπερμη  Η υπό προμήθεια φακή να προέρχετα ι από  τα αποξηραμένα, 

ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών ( LEGUMINOSAE).  

   Οι κόκκοι να ε ίναι  ομοιόμορφοι , πλατ ιο ί ή φακοε ιδείς  σε υψηλά ποσοστά (98 -99%). 

Χίλιοι 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 Υπουργε ίου Γεωργίας) . Να βράζει  σε 1,5 έως 2 ώρες κατ’  ανώτατο όριο.  Μετά το 

βρασμό ο φλοιός θα πρέπει να είνα ι ανοιγμένος και ο ι κόκκοι καλά βρασμένοι  

(χυλωμένοι) .  
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3 Ρεβίθια : Το υπό προμήθεια προϊόν να προέρχεται από τα αποξηραμένα ώριμα, βρώσιμα 

σπέρματα του φυτού Cicer ar iet inum - Ερέβινθος ο κοινός,  Ερέβινθος ο κριόμορφος.  

  Να έχουν αναπτυχθεί  καλά και  να έχουν ωριμάσε ι 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 

πρέπε ι να έχουν ευχάριστη οσμή και γεύση.   

   Να µην ε ίναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στίγματα .  Tα ρεβίθια να 

είναι  μεγεθών: (Απόφαση 37227/87 του Υπουργε ίου Γεωργίας)  

  Α. μεσόσπερµα (ρεβίθια μέτρια) -Βάρος 1000 κόκκων 380-550 gr  

  Β. ρεβίθ ια μ ικρόσπερμα (ρεβίθια ψιλά) -Βάρος 1000 κόκκων 380 gr και κάτω.  

 

(1) Από την εμπειρία μας έχει αποδειχθεί ότι τα Ελληνικά όσπρια είναι καλύτερα 

όλων των άλλων που μέχρι τώρα κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.  Τα 

ελληνικά όσπρια φημίζονται για τη  νοστιμιά τους. Ιδίως τα όσπρια της Βορείου  

Ελλάδας, επειδή το έδαφος είναι πλούσιο σε κάλιο,  κάνει τα όσπρια ιδιαίτερα 

βραστερά και εύγευστα. Φασόλια Πρεσπών, φακές Βοΐου Κοζάνης, φάβα Φενεού 

και Σαντορίνης,  ρεβίθια Λάρισας ή Γρεβενών είναι μερικά από τ α όσπρια με 

«ιδιαίτερη πατρίδα», όπου το μικροκλίμα  τα κάνει μοναδικά.  

 Ξύδι-Χυμός λεμονιού- Ξύδι Βαλσάμικο .  300 – 400 gr  

 1.  ΞΥΔΙ:  

   To ξύδι να είνα ι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 

του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγειονομικές Διατάξεις .  

  Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή 

σταφίδα ,και να μην ε ίναι αναπλήρωμα ξυδιού  (να μην περιέχει αλκοόλη).   

   Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξε ις όπως αυτές αναφέροντα ι στο άρθρο 10 

και 11 Κ.Τ.Π..  

  Η οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπε ι να είνα ι 

τουλάχιστον 6% σε οξ ικό 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:  
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    Το προσφερόμενο ε ίδος 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 ε ίναι :  

 α) Ειδικό βάρος στους 150 οC ,  τoυλάx ιστoν 1,032 (4,5 βαθμοί BAUME ή 8 βαθμo ί  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%. 

 ε) Οξύτητα εκφρασμένη σε άνυδρo κιτρ ικό οξύ τoυλάx ιστoν 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 ενε xoμένων αμινοξέων κα ι 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  .  

   3.  ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ:    

 Το Βαλσάμικο ξύδι να είναι Α ποιότητας και  να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 12 του Κ.Τ.Π. και  τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές 

Διατάξε ις.   

Είναι  το προϊόν  που παράγεται:  

 Α  με προσθήκη σε ξύδι αμπελοοινικής προέλευσης, συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών 

ή/και ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, σε ποσοστό τουλάχιστον 

10%  Το προϊόν πρέπε ι να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 6%, ειδ ικό βάρος τουλάχιστον 

1,060 στους 20°C ,  στερεό υπόλε ιμμα τουλάχιστον 120 g/ l και περιεκτικότητα σε 

ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 100 g/ l ,  ενώ πρέπε ι να διατίθεται στον τελικό 

καταναλωτή εμφιαλωμένο , 

   Β  από την αλκοολική και οξική ζύμωση του προϊόντος συμπύκνωσης των υγρών 

εκχύλισης ξηρής σταφίδας. Το προϊόν πρέπει να έχε ι ολική οξύτητα το υλάχιστον 6%, 

ειδ ικό βάρος τουλάχιστον 1.080 στους 20°C ,  στερεό υπόλε ιμμα τουλάχιστον 190 g/l και  

περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 150 g/l ,  ενώ πρέπει να διατίθεται  στον 

τελικό καταναλωτή εμφιαλωμένο.  

 Για το ανωτέρω προϊόντα  επιτρέπεται ο αρωματισμός των με φυσικές αρωματικές ύλες, 

σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1334/2008, καθώς και  η προσθήκη σε αυτά θε ιωδών στα ίδια 

μέγιστα επ ιτρεπόμενα επίπεδα που προβλέπονται για τα λοιπά ξύδια, καθώς και η 
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προσθήκη καραμελοχρώματος γ ια σταθεροποίηση του χρώμα τος. Απαγορεύεται η 

προσθήκη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης ύλης. Η επισήμανσή των πρέπει να γ ίνεται  

σύμφωνα με τις σχετ ικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ θα πρέπει να 

αναγράφονται , όπως και στα λοιπά ξύδια, τα στοιχε ία (επωνυμία και δήμος) το υ 

οξοποιε ίου που πραγματοποίησε την εμφιάλωση του προϊόντος .  

Επιτρέπονται  ο ι ακόλουθες αναγραφές στην επισήμανση:  

Για το Α είδος :  

 i) της ένδειξης της οινοποιήσιμης ποικ ιλίας αμπέλου στην περίπτωση κατά την οποία 

μόνο η εν λόγω ποικ ιλ ία έχει χρησιμοποιηθεί γ ια την παρασκευή των πρώτων υλών 

παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή του ξυδιού και του συμπυκνωμένου ή 

ανακαθορισμένου γλεύκους το οποίο έχει προστεθεί στο ξύδι.  Τα ανωτέρω θα πρέπε ι να 

τεκμηριώνονται με επίσημα κρατ ικά έγγραφα των αρμοδίων αρχών,  

 i i) της ένδειξης «παλαιωμένο» μόνο όταν το τελικό προϊόν υφίσταται παλαίωση για 

τουλάχιστον 6 μήνες αποκλειστ ικά σε ξύλινα βαρέλια, υπό διοικητ ικό έλεγχο.  

 i i i) της ένδειξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως συμπλήρωμα της 

ονομασίας πώλησης.  

Για το Β  ε ίδος :  

 i) της ένδειξης της ποικιλ ίας της σταφίδας μόνο σε συνδυασμό με την ένδειξη της 

περιοχής προέλευσης της σταφίδας,   

i i) της ένδειξης «παλαιωμένο» μόνο όταν το προϊόν υφίσταται  παλαίωση, γ ια τουλάχιστον 

6 μήνες μετά το πέρας της οξ ικής ζύμωσης, απο κλειστικά σε ξύλινα βαρέλια, υπό 

διοικητικό έλεγχο,  

i i i) της ένδε ιξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως συμπλήρωμα της 

ονομασίας πώλησης.  

   ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ  

1 .  Φυσικός χυμός φρούτων (πορτοκάλι ή μήλο ή κοκτέ ιλ φρούτων) σε  ατομική 

συσκευασία των 250 ml ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τις  συνθήκες και  

διαχειρ ιστικές απαιτήσεις του Νοσοκομε ίου  .    

    Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να  πληροί  ότ ι αναφέρονται  στο άρθρο 126 και  

127 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Δια τάξε ις. 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 προέρ χεται . 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να ε ίναι  άμεμπτοι και να μην 

παρέχουν ενδείξεις  χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.   
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 Οι φυσικοί ατομικοί χυμοί φρούτων συσκευασίας των 250ml ,  θα πρέπει να είνα ι σε 

συσκευασία Tetra Pak και Tetra Brik ,  με πώμα εύκολο στο άνοιγμα, χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης φυσικής ή τεχνητής γλυκαντ ικής ύλης,  

με ένδε ιξη ημερομηνίας συσκευασίας και  λήξης κατανάλωσης.  

 

2.  Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκάλι του 1 l i t .  

  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρονται  στο άρθρο 126, 126(1) 

και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και 127 του Κ.Τ.Π. και  τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξε ις.  

 Το προϊόν να λαμβάνεται από τον χυμό πορτοκαλιού με απομάκρυνση με φυσικό τρόπο 

συγκεκριμένου ποσοστού του περιεχομένου του σε νερό. Στις περιπτώσεις που το προϊόν 

προορίζεται γ ια άμεση κατανάλωση, πρέπε ι να έχε ι απομακρυνθεί  τουλάχιστον το 50 % 

της περιεκτ ικότητας σε νερό.    

  ΕΛΙΕΣ :  

 Ελιές  μαύρες ΚΑΛΑΜΩΝ  μεγέθους 140 -160 τεμ/Kgr η  

                                                  160 – 180τεμ/Kgr.  

    Το προϊόν να είναι  Α ποιότητας και  να  πληροί  ότ ι αναφέρονται  στο άρθρο 123 και 

ε ιδ ικά παρ. 9 του Κ.Τ.Π. και  τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγε ιονομικές Διατάξεις.   

    Οι διατιθέμενοι στην κατανάλωση καρποί να πρέπε ι να ε ίναι   ημιώριμοι ή ώριμοι  

καρποί Ελιάς Καλαμών, κατόπιν ε ιδικής επεξεργασίας  το τελικό δε προϊόν να έχει γεύση 

φρουτώδη, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη από τον πυρήνα και χρώμα μαύρο μέχρι 

μελανώδες και που έγ ιναν δ ιατηρήσιμοι με αλάτισμα ή σε άλμη ή σε ξύδι ή με ελαιόλαδο, 

και να πληρούν τους παρακάτω όρους:  

 Οι χρησιμοποιούμενοι  γ ια την παρασκευή των ελιών, καρποί  πρέπε ι  να είνα ι άρτ ιο ι και να 

μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσβολή από σκώληκες ή έν τομα κ.λ.π. . Τα 

ανεκτά επιτρεπόμενα ποσοστά των προσβεβλημένων ελιών καθορίζονται από τις σχετικές 

διατάξεις των αρμόδιων αρχών.  

 Για την εκπίκρανση των διατ ιθέμενων σαν μαύρων ελιών ΚΑΛΑΜΩΝ δεν επ ιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση αλκαλικών διαλυμάτων.  

  Απαγορεύεται η ανάμιξη ελιών διαφορετικού ε ίδους.  

 Οι ελιές  θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει  το ε ίδος αυτών  Ελιές  Καλαμών.  

 Δεν επ ιτρέπεται  η προσθήκη χρωστικών ουσιών.  

  Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος III   Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά 

του άρθρου 13 του Κ.Τ.Π..  
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 Η συσκευασία να πληροί τους όρους των Άρθρων 9 και 23 του Κ.Τ.Π και να είνα ι  

συσκευασμένοι κατά προτ ίμηση 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 ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληρούν ότ ι αναφέροντα 

στο άρθρο 131, 132(1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,   136 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και   

τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγε ιονομικές και  αγορανομικές  διατάξεις.  

  Σκόνες παρασκευής πηκτών (ζελέ) νοούνται τα σκευάσματα σε μορφή σκόνης, που 

παρασκευάζονται αποκλειστ ικά και μόνο από τις ρητά κατονομαζόμενες επ ιτρεπόμενες 

πρώτες ύλες στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π., από τ ις 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 αποκλε ιστικά 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, πρέπε ι να 

αναγράφεται:  

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 χρησιμοποιηθε ί  

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 τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξεις .  

    Η περιεκτ ικότητα του αλεσμένου καφέ σε ανόργανες ύλες (τέφρα) δεν πρέπει να είναι  

πάνω από 5,5% και η υγρασία και οι  πτητ ικές  σε 105 οC ουσίες του, δεν επιτρέπεται να 

είναι  πάνω από 5%.  

    Η περιεκτικότητα δε σε υδατοδιαλυτές ύλες δεν πρέπε ι να είναι  μικρότερη από 23%.  
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  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.  

2 .Στιγμιαίος καφές σκόνη σε συσκευασία  των 2,5 Kgr, 200 gr, 50gr και 2 gr. 

  Το προϊόν θα πρέπει  να είναι Α ποιότητας σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξεις Στ ιγμιαίος καφές είνα ι το συμπυκνωμένο προϊόν 

που λαμβάνεται από την εκχύλιση πεφρυγμένων (καβουρδισμένων) κόκκων καφέ, με τη 

χρήση μόνο νερού ως μέσου εκχύλισης και  αποκλειόμενης κάθε μεθόδου υδρόλυσης με 

προσθήκη οξέος ή βάσης. Πέραν των τεχνολογικώς αναπ όφευκτων αδιάλυτων ουσιών και 

των αδιάλυτων ελαίων που προέρχονται  από τον καφέ, το εκχύλισμα καφέ πρέπει  να 

περιέχει μόνο τα διαλυτά και αρωματικά συστατικά του καφέ.  

Η κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη προερχόμενη από καφέ πρέπε ι να είναι  

τουλάχιστον  95% στην περίπτωση του εκχυλίσματος καφέ.  

Στιγμιαίος καφές, καφές σε σκόνη, παρασκευασμένος, συσκευασμένος στην Ελλάδα σε 

συσκευασία μεταλλική των 2,5 Kgr ,  και 200 gr και σε φακελάκι 2 gr των. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται  η προέλευση και η ημε ρομηνία λήξης  

3. Καφές φίλτρου . Καφές φίλτρου αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη 

αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 gr .  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η  

προέλευση και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον.  

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  

   Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ε ίναι  Α ποιότητας και  να πληροί ότ ι αναφέρονται  

στο άρθρο 131, 132(1) και  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τ ις  

εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και  αγορανομικές διατάξε ις.  

    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 αντιπροσωπεύε ι την τ ιμή που προσδιορίζεται  με 

διαθλασιμετρία  επ ί 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.  

ΜΕΛΙ Το προσφερόμενο είδος θα πρέπε ι  να ε ίναι Α  ποιότητας και  να πληροί ότι  

αναφέρονται στο άρθρο 67 ( 1 )  του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τ ις εκάστοτε 

ισχύουσες υγε ιονομικές και  αγορανομικές δ ιατάξε ις .  

 Μέλι νοείτα ι το τρόφιμο, που παράγουν οι  μελιτοφόρες μέλισσες από το νέκταρ των 

ανθών ή από εκκρίσεις  που προέρχονται από ζωντανά μέρη των φυτών ή που βρίσκονται  

πάνω σ’ αυτά, τα οποία (νέκταρ ή εκκρίσεις) συλλέγουν, μεταποιούν, αναμιγνύουν με 
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δικές τους ε ιδ ικές ουσίες,  αποταμιεύουν και αφήνουν να ωριμάσουν μέσα στις κηρήθρες 

της κυψέλης.  

Το παραδιδόμενο μέλι να έχει  τα παρακάτω Φυσικοχημικά  χαρακτηριστ ικά:  

Να ε ίναι  απαλλαγμένο από ανόργανες και  οργανικές ύλες,  ξένες προς τη σύνθεση του, 

π.χ.  ευρώτες (μούχλα), έντομα, μέρη εντόμων, γόνο ή κόκκους άμμου.  

Να ε ίναι  απαλλαγμένο από υπολείμματα φυτοφαρμάκων  

Να μην παρουσιάζει  ξένη γεύση ή οσμή.  

Να μην έχει  αρχίσει να ζυμώνεται ή να βρίσκεται  σε ζύμωση  

 Να μην έχει θερμανθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν καταστραφεί τα φυσικά του 

ένζυμα ή να έχουν αδρανοποιηθεί  σε σημαντικό βαθιό.  

 Να μην έχε ι τεχνητά τροποποιημένη οξύτητα.  

 Να μην περιέχε ι (σε καμία περίπτωση) οποιεσδήποτε ουσίες σε ποσότητα τέτοια που να 

μπορούν να προξενήσουν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγε ία.    

 Να έχει :  

 περιεκτικότητα σε ανάγοντα ζάχαρα(φρουκτόζη και  γλυκόζη) εκφρασμένη σε 

ιµβερτοζάχαρο τουλάχιστον 60%.  

περιεκτικότητα σε υγρασία όχι  μεγαλύτερη από 21%.  

περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη: Όχι  μεγαλύτερη από 10%.  περιεκτ ικότητα σε ουσίες  

αδιάλυτες στο νερό: Όχι μεγαλύτερη από 0.1% Περιεκτικότητα σε όργανα άλατα (τέφρα): 

Όχι  μεγαλύτερη από 1%.  

περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα όχι μεγαλύτερη από 40 χιλιοστοϊσοδύναµα στο Kgr.  

δείκτης διάστασης και περ ιεκτικότητας σε υδροξυµεθυλοφουρφουράλη ( HMF) 

προσδιοριζόμενα μετά από επεξεργασία και ανάμιξη:  

α. δε ίκτης διάστασης (κλίμακα του SCHADE):  τουλάχιστον 8.  

β. HMF όχι μεγαλύτερη από 40 mg/kg. 

 Μικροβιολογικά Κριτήρια  

Απουσία ζυμών και μυκήτων σε 1 gr  προϊόντος.  

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα μέχρι 104 /gr.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 Η μαρμελάδα και το μέλι θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ατομικές συσκευασίες των 

20 gr σε κύπελλα (A συσκευασία))  σφραγισμένα αεροστεγώς με κατάλληλα καλύμματα 

και σε Β συσκευασία σε  χαρτοκιβώτιο που θα περιέχε ι 150 κύπελλα.  
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 Τα κύπελλα πρέπε ι να είνα ι παραλληλεπίπεδα ή κυλινδρικά µε αναδίπλωση στο πάνω 

άκρο, ώστε να δημιουργε ίται 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 ε ιδ ικούς όρους 

καθαρότητας των πλαστικών υλών, που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Τα 

καλύμματα  να  ε ίναι καταλλήλων διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται αεροστεγές κλε ίσ ιμο 

του κυπέλλου και να έχουν κατασκευασθεί από φύλλο αλουμιν ίου καθαρότητας 99.5%, 

μαλακής ποιότητας,  πάχους 0,04 mm. 

 Οι ετ ικέτες να φέρουν εσωτερικά επ ικάλυψη από θερµοκολλητικά λάκκα και εξωτερικά να 

φέρουν έκτυπα τις  παρακάτω επισημάνσεις:   

 Χρονολογία παρασκευής η ημερομηνία δ ιατηρησιμότητας  (Μήνας, Έτος) .      

 Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία, δ ιεύθυνση ή η έδρα του παρ αγωγού ή του 

συσκευαστή).      

  Το είδος του περιεχόμενου.  

  Καθαρό βάρος κυπέλλου.   

  Τόπος παραγωγής (χώρα, περιοχή).   

  Κωδικός παρτ ίδας.  

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είνα ι 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 στ ις δύο μεγαλύτερες κατακόρ υφες πλευρές πρέπει να 

αναγράφονται  έκτυπα στην Ελληνική, οι παρακάτω ενδε ίξεις : Ότι αναγράφονται στ ις  

ετικέτες των καλυμμάτων των κυπέλλων και επιπλέον ο αριθμός των κυπέλλων που 

περιέχονται στο χαρτοκιβώτιο .  

ΧΑΛΒΑΣ  

Το προϊόν θα πρέπει  να πληροί ότι αναφέρονται στο άρθρο 50  του Κ.Τ.Π. και τ ις 

ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις   Ο χαλβάς να έχει παρασκευασθεί από 

πολτό σησαμιού (ταχίνι) , με φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντ ικές ύλες με την προσθήκη και 

ελάχιστης ποσότητας εκχυλίσματος ρ ίζας στρουθί ου. Γ ια την παρασκευή του επιτρέπεται   

η προσθήκη ξηρών καρπών, κακάο, σοκολάτας ή βανίλιας και το οποίο θα πρέπει να 

δηλώνεται  στην συσκευασία.  

  Το ε ίδος να προσφέρεται σε συσκευασία μπαστούνι των 2,5 Kgr και να παραδίδεται στις 

γεύσεις  σοκολάτα, βανίλ ια και  αμύγδαλο.  
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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ('H ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ) 

  Τα προϊόντα να είναι Α ποιότητας και να πληρούνται οι όροι  του άρθρου 91 ( 1 )  του 

Κ.Τ.Π. (91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014) και  οι ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξε ις  

   Προϊόντα αλλαντοποι ίας χαρακτηρίζονται  τα προϊόντα στα οποία η δ ιαδικασία 

(επεξεργασία) εξυγίανσης επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση 

τους έχει επίσης ως αποτέλεσμα την μετουσίωση των πρωτε ϊνών του κρέατος, με 

συνέπε ια τη σταθεροποίηση της δομής τους και την ικανότητά των προϊόντων της 

κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να είναι υγρή, 

ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο ή/και  να συνδυάζεται και με άλλες επεξεργασίες .  

 1α.Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από  αυτοτελή τεμάχια κρέατος  

    Ενδε ικτικά προϊόντα Βραστό χοιρομέρι ή ζαμπόν (χαμ, ham), βραστή ωμοπλάτη 

(σπάλα), βραστό και καπνιστό νουά και  φιλέτο, μπέικον, φιλέτο ή στήθος γαλοπούλας και 

κοτόπουλου βραστό ή βραστό -καπνιστό. Στα προϊόντα αυτά επιτρέπεται  η παρουσία, 

λόγω επεξεργασίας, λε ιοτριβέντος κρέατος σε μικρό ποσοστό (10% max) σε προϊόντα του 

εδαφίου αυτού που έχουν υποστεί μάλαξη (TUMBLING) κατά τη διαδικασία παρασκευής 

τους.  Το ελάχιστο ποσοστό  μυϊκών πρωτε ϊνών  να ε ίνα ι 12 %  

 1β .  Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος.   

Ενδεικτ ικά προϊόντα Λουκάνικα Φρανκφούρτης, πάριζα, παριζάκι , μορταδέλες, πικνίκ,  

ζαμπονέλλο, μορφοποιημένα προϊόντα από τεμάχια κρέατος (μορφοποιημένο ζαμπόν, 

μορφοποιημένη σπάλα, μορφοποιημένο μπέικον, μορφοποιημένο στήθος γαλοπούλας ή 

κοτόπουλο, κλπ).   

Το κρέας υφίσταται τεμαχισμό περισσότερο ή λ ιγότερο έντονο. Η κρεατόπαστα μπορεί να 

περιέχει και τεμάχια κρέατος, λίπους ή άλλων τροφίμων (ελιά, σκόρδο, πιπερ ιά, τυρί , 

κλπ). Τα μορφοποιημένα  προϊόντα παρασκευάζονται από τεμάχια κρέατος μικρού 

μεγέθους μετά από εντονότατη μάλαξη μαζί με την άλμη υπό κενό και ενδεχόμενη 

προσθήκη σύγκοπτου κρέατος. Ως προς την εμφάνιση τους στην τομή, μπορε ί να 

διακρίνονται ευμεγέθη τεμάχια κρέατος, ενώ το συνολ ικό ποσοστό λεπτοτεμαχισμένης 

κρεατόμαζας,  μπορεί  να ε ίναι  μέχρι και  25 %.  

 

Προϊόν Παράμετρος Ελάχιστη τιμή 

Όλα της κατηγορίας Α1β 

Ποσοστό 

Ποσοστό (%) μυϊκών πρωτεϊνών. 9 

Ποσοστό (%) λίπους.  30 

 (35 για μορταδέλα) 

Προϊόντα που Ποσοστό τεμαχίων κρέατος (% κατά 60 
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αποτελούνται και από 

τεμάχια κρέατος και από 

σύγκοπτο κρέας 

βάρος). 

 

 Η συσκευασία των παραπάνω προϊόντων να γίνεται σε περιέκτες ή και περιβλήματα από 

υλικά κατάλληλα για τρόφιμα που να κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζουν 

οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος με το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το 

περιεχόμενο να μη μπορε ί να θιγε ί χωρίς  να υποστε ί και η συσκευασία άνοιγμα η 

μετατροπή (Άρθρο 89 ( 1 )   του Κ.Τ.Π. 91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014). 

   Επί της συσκευασίας των προϊόντων και πλησίον τ ου καταλόγου των συστατικών θα 

πρέπε ι να αναγράφεται σχετική ένδε ιξη η οποία να προσδιορίζε ι την υποκατηγορία 

προϊόντων στην οποία ανήκε ι.  

Επισήμανση των προϊόντων αλλαντοποιίας.  

  Στο περίβλημα ή τη συσκευασία των προϊόντων αλλαντοποι ίας πρέπε ι να αναγράφ ονται 

κατά τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξίτηλο και αναμφισβήτητο, εκτός από τις άλλες ενδείξε ις 

που προβλέπονται και οι εξής:  

α)  Η ονομασία της βασικής κατηγορίας του προϊόντος που θα ε ίναι μία από αυτές που 

αναφέρονται  στον Κώδικα Τροφίμων, όπως παρακάτω:  

(1)  προϊόν ωμό (ενδεχομένως καπνισμένο),  

(2) προϊόν ωρίμανσης ξηρό (αέρος),  

(3) προϊόν ωρίμανσης ημίξηρο,  

(4) προϊόν βραστό,  

(5) τεμάχιο κρέατος ωρίμανσης αλατ ισμένο,  

(6) τεμάχιο κρέατος αλατισμένο ξηράς θερμικής επεξεργασίας ή και  καπνιστής (ξηρό),  

(7) τεμάχιο κρέατος αλατισμένο υγρής θερμικής επεξεργασίας (βραστό),  

(8) πηκτή.  

β)  Το ε ίδος του προϊόντος με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Τροφίμων ονομασία,  

όπως λουκάνικο βραστό, σαλάμι αέρος, σαλάμι βραστό, μορταδέλα βραστή κ.λ.π.  

Η παραπάνω ονομασία θα συμπληρώνεται  από τον παραγωγό με τη χρησιμοποιούμενη 

ειδ ική ονομασία,  εφόσον χρησιμοποιε ίτα ι  τέτοια,  όπως: λουκάνικο βραστό τύπου 

Φρανκφούρτης, φιλέτο βραστό τύπου Κρακοβίας, σαλάμι βραστό τύπου Ουγγαρίας,  

σαλάμι αέρος τύπου Θάσου, σαλάμι  ημίξηρο μπύρας κ.λ.π.  

γ)  Η λέξη «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ακολουθούμενη από την ονομασία όλων των συστατ ικών του 

προϊόντος, δηλαδή, ε ίδος του κρέατος, ε ίδος του λίπους, πρόσθετες ύλες, συνδετικές ,  

αρτυματικές και άλλες ύλες κατά σε ιρά ελαττούμενης περιεκτικότητας κατά τη στ ιγμή της 
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χρησιμοποίησής τους στην παραγωγή του προϊόντος αλλαντοποι ίας .  

δ)  Χρονικές ενδείξε ις , σύμφωνα με τ ις ισχύουσες διατάξε ις του  

Υπουργε ίου Γεωργίας.  

Η αναγραφή αυτών θα γίνεται μόνο εκε ί  όπου υπάρχε ι συσκευασία του προϊόντος 

(δεύτερος περιέκτης) και όχι στα προϊόντα που δ ιατίθενται μόνο με το φυσικό ή τεχνητό 

τους περίβλημα (έντερο).  

ε)  Οι ιδια ίτερες συνθήκες δ ιατήρησης του προϊόντος.  

 Στα εισαγόμενα προϊόντα αλλαντοποι ίας ο ι ενδείξε ις θα αναγράφονται και στην ελληνική 

γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους.  

  Ζωμοί,  σούπες, σάλτσες, εκχύλισμα κρέατος, ζελατίνη  

  Τα προϊόντα πρέπει να ε ίνα ι Α ποιότητας και  να πληρούνται ο ι  όροι του  άρθρου 91 ( 1 )   

του Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις( 91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 

2014) 

 

 

Zωμοί, Σούπες   

Ζωμοί σούπες χαρακτηρίζονται υγρά προϊόντα είτε προϊόντα που μετατρέπονται στη 

μορφή αυτή με προσθήκη νερού, σύμφωνα με τ ις οδηγίες χρήσης, τα οποία 

παρασκευάζονται  από προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες ή/και  παράγωγά τους (εκχυλίσματα, 

υδρολύματα) και μπορεί να περιέχουν εδώδ ιμες λιπαρές ύλες, αλάτι, αρτυματικές ύλες, 

διάφορα άλλα εδώδιμα προϊόντα με σκοπό τη βελτίωση της γεύσης και σύστασής τους και  

πρόσθετα .  

  Οι ζωμοί , σούπες δ ιατ ίθενται  στην κατανάλωση σε διάφορες μορφές:  

 1 .  Προϊόντα έτοιμα για κατανάλωση με/ή χωρίς θέρ μανση.  

 2 .  Προϊόντα συμπυκνωμένα σε μορφή υγρή, ημίρρευστη ή πάστας τα οποία με προσθήκη 

νερού σύμφωνα με τις  οδηγίες χρήσης δίνουν έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα.  

 3.  Προϊόντα αφυδατωμένα σε στερεή μορφή τα οποία μετά από ανασύσταση με νερό 

σύμφωνα με τ ις  οδηγίες χρήσης δ ίνουν έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα.  

 Οι ζωμοί,  σούπες με βάση τα συστατικά κρέατος κατατάσσονται  ως εξής:  

α) Οι ζωμοί , σούπες που παρασκευάζονται  από κρέας βοδινό ή/και εκχύλισμα κρέατος 

βοδινού με/ή χωρίς χρήση κρέατος ή εκχυλίσματος κ ρέατος άλλων ζώων. –  Οι ζωμοί , 

σούπες κρέατος,  πρέπει να περιέχουν στο έτοιμο γ ια κατανάλωση προϊόν:  Κρέας 

εκφρασμένο ως φρέσκο κρέας 10g/ l i t  κατ΄ελάχιστο  ή Εκχύλισμα κρέατος 0,67g/l i t  κατ ’ 

ελάχιστο και,  NaCl  12.5g/ l i t  κατά μέγιστο.  
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 β) Οι ζωμοί και οι σούπες πουλερικών που παρασκευάζονται από κρέας πουλερικών, 

τμήματα σφαγίων πουλερικών (πλατάρια κ.λπ.) ή εκχυλίσματα κρέατος πουλερικών και 

πρέπε ι να περιέχουν στο έτοιμο για κατανάλωση προϊόν Ολικό Άζωτο 100 mg/l it  

κατ΄ελάχιστο και NaCl  12.5g/l i t  κατά μέγιστο.  

 Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται  στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ.  1333/2008, Παράρτημα ΙΙ , Μέρος Ε΄ γ ια τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων. Δεν 

επιτρέπεται  η προσθήκη κρεατ ινίνης (ως πρώτη ύλη) στα προϊόντα της κατηγορίας αυτής.   

 Στη συσκευασία των προϊόντων αυτών πέραν των υποχρεωτικών ενδείξεων θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και τα εξής:  

 1.Ονομασίες «ζωμός κρέατος» δίνονται  εάν πληρούνται οι προδιαγραφές της 

παραγράφου 3.α.  

 2. Eφ' όσον η ονομασία δίνε ι έμφαση σε ένα ή περισσότερα συστατικά αυτά πρέπει  να 

περιέχονται σε ποσότητα ικανή να επηρεάσει  τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του 

προϊόντος.  

3. Αντ ί της ονομασίας «σούπα» (PΟTAGE ) μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες όπως 

«κρέμα...», «βελουτέ.. .» κ.λπ.  

4. Πρέπει να αναγράφεται  σύσταση για τη σωστή τήρηση των οδηγιών χρήσεως.  

 Νερό  

Το προσφερόμενο ε ίδος να πληροί τους όρους του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και  

Ποτών, καθώς και με τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές δ ιατάξεις .   

Το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» πρέπε ι να πληροί και όλους τους όρους και τ ις  

διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ε ιδ ική γ ια  αυτό Νομοθεσία. Απόφ ΑΧΣ 89/2015, ΦΕΚ 

2239/Β/17.10.2015, «Τροποποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

(απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως  ισχύει , καθώς και τροποποίηση 

της Απόφασης ΑΧΣ 437/2004 (ΦΕΚ 1834/Β/09.12.2004)».  

   Το προσφερόμενο ε ίδος να είναι μη αεριούχο μεταλλικό νερό σε φιάλη  των 0,5 l i t  ή 

1,5Li t  (  PET)  κατάλληλη για τρόφιμα.  

  Το φυσικό μεταλλικό νερό έχει αποκλε ιστικά υπόγει α προέλευση και εμφιαλώνεται επί  

τόπου στην πηγή προέλευσής του (συνήθως γεώτρηση). Οι κοινοτικές οδηγίες 

απαγορεύουν οποιαδήποτε κατεργασία ή απολύμανση στο φυσικό μεταλλικό νερό. Η 

υπόγεια προέλευση του φυσικού μεταλλικού νερού, καθώς και η απαγόρευση 

οποιασδήποτε δραστηριότητας σε ικανοποιητική απόσταση γύρω από τη γεώτρηση 

εξασφαλίζουν την προστασία του από τα μικρόβια. Η σύστασή του μπορεί να περιέχει  

διάφορα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως το μαγνήσιο, το ασβέστ ιο, το κάλιο κ.λπ. . Η 

μόνη επεξεργασία που επιτρέπεται στο φυσικό μεταλλικό νερό είναι η αφαίρεση ή η 

προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα, οπότε το νερό χαρακτηρίζεται  ανάλογα ως «φυσικά 
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ανθρακούχο», «με προσθήκη διοξε ιδ ίου του άνθρακα» ή «ενισχυμένο με αέριο της 

πηγής».  

    Οι συμμετέχοντες πρέπε ι να προσκομίσουν:  

  1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο 

συμμετέχων έχε ι την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και άδεια λειτουργίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει .  

2.  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλε ιας των 

τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 

ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθε ί από  κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς  

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, 

διακίνηση και  εμπορία  των προϊόντων.  

Επίσης, θα πρέπε ι να προσκομίζε ι τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών 

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται .  

Αυγά 

Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπε ι  να ε ίνα ι  σύμφωνα με τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87)  του 2011, τ ι ς ισχύουσες Υγειονομικές κα ι  

Κοινοτ ικές  Διατάξε ι ς   

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  2295/2003):  

   1.  Τα παραδιδόμενα αυγά θα πρέπει  να Α κατηγορίας,  βάρους  53 gr –  63 gr (MEDIUM ) ,  με τ ις  

απαρα ίτητες σημάνσε ις  βάσει  των κε ιμένων δ ιατάξεων.  

   2. Τα αυγά δεν θα πρέπει  να έχουν υποβληθε ί  σε καμία επεξεργασία συντήρησης, ούτε να έχουν 

ψυχθεί κάτω των 5οC.    

   3. Δεν θα πρέπε ι  να έχουν πλυθεί  ούτε καθαρισθεί  με οποιοδήποτε τρόπο κα ι  δεν θα περ ιέχουν 

πρόσθετες  χρωστ ικές  ουσίες .  

    4. Απαγορεύετα ι  η παρουσία στα αυγά ρωγμών ή ανωμαλιών όπως ε ίνα ι  τα δ ίκροκα, χωρίς  

λέκιθο  κ.λ.π.  

    Τα αυγά θα πρέπει  να ε ίνα ι  καθαρά, άθ ικτα,  συσκευασμένα από ωοσκοπικό κέντρο ή κέντρο 

συσκευασ ίας,  που θα πρέπει  να εφαρμόζε ι  σύστημα HACCP - σε Α κα ι  Β  συσκευασία (Α καρτέλες  

των 30 τεμαχίων κα ι  Β Χαρτοκιβώτ ιο) ή άλλη ανάλογη ,  σύμφωνα με τ ις συνθήκες κα ι  

δ ιαχε ιριστ ικές  απαιτήσε ις του Νοσοκομε ίου .   

   Η μεγάλη συσκευασία  (χαρτοκ ιβώτιο) δεν πρέπει  να φέρει  χτυπήματα, σκισ ίματα ή δ ιάφορου 

ε ίδους παραμόρφωση κα ι  κανένα ίχνος υγρασίας ,  η μ ικρή συσκευασ ία (χάρτινη θήκη) πρέπε ι  να  

ε ίνα ι  καθαρή, χωρίς  φθορές ή  υγρασ ία με τ ι ς  παρακάτ ω προβλεπόμενες από την  νομοθεσία 

ενδείξε ι ς σημάνσε ις:     

•  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αρ ιθ.  1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά με την παροχή πληροφοριών γ ια τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές,  την τροποποίηση των κανο νισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου κα ι  του 
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Συμβουλίου (ΕΚ) αρ ιθ.  1924/2006 κα ι  (ΕΚ) αριθ.  1925/2006 κα ι  την κατάργηση της οδηγίας  

87/250/ΕΟΚ της Επ ιτροπής,  της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου,  της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ 

της Επ ιτροπής,  της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπα ϊκού Κο ινοβουλ ίου κα ι  του Συμβουλίου,  των  

οδηγιών της Επ ιτροπής 2002/67/ΕΚ κα ι  2008/5/ΕΚ κα ι  του κανονισμού (ΕΚ) αρ ιθ.  608/2004 της 

Επιτροπής.  

           ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί της συσκευασίας   

            Κανονισμός 589/2008     

1. ΟΝΟΜΑ  ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.  

2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ   EL…….  

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΓΟΥ  Α.  

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  Μ.  

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.  

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ  ΔΙΑΤΗΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Η παράδοση θα είναι max έως την  δεύτερη εργάσιμη ημέρα 

οωσκοπήσεως) .  

7.  ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.  

8. ΚΩΔ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ.    

 

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ  

       CPV                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

     03142500-3             Αυγά 

    

      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΥΓΩΝ (Κανον ισμός 589/2008)  

 

 ΧΡΩΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ   -  Σκούρο καφέ ή λευκό  με έντονη καθαρότητα  
                                           και σκληρότητα.  

 ΧΡΩΜΑ ΚΡΟΚΟΥ        -  Σκάλα προδιαγραφής ROCHE No 10-13.  
 ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΓΟΥ       - Καθαρό διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα.  
 ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ          -  Ορατός στην ωοσκόπηση χωρίς εμφανή 
                                            περίμετρο.  

 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ          -Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 mm &      
                                           αμετακίνητος.     

 

                                                                    ΠΡΟΪΟΝ  :   ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ 

Απαιτήσεις 

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Κατάσταση 
συσκευασίας 

Φρέσκα αυγά, χωρίς ραγίσματα, σπασίματα, λερώματα στο 
κέλυφος, σε χάρτινη θήκη των 30 τεμ. ή άλλη ανάλογη 
συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου 

 Κατηγορία Αυγού Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

 Κατάσταση 
καθαρότητας 
υλικού 

Χωρίς ξένα σώματα 

 Σήμανση ΑΩΚ: ΕL….. 

 Χώρα παραγωγής EL = Eλλάδα 

 Κωδ. Παραγωγού Να αναγράφεται επάνω στο αυγό  

 Κατηγορία Βάρους M (53-63 gr.),  
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 Θερμοκρασία 
παραλαβής 

ΕΩΣ 18ο C 

 Κέλυφος Φυσιολογικό, καθαρό, άθικτο 

 Χρώμα κελύφους Σκούρο καφέ ή λευκό  

 Χρώμα Κρόκου Σκάλα προδιαγραφής Roche N. 10-13 

 Λεύκωμα Αυγού 
(Ασπράδι) 

Καθαρό, διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή κηλίδες 
αίματος κατά την θραύση του, το αυγό κινούμενο επί δαπέδου 
επιφάνειας, παραμένει επίκυρτον και δεν εξαπλώνεται. 

 Κρόκος αυγού 

Ορατός με μορφή σκιάς στην ωοσκόπηση χωρίς εμφανή 
περίμετρο, μη απομακρυνόμενος αισθητά από το κέντρο του 
αυγού σε περίπτωση περιστροφής 

 Αεροθάλαμος Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλιοστά 

 Οσμή Χωρίς ξένες οσμές 

 Εμφάνιση σε 
ασπράδι/κρόκο 

Συμπαγής, διαυγής με ευχάριστο άρωμα 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Salmonellα spp, /25g AΠΟΥΣΙΑ 

Κολοβακτηρίδια COLI, 
σταφυλόκοκκοι  
AUREUS, Μύκητες & 
ζύμες, Ε.Coli:   

ΣΕ 1 g. ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

0= ΒΙΟ, 1=ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, 2=ΑΧΥΡΩΝΑ, 3=ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

28 ημέρες από την ωοτοκία. Η ελάχιστη διατηρησιµότητα λογίζεται βάσει της ηµεροµηνίας 
µέχρι την οποία τα αυγά της κατηγορίας Α ή τα πλυµένα αυγά διατηρούν τα χαρακτηριστικά 
που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού  (ΕΚ)  αρ ιθ.  
2295/2003  όταν είναι σωστά αποθηκευµένα. Η ελάχιστη διατηρησιµότητα καθορίζεται σε 
28 µέρες κατ' ανώτατο όριο µετά την ηµέρα ωοτοκίας. Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 1 
παράγραφος 4 στοιχείο γ), αναγράφεται η διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, η ελάχιστη 
διατηρησιµότητα καθορίζεται αρχής γενοµένης από την ηµέρα έναρξης της ωοτοκίας. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Σε δροσερό κλιματιζόμενο χώρο (θερμ. από: 8  έως: 18ο C) 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Θερμοκρασία:  από:8  έως: 18ο C, Υγρασία: 60-75% 

 
    Για την σφράγιση των κελυφών των αυγών, να χρησιμοπο ιούνται  μόνο ο ι  χρωστικές του 

Παραρτήματος 1  του άρθρου 35 του Κ.Τ.Π.   

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  

Γενικά .  Τα παραδ ιδόμενα ζυμαρικά να ε ίνα ι  Α ποιότητας όπως αυτά ορί ζοντα ι  κα ι  περιγράφονται  

στο άρθρο 115 του Κώδ ικα  Τροφίμων, Ποτών κα ι  Λοιπών Αντ ικε ιμένων Κοινής Χρήσεως κα ι   να  

παρασκευάζοντα ι από σ ιμ ιγδάλι  πλούσ ιο σε γλουτένη κα ι  νερό,  χωρίς ζύμη, ξηραινόµενα εντός 

ε ιδ ικών ξηραντήρων θαλάμων µε ελαφρά θέρμανση (χωρίς ψήσιμο)  κα ι  κάτω από υγ ιε ινές  

συνθήκες.  

       Το σιμ ιγδάλ ι  από το οπο ίο θα παραχθούν τα ζυμαρικά   πρέπει  να παρουσ ιάζε ι  τα παρακάτω 

φυσικοχημ ικά  χαρακτηριστικά  (Άρθρο 105 κα ι  108 του Κ.Τ.Π) :  

 (1)  Υγρασία:  Κατ'  ανώτατο όριο  13,5%.  

 (2)  Γλουτένη υγρή:  Τουλάχ ιστον 26%.  

 (3)  Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,8%.  
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 (4)  Πίτουρα: Ανώτατο όριο  0,8%.  

 (5)  Οξύτητα σε θε ι ικό  οξύ:  Ανώτατο όρ ιο  0,07%.  

 (6)  Υπόλε ιµµα σε τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο  0,015%.  

 (7) Κοσκ ιν ι ζόμμενο µε κόσκ ινο από ύφασμα μεταξωτό, Γερμαν ικού   αριθμού 72 ή Ελβετικού 

αριθμού 8,  δηλ.  από  βρογχ ίδες       1156/ cm 2 ,  πρέπει   να µη δ ιέρχετα ι  από αυτό σε ποσοστό 

ανώτερο του 8%.  

(8) Το χρησιµοποιούµενο νερό πρέπε ι  να  ε ίνα ι  πόσιµο.   

     H Επεξεργασ ία Πρώτων Υλών κα ι  τα στάδ ια τα οποία πρέπε ι  να ακολουθούνται κατά την 

παραγωγική δ ιαδικασία  ε ίνα ι  τα ακόλουθα: Tεχνολογ ία  Ζυμαρικών  

    Κοσκίν ισμα:  Το σιμ ιγδάλι  πρέπει  να κοσκ ιν ί ζετα ι  µε κόσκινα αντίστο ιχα της αλευροποιήσεως 

κα ι  σύμφωνα µε τους όρους   αλευροποιήσεως για να απομακρυνθούν από αυτό ανεπ ιθύμητα 

παράσ ιτα  κα ι  λο ιπές  ξένες ύλες.    

     Ανατάραξη: Αυτή ακολουθε ί  το κοσκ ίν ισμα κα ι  δ ιενεργε ίτα ι  µε μηχάνημα  ENTO LETER ή άλλο 

παρεμφερές κα ι  αποσκοπε ί  στην πλέον αποτελεσματική εξόντωση των εντόμων σε οποιοδήποτε 

β ιολογικό  στάδ ιο  κα ι  εάν ευρ ίσκοντα ι (ωάρια,  προνύμφες,  νύμφες ,  κλπ.) .   

    Μηχανική  Κατεργασία :  Αυτή λαμβάνε ι  χώρα µε αυτόματα μηχανήματα ή ημιαυτόματα χωρίς  

παρεμβολή εργατ ικών χερ ιών,  ιδ ίως κατά το πρώτο στάδιο κα ι  μέχρι  πρεσαρίσματος.  Κατά τη 

δ ιαδικασία π ίεσης της ζύμης πρέπε ι  να παρεμβάλλεται  μηχάνημα κενού αέρος γ ια τη μορφοποίηση 

του προϊόντος.  

     Ξήρανση:  Μετά την έξοδό του από τα αντίστοιχα μηχανήματα, το σχηματοποιημένο προϊόν 

φέρετα ι  προς ξήρανση σε κατάλληλα ξηραντήρια  στα οποία πρέπει  να παραμε ίνε ι  επί  ικανό χρόνο 

κα ι  υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας –  υγρασίας,  έτσ ι  ώστε  το τελικό προϊόν να αποκτήσει  

τα επ ιθυμητά φυσ ικά  χαρακτηριστ ικά (υγρασία,  χρώμα,  κλπ.) .  

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ        

Οι οργανοληπτικο ί  χαρακτήρες  των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει  να ε ίνα ι  άμεμπτο ι κα ι  να μην 

παρέχουν ενδείξε ις  χρησ ιμοπο ίησης μειονε κτ ικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.  

 Συγκεκρ ιμένα τα παραγόμενα  ζυμαρικά να έχουν τα παρακάτω  Φυσικοχημικά  Χαρακτηριστ ικά 

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 δ ιασπώνται  σε  ποσοστό ανώτερο του 5%.  

  Να μην εμφανί ζουν πολτώδη μορφή (χυλώνουν).   

 2. Το υγρό μετά το βρασμό (ζωμός),  πρέπει  να ε ίνα ι  δ ιαυγές,  χωρίς δυσάρεστη οσμή ή δυνατή 

όξινη  γεύση.  Ο θολός ζωμός ε ίνα ι  ένδειξη  κατώτερης ποιότητας ζυμ αρικών ή  πεπαλαιωμένων.  

  3. Το χρώμα και  γεν ικά η εμφάνιση των ζυμαρικών να  ε ίνα ι  φυσ ική χωρίς   τεχν ική  χρώση η 

προσθήκη συντηρητικών.  

  4.Η Υγρασ ία κα ι  πτητ ικές  ουσίες  στους 105 ο  C πρέπει  να ε ίνα ι  (κατά την παραλαβή του 

προ ϊόντος) όπως παρακάτω:  Από 16 Ιουν ίου έως κα ι  15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους,  κατ '  ανώτατο 

όριο  12,5%.  Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι  κα ι  15 Ιουνίου κατ '  ανώτατο όριο  13,5%.  





         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/15 

 

Σελίδα 71 

  5.  Η Οξύτητα όχι  πάνω των 10 βαθμών,  ή  0,9% σε γαλακτ ικό  οξύ.   

  6.  Η Τέφρα:  Ανώτατο όριο  0,9%.  

  7.Απαγορεύεται  η  τεχνητή χρώση των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών μέσων κα ι  η  

παρουσ ία  γεν ικά κάθε ανόργανης ή  οργανικής ουσίας  

  8.Απαγορεύεται  η προσθήκη κάθε άλλης αμυλώδους ουσίας,  εκτός από σ ιμ ιγδάλ ι  προερχόμενο 

από σκληρό σ ιτάρι .  

  9.  Απαγορεύετα ι  η χρησιμοπο ίηση θρυμμάτων  ζυμαρικών .   

 10.Πρέπει  να ε ίνα ι  απαλλαγμένα από ζώντα ή νεκρά παράσιτα (προνύμφες,  νυμφικές μορφές ή  

τέλε ια  έντομα) κα ι  γεν ικά να  µην φέρουν ίχνη προσβολής από αυτά.      

      Για τ ις χυλοπίτες με  αυγά   θα πρέπε ι  να περ ιέχοντα ι δύο πλήρη αυγά σε  νωπή ή συντηρημένη 

κατάσταση ανά κ ιλό  παραγομένου προ ϊόντος.  (Άρθρο 115 §  13.α Κ.Τ.Π)  

   Στα ζυμαρικά με γάλα  επ ιτρέπεται  η προσθήκη γάλακτος δ ιαφόρων κατηγοριών, σε ποσότητα  

υπολογ ισμένης σε ξηρή μάζα πλήρους γάλακτος κα ι  αναγομένη σε ένα Κιλό ετο ίμου ζ υμαρικού δεν 

πρέπει  να  ε ίνα ι   κατώτερη των 20 gr .  (Άρθρο 115 §  14 Κ.Τ.Π)  

   Τα νωπά ζυμαρικά από σ ιμ ιγδάλ ι  ή σ ιμ ιγδάλ ι  κα ι  αλεύρι  πρέπει  να πληρούν κατά περίπτωση, 

όλους τους όρους του άρθρου 115, με εξα ίρεση την υγρασία η οπο ία ορί ζετα ι  το  μέγιστο 50%. Η  

προσθήκη προσθέτων  επ ιτρέπετα ι ,  αφού θα πληρούν τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του 

άρθρου 33 του Κ.Τ.Π.  

Τα ζυμαρικά με λαχανικά  πρέπε ι  να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 115 του Κ.Τ.Π. κα ι  

ε ιδ ικά  δε:   

 Η τέφρα επ ί  ξηρού δεν πρέπει  να υπερβα ίνε ι  το 1, 3% με επ ιτρεπόμενη ανοχή μέχρ ι 1,4%.  

  Η χρώση ζυμαρικών που προκαλείτα ι  από την προσθήκη  σε αυτά κατονομαζόμενων κα ι  

επ ιτρεπόμενων υλών,  όπως ε ίνα ι  τα  αυγά κα ι  τα λαχανικά.  δεν θεωρε ίτα ι  τεχνητός χρωματ ισμός.    

 Τα γεμιστά ζυμαρικά ή νωπά γεμιστά ζυμαρικά,  δ ιαφόρων σχημάτων  τα οποία αποτελούντα ι από 

περίβλημα θα πρέπει  να ε ίνα ι  σύμφωνα και  να πληρούν τους όρους κα ι  τ ις δ ιατάξε ις του άρθρου  

115 του Κ.Τ .Π. .  

 Η γέμ ιση μπορεί  να  περιέχε ι  δ ιάφορες βρώσιμες ύλες,  αρτύματα,  μπαχαρικά,  αλάτ ι ,  εκχύλ ισμα 

μαγιάς κα ι  φυσικές αρωματικές ύλες.   Στη γέμιση επιτρέπετα ι  η προθήκη προσθέτων στ ις 

απολύτως αναγκαίες ποσότητες γ ια την επίτευξη του επ ιθυμητού αποτελέσματος,  εφόσον  

πληρούν τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π. .  Ενδέχεται  να περιέχοντα ι  

Σορβικά  σε μέγ ιστο ποσοστό 1000mg/Kg ,  συντηρητικά κα ι  αντ ιοξε ιδωτ ικά σύμφωνα με τους 

όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Ι ,   του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π.  καθώς κα ι  η προσθήκη γλουταμ ιν ικών 

πρέπει  να ε ίνα ι  τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ  του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π. .     

 

Τα υπό προμήθε ια ζυμαρικά πρέπει  να ε ίνα ι  των παρακάτω κατηγοριών κα ι   φέρουν ενδεικτ ικώς 

τους παρακάτω κωδικούς :  

CPV              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

15850000-  9  Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά  
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Ταλιατέλες  

Πένες  

Αστράκι ,  πεπονάκ ι ,  σουσαμάκι ,  κουσκουσέ  

Χυλοπίτες  με  αυγά  

Χυλοπιτάκι  χωρίς  αυγά   

Μακαρόν ια Νο 3  

Μακαρόν ια Νο 6   

Μακαρόν ια Νο 10  

Φιδές  Τριμμένος  

Φιδές  Φωλιά  

Βίδες   

Κριθαράκι  Μέτριο  

Μακαρονάκι  κοφτό μέτριο  

1585000-1      Δ ιάφορα χρωματ ιστά ζυμαρικά  από σ ιμ ιγδάλ ι   

                       (με  προσθήκη φυσ ικών χρωστικών από  

                       λαχανικά:  ντομάτα, καρότο,  σπανάκ ι ,  παντζάρ ι   

                       κ.λ.π.)   

15851200-0      Μαγειρεμένα ζυμαρικά  κα ι  κουσκούς   

15851220-6      Παραγεμ ισμένα ζυμαρικά  

15851230-9      Λαζάν ια  

15851250-5      Κουσκούς  

  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -  ΣΗΜΑΝΣΗ      

   Τα παραδιδόμενα ε ίδη ,  θα ε ίνα ι  συσκευασμένα σε πρώτη συσκευασία του ½ Kgr σε φιλμ κα ι  σε  

δεύτερη συσκευασ ία σε χαρτοκ ιβώτια  των 6  ή  12 Kgr.  

    Τα μέσα συσκευασ ίας  δεν θα πρέπει  να  μεταφέρουν καρκ ινογόνες ή τοξικές ουσίες (π.χ.  βαρέα 

μέταλλα, μονομερή κτλ. )  κα ι  δεν δύναται να αλλοιώνουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των  

ζυμαρικών, πρέπε ι  δε να πληρούν τους όρους του άρθρου 21 του Κ.Τ .Π. έκδοση 2009 κα ι  να  

ικανοποιούν τ ι ς απα ιτήσεις  του ΕΚ 89/109,  του Κανον ισμού 1935/2004/ΕΚ,  του Κανο ν ισμού 

2023/2006,  καθώς κα ι  την Οδηγία  2007/42/ΕΚ της Επ ιτροπής.  

   Τα χαρτοκιβώτια  να  ε ίνα ι  κατασκευασμένα από χαρτόν ι  με  τα  εξής χαρακτηριστικά:  

(1) Χαρτόνι  κυματοειδές.  

(2) Βάρος χαρτον ιού:  670 gr/m2  τουλάχιστον.   

(3) Αντοχή κατά mullen :  Τουλάχ ιστον 190 l b/ in 2  
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(4) Αντοχή σε κάμψη: Χαρτόνι  δ ιαστάσεων 30 x 30 cm καµπτόµενο µε το χέρ ι  κατά γωνία 180 ο ,  

δεν πρέπει  να παρουσιάζε ι  ρωγμές ή  θραύσεις στα σημε ία κάμψης κα ι  στ ι ς δύο επ ιφάνε ιες.    

        Επί των συσκευασιών να υπάρχουν ο ι  απαρα ίτητες ενδείξε ις   (εργ οστάσ ιο παραγωγής,  

περιγραφή ε ίδους,  ημερομηνία  παραγωγής –  λήξης  κ.λ.π.)   

Συγκεκρ ιμένα θα πρέπε ι  να αναγράφονται:  

  Ονομασία  (περιγραφή)  του προ ϊόντος .  

  Καθαρή ποσότητα .  

  Χρονολογία  ελάχιστης δ ιατηρησ ιμότητας .  

  Όνομα ή εμπορική επωνυμία κα ι  δ ιεύθυνση του παρα σκευαστή ή του συσκευαστή .  

  Χώρα προέλευσης .  

  Αριθμός παρτ ίδας .  (Οδηγ ία 89/396).  

 

 H  δε σήμανση να  ε ίνα ι  σύμφωνη με τ ις  δ ιατάξε ι ς σήμανσης τροφίμων:  

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αρ ιθ.  1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχ ετ ικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 

καταναλωτές,  την τροποπο ίηση των κανονισμών του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλ ίου κα ι  του 

Συμβουλίου (ΕΚ) αρ ιθ.  1924/2006 κα ι  (ΕΚ) αριθ.  1925/2006 κα ι  την κατάργηση της οδηγίας  

87/250/ΕΟΚ της Επ ιτροπής,  της οδηγία ς 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλ ίου,  της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ 

της Επ ιτροπής,  της οδηγ ίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπα ϊκού Κο ινοβουλ ίου κα ι  του Συμβουλίου,  των  

οδηγιών της Επ ιτροπής 2002/67/ΕΚ κα ι  2008/5/ΕΚ κα ι  του κανονισμού (ΕΚ) αρ ιθ.  608/2004 της 

Επιτροπής .  

    Ή ημερομηνία παράδοσης των ζυμαρικών θα είναι  το πρώτο τέταρτο του συνολικού 

χρόνου της διατηρησιμότητας των. (Προϊόν πρόσφατης παραγωγής  κα ι  δ ιαχε ίρισης της 

αποθήκευσης).      

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Τα χορηγούμενα ε ίδη θα πρέπε ι  να ε ίνα ι  Α πο ιότητας κα ι  να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.&Π 

άρθρα 122,124,133 ,  τ ι ς  ισχύουσες  κο ινοτικές  κα ι  υγε ιονομ ικές  δ ιατάξε ις.    

    ΓΕΝΙΚΑ  

   Τα χρησ ιμοπο ιούμενα τρόφιμα φυτ ικής προέλευσης από τα οπο ία θα παρασκευάζοντα ι ,  πρέπε ι  

να ε ίνα ι  φρέσκα νωπά πρώτης κατηγορίας  κα ι  κατά προτ ίμηση Ελληνικής παραγωγής.  

 Σε κάθε κουτ ί  πρέπε ι  να γράφοντα ι στα Ελληνικά,  έκτυπα ή με ανεξίτηλη μελάνη σε χάρτινη 

τα ιν ία που περ ιβάλλει  το σώμα του κουτ ιού,  ο ι  παρακάτω ενδε ίξε ις ανάλογα με το περιεχόμενο 

κα ι   σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων κα ι  Ποτών κα ι  τ ις  ισχύουσες Αγορανομικές 

Διατάξε ι ς  τα  εξής :  

(1) Η ημερομηνία  κα ι  το  έτος παρασκευής.   

(2) Η κατηγορία  κα ι  το  ε ίδος  του Τροφίμου .   

(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.  
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(4) Το ποσοστό των περ ι εχομένων στερεών συστατικών του υγρού πληρώσεως .    

(5) Το όνομα κα ι  η εμπορική επωνυμ ία κα ι  η  δ ιεύθυνση ή η έδρα της επ ιχε ιρήσεως.  

(6) "Ανάλωση κατά προτ ίμηση πρ ιν από το  τέλος ……….. ",  η οποία να αναγράφετα ι με ανεξ ίτηλους 

χαρακτήρες,   πάνω στο μέταλλο   και να συμπληρώνετα ι σύμφωνα µε την παράγραφο 8 του 

άρθρου 11 του Κώδικα  Τροφίμων κα ι  Ποτών κα ι  τ ις  ισχύουσες Αγορανομ ικές  Διατάξε ι ς.   

(7) Κωδ ικός παρτίδας (Οδηγία  89/396).  

(8) Η χώρα παρασκευής .  

       

 Οι χάρτ ινες τα ιν ίες πρέπει  να κατασκευάζοντα ι από ανθ εκτικό κα ι  καλής πο ιότητας χαρτ ί .  Η  

κόλλα που χρησιμοποιε ίτα ι  γ ια την επ ικόλληση των τα ιν ιών,  πρέπει  να ε ίνα ι  αρίστης πο ιότητας κα ι  

η εργασ ία επ ικολλήσεως επ ιμελημένη, γ ια να εξασφαλί ζετα ι  η μακροχρόνια δ ιατήρηση των τα ιν ιών 

στα κουτ ιά.  

  Στα χαρτοκ ιβώτια πρέπει  να γράφοντα ι έκτυπα κα ι  στ ις δύο κατακόρυφες μεγαλύτερες πλευρές,  

στην Ελληνική,  ο ι  παρακάτω ενδε ίξε ις:   

1.  Η περιγραφή  του προϊόντος .  

2.  Το καθαρό βάρος.  

3.  Το όνομα κα ι  η  εμπορική επωνυμ ία κα ι  η  δ ιεύθυνση ή η  έδρα της επιχε ιρήσεως.   

4.  Η χώρα προέλευσης.   

    5.   Η   ημερομηνία  κα ι  το  έτος παραγωγής.    

    6.  "Ανάλωση κατά προτίμηση πρ ιν  από ……………..".   

    7.   Κωδ ικός παρτ ίδας.  

    8.  Ο αριθμός των κουτιών κα ι  το  βάρος του περ ιεχομένου κάθε κουτιού.  

    Οι περ ιέκτες  πρέπε ι  να πληρούν όλους τους όρους του Κ.Τ.Π .  σχετ ικά  με τη  συσκευασία  Άρθρο 

9,  την επισήμανση Άρθρο 21 τη συντήρηση και  την μεταφορά του προϊόντος σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα του οδηγού Υγ ιε ινής του Ε.Φ.Ε.Τ.  Νο  9  και  τ ι ς ισχύουσες δ ιατάξε ις σήμανσης 

τροφίμων .  

•   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά με την παροχή πληροφοριών γ ια τα  

τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποπο ίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κα ι  του Συμβουλίου (ΕΚ) αρ ιθ.  1924/2006 κα ι  (ΕΚ)  αρ ιθ.  1925/200 6 κα ι  την  

κατάργηση της οδηγ ίας 87/250/ΕΟΚ της Επ ιτροπής,  της  οδηγίας  90/496/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου ,  της οδηγ ίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής,  της οδηγ ίας  2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου κα ι  του Συμβουλ ίου,  των οδηγιών της Επ ιτροπής 2002/67/ΕΚ κα ι  

2008/5/ΕΚ  και  του κανον ισμού (ΕΚ)  αριθ.  608/2004 της Επ ιτροπής .  

 

  Τα προϊόντα πρέπε ι  να ε ίνα ι  συσκευασμένα  (σύμφωνα µε τα καθορι ζόμενα από τον Κώδ ικα  

Τροφίμων, Άρθρα 9,  22 κα ι  28)   σε κυλ ινδρ ικά λευκοσ ιδηρά κουτιά χωρητικότητας ανάλογα µε το  

ζητούμενο προϊόν.  
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    Τα λευκοσιδηρά κουτ ιά πρέπει  να  έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα κα ι  ανθεκτικότητα,  να  

µην παρουσιάζουν δ ιαρροές,  δ ιατρήσεις,  δ ιαβρώσεις ,  οξε ιδώσεις κα ι  γεν ικά  ανωμαλίες ο ι  οποίες 

μπορούν να επηρεάσουν την υγιε ινή  κατάσταση κα ι  συντήρηση του περ ιεχομένου .  

 Πρέπει  να μην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις άκρων ,  μυτ ίασμα στις ραφές,  σκούριασμα, δ ιόγκωση 

τα  δε κουτ ιά να συσκευάζονται σε χαρτοκ ιβώτ ια.  Γεν ικά τα χρησ ιμοποιούμενα κουτιά να 

εξασφαλίζουν,  απόλυτη στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης κα ι  ουδέ τερη 

συμπεριφορά έναντ ι  του περιεχομένου.  

  Οι κορμο ί των κουτιών κα ι  τα πώματα να έχουν κατασκευαστεί  από κα ινούργιο λευκοσ ίδηρο, 

πάχους τουλάχ ιστον 0,19mm κα ι 0,20mm αντίστοιχα,  ηλεκτρολυτ ικά επικασσιτερωμένο (βάρος 

ηλεκτρολυτ ικού επ ιστρώματος 2,8  gr/m2  τουλάχιστον εσωτερ ικά κα ι  5 ,6  gr/m 2  εξωτερ ικά).  

 Τα λευκοσιδηρά κουτιά συσκευασ ίας ε ίνα ι  δυνατόν να ε ίνα ι  ' ' stackable ' '  (γ ια εύκολη τοποθέτηση 

του ενός πάνω στο άλλο),  χωρίς οποιαδήποτε άλλη τροποπο ίηση τεχνικών παραμέτρων. Σχήμα 

κυλ ινδρ ικό Μέγεθος –  διαστάσεις ανάλογα του  βάρους του περ ιεχομένου.   

 Οι συσκευασίες του ενός (1) Kgr  να έχουν  πώματα του τύπου easy open γ ια εύκολο κα ι  

λε ιτουργικό  άνο ιγμα.   

  Τα χαρτοκιβώτ ια πρέπε ι  να ε ίνα ι  κα ινούρια,  κατασκευασμένα από καλής ποιότητας χαρτ ί .  Πρέπει  

να ε ίνα ι  από κυματοειδές χαρτόνι  αντοχής κατά MULLEN τουλάχιστον 190 l b/ in 2 .  Οι  δ ιαστάσε ις  

των χαρτοκ ιβωτίων πρέπε ι  να ε ίνα ι  τέτο ιες,  ώστε να ε ίνα ι  δυνατή η  συσκευασ ία του προ ϊόντος 

χωρίς  να υπάρχει  κενός χώρος μεταξύ κουτιών κα ι  το ιχωμάτων χαρτοκ ιβωτ ίων.  

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  

   Για όλα τα παρακάτω ε ίδη η προσφορά δε ίγματος ε ίνα ι  α παρα ίτητη,  με ποινή αποκλεισμού, 

βάσει  του οποίου θα γ ίνε ι  κα ι  η  παραλαβή του ε ίδους  μετά  την κατακύρωση του δ ιαγωνισμού .  

CPV                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

15897200-4         ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

15331460-9         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 χρησιμοποιούντα ι  γ ια την παρασκευή των κομποστών πρέπ ε ι  να  πληρούν 

όλους τους όρους γ ια τα  νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης που αναφέροντα ι στο Κεφάλα ιο 

«Διάφορα τρόφιμα  φυτ ικής προέλευσης» του Κ.Τ.Π  άρθρα 118,119 122, 133.   

    Τα φρούτα για την παρασκευή των  θα  πρέπει  να ε ίνα ι  απολύτως  υγ ιή,  ώριμα,  µε κανον ικούς 

μακροσκοπικούς κα ι  οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες κα ι  να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 

119 του Κ.Τ .Π. κα ι  τον Κανον ισμό (ΕΕ)  αριθ.  543/2011.  

1.  Να ε ίνα ι  πρόσφατης συλλογής (φρέσκο ι) .   
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2.  Να ευρ ίσκονται  στο  κατάλληλο στάδ ιο  ωρίμανσης.  

3.   Να ε ίνα ι  απαλλαγμένο ι πρακτ ικώς από χώματα, λάσπη, ρύπανση κα ι  γεν ικά από κάθε ξένη 

ανόργανη ή  οργανική ύλη.   

4.  Γενικά πρέπε ι  να  ε ίνα ι  καλής ποιότητας.  

5.   Να προέρχοντα ι από φρούτα (τα ροδάκινα) που η δ ιάμετρος της ισημερινής γραμμής πρέπει  

να κυμα ίνετα ι  από 67 έως 73 mm (τεμάχ ια  ήμισυ ανά συσκευασία  20 -24).   

Τα συστατικά να ε ίνα ι  φρούτο, νερό,  ζάχαρη, μέσο όξυνσης (ρυθμιστής οξύτητας).  Η στερεή 

φάση πρέπει  να  έχε ι  συνεκτ ική κα ι  τρυφερή υφή, χωρίς  ελαττώματα κα ι  κηλίδες.  Το υγρό 

πληρώσεως να  ε ίνα ι  δ ιαυγές  κα ι  απαλλαγμένο από  αιωρούμενες  ξένες ύλες .  

 Επιτρέπετα ι  η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος Ι  του άρθρου 33 του Κ.Τ.:  Ασκορβικά Ε300,  

Ε301,  Ε302, Κιτρ ικά Ε330, Ε331,  Ε332, Ε333, πηκτίνη  Ε440 (εκτός από κομπόστες  μήλου) κα ι  

χλωριούχο ασβέστ ιο  Ε509.  

  Τα φρούτα που θα περ ιέχον ται στο με ίγμα (κοκτείλ)  γ ια  την παρασκευή των  θα  πρέπε ι  να ε ίνα ι  

απολύτως υγ ιή,  ώριμα,  µε κανονικούς μακροσκοπικούς κα ι  οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες κα ι  να 

πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. .  Να ε ίνα ι  πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι) .  

Η σύνθεση  να περιέχε ι  πέντε τουλάχιστον φρούτα κατά προτίμηση ροδάκινο, ανανά, μήλο,  

κεράσι,  σταφύλι .    

Επιτρεπόμενα όρ ια δ ιαλυτών στερεών br ix 14% έως 16%  

 Κομπόστα ροδάκ ινο  με μειωμένες θερμ ίδες ή  χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, επιτρέπεται  να περιέχουν 

γλυκαντ ικά  (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954,  Ε955, Ε959, Ε961,  Ε962),  σύμφωνα με τους όρους του 

παραρτήματος του άρθρου 68 του Κ.Τ.Π. .    

 H ημερομηνία δ ιατηρισημότητας να αναγράφεται στη συσκευασία κα ι  όχι  στην επικολλημένη 

ετ ικέτα.   

  Οι προσφερόμενες συσκευασ ίες να ε ίνα ι  των τρι ών (3) κα ι  του ενός (1) Kgr   μικτού  βάρους,  

καθαρού βάρους των 2,600 κα ι  0,820 περίπου Kgr αντ ίστο ιχα  κα ι  το  οπο ίον θα αναγράφεται μαζί  

με το στραγγισμένο 1,500 gr  και  470 gr περ ίπου.  

  Β] ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ  

   1. Τοματοπολτός μ.β 5 Kgr .  Καθαρό βάρος 4,500 Kgr ή άλλη ανάλογη συσκευασία 

σύμφωνα με τ ι ς  συνθήκες κα ι  δ ιαχε ιριστ ικές  απα ιτήσεις  του Νοσοκομείου.   

    Για την παρασκευή  του τοματοπολτού θα πρέπει  να έχουν χρησιμοποιηθεί   νωπο ί καρπο ί  

τομάτας,  ο ι  οπο ίο ι  πρέπει  να ε ίνα ι  απολύτως υγ ιε ί ς ,  ώριμοι ,  µε κανονικούς  μακροσκοπικούς κα ι  

οργανοληπτικούς χαρακτήρες κα ι  να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π 

δηλαδή:   

1.  Να ε ίνα ι  πρόσφατης συλλογής (φρέσκο ι) .  

2.   Να ευρ ίσκοντα ι  στο  κατάλληλο στάδ ιο  ωρίμανσης.  

3.   Να ε ίνα ι  απαλλαγμένο ι πρακτ ικώς από χώματα, λάσπη, ρύπα νση κα ι  γεν ικά από κάθε ξένη 

ανόργανη ή  οργανική ύλη.  

4.   Να μην ε ίνα ι  χρωματ ισμένο ι  τεχνητά με οποιαδήποτε ανόργανη ή  οργανική ουσ ία ή  µε την 

εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου.   

5.  Να μην έχουν προσβληθεί  από παράσιτα ή να εμφανί ζουν αλλο ιώσεις στη σύσταση κα ι  τους  

οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες.   
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6.  Να μην προέρχονται  από φυτά που έχουν ραντισθεί  με φυτοφάρμακα όπως παραθείο,  

μαλαθείο,  αρσενικούχα ή  μολυβδούχα σκευάσματα κλπ,  κα ι  που να έχουν συλλεγεί  πρ ιν από 

τον καθορι ζόμενο χρόνο που ορί ζετα ι  από το  Υπουργείο Γεωρ γίας ή  να παρουσ ιάζουν 

κατάλοιπα τέτοιων ουσ ιών,  που ε ίνα ι  επικ ίνδυνες γ ια τη  δημόσια  υγε ία.  

 Ο τοματοπολτός (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π.) ,  μακροσκοπικά  εξεταζόμενος,  πρέπε ι:  

1.  Nα έχε ι  πολτώδη και  ομοιογενή σύσταση,  χρώμα ανοικτό ερυθρό μέχρι  ερυθρόφαιο χωρίς  

κηλίδες  βαθύτερου χρώματος,  με υφή α ισθητά συνεκτική,  οσμή κα ι  γεύση ευχάριστη,  

χαρακτηριστική  του ε ίδους.   

2.   Nα ε ίνα ι  απαλλαγμένο από σπόρους,  τεμάχια τομάτας κα ι  γεν ικότερα ξένες προς το προϊόν 

ύλες.  

3.   Οι οργανοληπτ ικο ί  χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει  να ε ίν α ι  άψογοι ,  χωρίς να  

παρέχουν ενδείξε ι ς γ ια ατελή επεξεργασία ή χρησιμοπο ίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.  

Δεν θα πρέπε ι  να  έχε ι  γ ίνε ι   τεχνητός χρωματ ισμός του  με  οπο ιαδήποτε μέθοδο ή  ουσ ία.   

4.  Nα ε ίνα ι  πρόσφατης παραγωγής από τομάτες τελευταίας  εσοδείας.   

5.  Nα ε ίνα ι  δ ιπλής ή τρ ιπλής συμπύκνωσης με στερεά συστατικά προερχόμενα αποκλειστ ικά  

από το  χυμό τομάτας,  τουλάχ ιστον 28% ή 36% αντ ίστο ιχα.  Επιτρέπεται  η προσθήκη  

μαγειρ ικού άλατος.  Η περ ιεκτ ικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένα σε χλωριούχο νάτρ ιο,  

μπορεί  να ανέρχεται  σε  ανώτατο ποσοστό 3%.  

     Ο  τοματοπολτός να ε ίνα ι   συσκευασμένος (Α) συσκευασ ία  κα ι  να παραδ ίδετα ι  σε  

λευκοσιδηρά κουτιά,  σχήματος κυλινδρικού  5  Kgr ,  καθαρού  βάρους 4,500 Kgr περ ίπου  ή άλλη 

ανάλογη ,  σύμφωνα με τ ις  συνθήκες  κα ι  δ ιαχε ιρ ιστ ικές απα ιτήσε ις  του Νοσοκομε ίου  .  Τα κουτ ιά 

θα συσκευάζονται (Β συσκευασ ία) σε χαρτοκιβώτια των τεσσάρων (4) ή  12 ή 24 κουτ ιών  κατά 

χαρτοκ ιβώτιο.  Γενικά τα χρησ ιμοπο ιούμενα υλικά συσκευασίας κα ι  ο τρόπος κατασκευής των 

κουτ ιών πρέπει  να ε ίνα ι  σύμφωνα µε τα δ ιεθν ώς παραδεκτά για την επ ίτευξη άρτ ιων κουτιών 

δηλαδή πρέπει  να εξασφαλί ζουν στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόν ιας συντήρησης κα ι 

ουδέτερη συμπεριφορά ως προς το  περιεχόμενο.   

 Επί της συσκευασ ίας θα πρέπει  να αναγράφονται στα Ελλην ικά έκτυπα ή με ανεξίτηλη μ ελάνη 

στην χάρτινη τα ιν ία που περιβάλλει  το σώμα του κουτ ιού τα  εξής:  

1) Η ημερομηνία  κα ι  το  έτος παρασκευής.   

(2) Η κατηγορία  κα ι  το  ε ίδος  του Τροφίμου .   

(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.  

(4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών από τ ο χυμό της τομάτας µε τη φράση 

"Περιεχόμενα συστατικά  από το  χυμό της τομάτας …………………….%".  

 (5)  Βενζο ϊκό νάτρ ιο…………….%.   

(6)  Το  όνομα κα ι  η  εμπορική επωνυμ ία  κα ι  η δ ιεύθυνση ή η  έδρα της επ ιχε ιρήσεως.  

(7) "Ανάλωση κατά προτ ίμηση πρ ιν από το  τέλος ……….. ",  η οποία να αναγράφετα ι με ανεξ ίτηλους 

χαρακτήρες ,   πάνω στο μέταλλο   κα ι να συμπληρώνετα ι σύμφωνα µε την παράγραφο 8 του 

άρθρου 11 του Κώδικα  Τροφίμων κα ι  Ποτών κα ι  τ ις  ισχύουσες Αγορανομ ικές  Διατάξε ι ς.   

(8)  Κωδ ικός παρτ ίδας.  

(9)  Η  χώρα παρασκευής .    
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(10) Η περιεκτ ικότητα σε χλωριούχα .  

    2 .  Ντοματάκια αποφλοιωμένα ολόκληρα ή τεμαχίων 3 Kgr (καθαρό βάρος 2,500 gr) ή 

του ενός(1) Kgr    

      Tα παραπάνω προ ϊόντα (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 ε ίνα ι  πρόσφατης εσοδείας,  καθαρά κα ι  τρυφερά, φυσιολογ ικού χώματος,  κανον ικά 

ανεπτυγμένα.  

 -  Να μην έχουν ανώμαλη οσμή, να µην περ ιέχουν ξένες ύλες κα ι  να µην παρουσ ιάζουν  φαινόμενα 

σήψεως ή ευρωτίασης.   

-  Να ε ίνα ι  απαλλαγμένα από παράσιτα  κα ι  έντομα.  

-  Να μην περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων.  

 -  Δεν θα πρέπε ι  να  έχε ι  γ ίνε ι  τεχνητός χρωματισμός του με οποιαδήποτε μέθοδο ή  ουσ ία .  

  Επί  της συσκευασ ίας  να αναγράφοντα ι ευκρ ινώς το επ ί  το ίς % περ ιεχόμενο σε ντοματάκ ια 

(60%) περίπου ,  το υγρό πληρώσεως (χυμός ντομάτας 40%) περίπου καθώς κα ι  ο ρυθμιστής 

οξύτητας.   Τα προ ϊόντα πρέπει  να ε ίνα ι  συσκευασμένα σε κυλινδρικά λευκοσ ιδηρά κουτιά  

χωρητικότητας 3 Kgr ,  καθαρού βάρους 2550gr περίπου κα ι  στραγγ ισμένου 1500 gr περίπου ή του 

ενός Kgr ,  καθαρού βάρους 800 gr περίπου κα ι  στραγγ ισμένου 480 gr περίπου.  Τα  κουτιά να ε ίνα ι   

σκευαζόμενα σε χαρτοκ ιβώτ ια των 6 τεμαχίων κα ι  24 ή 12 τεμάχ ια  αντίστο ιχα.  Γεν ικά τα 

χρησ ιμοποιούμενα κουτ ιά να εξασφαλί ζουν στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόν ιας συντήρησης 

κα ι  ουδέτερη συμπεριφορά έναντι  του περιεχομένου.  

         3  ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  τεμαχισμένα  

   Μανιτάρια κονσέρβα (Άρθρο123 του Κ.Τ.Π. )  ε ίνα ι  το προ ϊόν που παρασκευάζετα ι  από νωπά 

μανιτάρ ια,  ολόκληρα ή τεμαχισμένα καλλ ιεργουμένων ποικ ιλ ιών του γένους AGARICUS η 

PSALLIOTA μέσα σε νερό ή χυμό των μαν ιταριών,  έχε ι  υποστεί  κατάλληλη θερμική επεξεργασία  

ώστε να εξασφαλιστε ί  η προστασ ία του από αλλο ιώσεις κα ι  ε ίνα ι  συσκευασμένο σε κλε ιστούς 

περιέκτες.  Προαιρετ ικά μπορεί  να προστεθεί  αλάτι ,  ξύδ ι ,  μπαχαρικά,  αρτύματα κα ι  ασκορβ ικό  οξύ 

ως αντ ιοξε ιδωτ ικό.   

  Δεν επ ιτρέπεται  η  προσθήκη χρωστ ικών ουσ ιών.  

  Το προσφερόμενο ε ίδος να ε ίνα ι  μανιτάρ ια κομμένα σε λευκοσιδηρά κουτ ιά του ενός (1) Kgr  

μικτού βάρους,  καθαρού βάρους των 800gr  περίπου κα ι  στραγγ ισμένου 460 gr  περίπου.   

 ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιορ ιζόμενα βάρη κα ι  μεγέθη έχουν υπολογ ισθεί  σύμφωνα με τα  

μερ ιδολόγ ια -ποσοτολόγια που εφαρμόζοντα ι  στα  Νοσοκομε ία  γ ια τ ι ς  ανάγκες  των σ ιτ ι ζομένων .  

 

Τα ε ίδη κα ι  ο ι  ποσότητες  θα παραδίδονται μετά  από έγγραφη παραγγελία,  η οποία θα δ ίδετα ι  24 

ή 48 ώρες,  ανάλογα με την δ ιατηρησ ιμότητα του τροφίμου,  πρ ιν  την παράδοση.  
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ 
ΕΛΑΙΩΝ  

 

   1.  Το ελαιόλαδο θα πρέπε ι  να ε ίνα ι  αρίστης ποιότητας κα ι  να πληρο ί τους όρους του Κ.Τ .Π 

(άρθρα 70,  71,  73,  75) κα ι  τα παραρτήματα Ι κα ι  ΙΙ ,  καθώς κα ι  τ ι ς ισχύουσες Υγειονομ ικές κα ι  

Κοινοτ ικές  Διατάξε ι ς.  

  2. Τα μαγειρικά λάδ ια (ηλιέλα ιο –  αραβοσιτέλα ιο )  θα πρέπει  να ε ίνα ι  σύμφωνα  µε τ ι ς δ ιατάξε ι ς  

του Κεφαλα ίου VIII ,  του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων κα ι  Ποτών κα ι  του Παρατήματος Ι  κα ι  

ΙΙ  ως προς τα προβλεπόμενα γ ια  την κατηγορία αυτή.  

 

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ 

      CPV                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ     

     15411110-6         Ελαιόλαδο  

     15411200-4        Μαγειρικό λάδι   

        ΓΕΝΙΚΑ  

     Το ελαιόλαδο θα πρέπει  να ε ίνα ι  ext ra  παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( 1 )  και  να  έχε ι  παραχθεί  

απευθε ίας από ελιές  κα ι  μόνο με μηχανικές  μεθόδους.  

    Να μην εμφανίζε ι  οσμή ή γεύση τάγγ ισης,  σήψη ς ή ευρωτίασης κα ι  να μην παρέχε ι  από τ ις 

οργανοληπτικές του ιδ ιότητες γεν ικά ενδείξε ι ς χρησιμοποίησης κατά την παραγωγή του, ακατάλληλων 

πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασ ίας  του.    

 

1.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:  Ως "Παρθένο Ελα ιόλαδο Εξα ιρετ ικό" θεωρε ίτα ι  σύμφωνα με τον Καν ον ισμό 2568/91 

της ΕΟΚ κα ι  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αρ ιθ.  1234/2007, κα ι  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  1 α  το ελα ιόλαδο που 

παράγεται  από  καρπούς ελ ιάς  κα ι  που ε ίνα ι:   

  1.Υγ ιε ίς ,  απαλλαγμένο ι  από ξένες ύλες,  εντομοκτόνα, σκουλήκια,  έντομα κλπ.  καλά πλυμένο ι κα ι  

καθαρο ί.   

 2. Η παραγωγή του ελαιόλαδου από τους καρπούς της ελιάς να γ ίνετα ι  σε ελα ιοτριβε ία που 

λε ιτουργούν µε άδεια  της αρμόδ ιας  κρατικής αρχής.  

 3. Γ ια την παραγωγή του να χρησιμοποιούνται αποκλειστ ικά κα ι  µόνο μηχανικά μέσα χωρίς 

οποιαδήποτε άλλη επεξεργασ ία εκτός από  την πλύση με νερό,  την καθ ίζηση, τη φυγοκέντρ ιση κα ι  

τη δ ιήθηση.   

  4. Να μην εμφανί ζε ι  οσμή ή γεύση τάγγισης,  σήψης,  ευρωτίασης κα ι  να  µην παρέχε ι  από τ ι ς 

οργανοληπτικές του ιδ ιότητες γεν ικά,  ενδείξε ι ς χρησιμοποίησης κατά την παρασκευή του 

ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας κα ι  συντήρησης.  Επίσης να μην εμφανίζε ι  

γεύση όξ ινη,  πικρή,  μπαγιάτ ικη,  ευρωτιώδη ή µε οποιοδήποτε τρόπο προκαλούσα απέχθε ια.  Να ε ίνα ι  

στην πράξη απαλλαγμένο από σάπωνα, να µην περ ιέχε ι  ξένες προς αυτό ουσίες γεν ικά,  ούτε 

μούργα.   
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 5. Να μην περιέχε ι  βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα, ως κα ι  υπολείμματα δ ιαλυτικών μέσων. Να µην 

περιέχε ι  οπο ιαδήποτε συντηρητικά μέσα. Να μην περιέχε ι  τοξικές ουσ ίες (εντομοκτόνα,  κλπ) των 

οποίων η  περ ιεκτ ικότητα να  ε ίνα ι  μεγαλύτερη του 0,001%.   

 6. Να  ε ίνα ι  αυτούσ ιο κα ι  όχ ι  από ανάμ ιξή του,  με άλλα λάδια που προέρχοντα ι από άλλους καρπούς 

ή µε λάδ ια ζωικής προέλευσης,  σπορέλαια κα ι  ελα ιόλαδα ακατάλληλα για  βρώση, ή ελα ιόλαδα που 

έχουν παραχθεί  από την ανασύνθεση λ ιπαρών οξέων πυρηνέλαιου με γλυκερ ίνη.   

  7.Πρέπε ι  να ε ίνα ι  δ ιαυγές στη θερμοκρασία των 20 ο  C και να έχε ι  τη φυσική χαρακτηριστική 

ιδ ιάζουσα οσμή κα ι  γεύση του παρθένου ελαιόλαδου.  

  Απαγορεύετα ι  ο χρωματισμός του με οπο ιαδήποτε χρωστ ική ή άλλη ουσία που μπορεί  να 

προκαλέσει  έμμεσα τεχνητό χρωματισμό. Το χρώμα του να ε ίνα ι  αργυρόχρουν έως αχυροκίτρ ινο,  

εν ίοτε κα ι  πρασ ινοκ ίτρινο.   

 Το παραδιδόμενο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπε ι  να έχε ι  τα παρακάτω ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το  ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ του Άρθρου 71 ( 1 )   του Κ.Τ.Π. κα ι  του Κανον ισμού 

(ΕΟΚ)  υπ'αριθ.  2568/91  

  ΟΞΥΤΗΤΑ 0,2 -0,8% 

  Κ270 ≤ 0,20 

  Κ232 ≤ 2,5 

  ΔΚ  ≤ 0,001 

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg)  ≤ 20  

  ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ > 0 κα ι  ενδ ιάμεση τ ιμή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ=0  

  ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2  

  ΚΗΡΟΙ ≤ 250  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000 

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no 20  14677 -14705 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (mg KOH/g ελα ιολάδου 184 -196)  

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΩΔΙΟΥ (Wijs)  75-94.  

  ΣΙΔΗΡΟΣ 5 mg/Kg 

  ΜΟΛΥΒΔΟΣ 0,1  mg/Kg 

  ΑΡΣΕΝΙΚΟ 0,1  mg/Kg 

  ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ  %: 1,3  µέγ ιστο  

  ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO –  PCDD/F-TEQ/gr λ ίπους  

  ∆ΙΑΦΟΡΑ ECN42-HPLC ΚΑΙ ECN42 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙ -  ΣΜΟΣ:  0,2  µέγιστο.  

  Περιεκτ ικότητα σε οξέα:  

  (α) Μυριστ ικό  %: 0,05 μέγ ιστο.  (β)  Λ ινολενικό  %: 0 ,9  μέγιστο .   

  (γ)   Αραχ ιδ ικό  %: 0 ,6  μέγ ιστο.  (δ)  Ε ικοσανικό  %: 0 ,4  μέγιστο .  

  (ε)  Βεχενικό  %: 0,2  μέγιστο.  (στ)  Λ ιγνο κηρικό  %: 0 ,2  μέγιστο .   

       ( ζ)  Σύνολο των t rans ισομερών του ελαϊκού οξέος %:  0,05     μέγιστο.    

       (η) Σύνολο των t rans ισοµερών του λινελαϊκού οξέος + των t rans ισοµερών του λινολενικού 

οξέος %:  0,05 μέγιστο  

  Υγρασία  κα ι  πτητ ικές ουσίες  στους 105 οC (µε  τη  μέθοδο της ξυλόλης):  < 0,1%.  

  Αδιάλυτες  σε πετρελα ϊκό  α ιθέρα ουσ ίες:  < 0,1%.  
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 Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστ ικά  υπόκε ιντα ι  σε αυτόματη τροποπο ίηση, ανάλογα µε τ ι ς  

εκάστοτε νέες τροποπο ιήσεις του σχετικού Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αρ ιθ.  2568/91  και του Κώδ ικα 

Τροφίμων κα ι  Ποτών.  

 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν.  29/2012 το ελα ιόλαδο θα πρέπει  vα παραδ ίδετα ι  συσκευασμένο 

σε δοχε ία των 5  λίτρων των (4,460 περίπου Kgr ) ,  απόλυτα κα ινούργ ια κα ι  εντελώς αμεταχείρ ιστα, 

αεροστεγώς κλε ισμένα κα ι  του αυτού καθαρού βάρους.  Η συσκευασία θα πρέπε ι  να δ ιασφαλί ζε ι  το 

αμετάβλητο της σύστασης από την επ ίδραση του περιβάλλοντος,  τη γνησιότητα του προϊόντος,  

καθώς κα ι  το αμετάβλητο των επιγραφών του όπως προβλέπεται  από τον Κώδικα Τροφίμων κα ι  

Ποτών κα ι  ο ι  συσκευασίες  αυτές θα ε ίνα ι  εφοδιασμένες με σύστημα ανο ίγματος που θα 

καταστρέφεται  μετά  την πρώτη χρήση του.  

Το παραδιδόμενο προϊόν θα ε ίνα ι  συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά ή πλαστ ικά  HDP ή HDPE των 5 l i t  ή 

άλλης ανάλογης συσκευασίας  ,  σύμφωνα με τ ις  συνθή κες κα ι  δ ιαχε ιρ ιστ ικές απαιτήσε ις του 

Νοσοκομείου.   

Στην συσκευασία θα πρέπε ι  να αναγράφοντα ι στην Ελληνική γλώσσα με χαρακτήρες 

ευανάγνωστους,  ανεξ ίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδ ίου μεγέθους κα ι  χρώματος μεταξύ  

τους κα ι  ευδιάκριτους σε σχέση με το μέγ εθος της ετ ικέτας,  ώστε να ξεχωρίζουν από το 

υπόβαθρο στο οποίο ε ίνα ι  τυπωμένες κα ι  να δ ιακρίνοντα ι  σαφώς από το σύνολο των άλλων 

γραπτών ενδε ίξεων κα ι  σχεδίων που μπορεί  να υπάρχουν στη σήμανση, ο ι  εξής πληροφορίες    

ΕΦΕΤ (ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ: 

 

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ  

1.  η ονομασία  πώλησης -  εξα ιρετ ικά  παρθένο ελα ιόλαδο,  

2.  η ποιοτ ική κατηγορία  «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με 

μηχανικές μεθόδους»,  

3.  ο προσδ ιορ ισμός της καταγωγής,  

4.  η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 l i t ) ,   

5.  το Όνομα ή η  Εμπορική Επωνυμ ία  κα ι  Δ ιεύθυνση του παραγωγού ή συσκευαστή,  

6.  η ημερομην ία ελάχιστης δ ιατηρησιμότητάς του,   

7.  ο αρ ιθμός παρτίδας τυποποίησης,    

8.  οι συνθήκες  δ ιατήρησης,    

9.  ο αλφαριθμητ ικός  κώδ ικας έγκρισης.   

 

   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ  

Μεταξύ των προαιρετ ικών ενδε ίξεων που δύνανται να αναγράφοντα ι στη σήμανση ενός ελα ίου 

πρέπει ,  όπου εφαρμόζονται ,  να  πληρούν τ ις  ακόλουθες υποχρεώσεις:  
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 α) η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» μπορεί  να αναγράφεται μόνο για  τα παρθένα ελαιόλα δα ή 

τα εξα ιρετ ικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λ ιγότερο από 27° C κατά την πρώτη 

μηχαν ική π ίεση του ελα ιοπολτού,  με  παραδοσ ιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά π ιεστήρια  

 β) η ένδε ιξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» μπορεί  να αναγράφεται μόνο για τα  παρθένα ελα ιό λαδα ή για 

τα εξα ιρετ ικά  παρθένα ελα ιόλαδα που λαμβάνονται  σε  λ ιγότερους από 27° C με δ ιήθηση ή με 

φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού,  

 γ) ο ι  ενδε ίξε ι ς των οργανοληπτικών χαρακτηριστ ικών που αναφέρονται  στη γεύση/ή στην οσμή να 

αναγράφοντα ι (γ ια το εξα ιρετ ικό παρθένο κα ι  παρθένο ελα ιόλαδο) μόνον αν βασίζονται  στα 

αποτελέσματα αναλυτ ικής μεθόδου,  η  οπο ία  προβλέπεται  από τον κανον ισμό (ΕΟΚ)  αριθ.2568/91,   

δ) η ένδε ιξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας μπορεί  να  αναγράφεται μόνον αν συνοδεύεται 

από την ένδειξη,  με  χαρακτήρες του ιδ ίου μεγέθους κα ι  στο ίδ ιο οπτικό πεδίο,  του δείκτη 

υπεροξε ιδ ίων,  της περιεκτ ικότητας σε κηρούς κα ι  της απορρόφησης στο υπεριώδες φως, που 

καθορίζονται  σύμφωνα με τον κανον ισμό (ΕΟΚ) αριθ.  2568/91.  

Οι υποχρεωτ ικές  ενδείξε ι ς που αφορούν:  

 •  Την ονομασία  πώλησης.   

 •  Τον προσδ ιορ ισμό της καταγωγής.  

• Τον αλφαριθμητ ικό κωδικό  έγκρισης (μόνο για  τα παρθένα ελα ιόλαδα).   

 •  Την καθαρή ποσότητα.  

 •Την ημερομην ία ελάχιστης δ ιατηρησιμότητας η οποία πρέπε ι  να αναγράφετα ι στην κύρ ια ετ ικέτα. 

Ως κύρ ια  ετ ικέτα νοε ίτα ι  αυτή που συσχετί ζετα ι  με το κύρ ιο οπτικό πεδίο.  «Κύριο οπτ ικό πεδ ίο» 

θεωρε ίτα ι  το  οπτικό πεδ ίο της συσκευασ ίας το οποίο  ε ίνα ι  το  π ιο πιθανό να δει  ο καταναλωτής με 

την πρώτη ματιά,  κατά το χρόνο της αγοράς,  κα ι  το οποίο δ ίνε ι  την δυνατότητ α στον καταναλωτή 

να αναγνωρίζε ι  αμέσως ένα προ ϊόν όσον αφορά το χαρακτήρα ή τη φύση του κα ι  κατά περίπτωση, 

την εμπορική του ονομασία.  

 Τα δοχεία των 5 λίτρων θα παραδ ίδονται συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) μέσα σε ανθεκτικά  

χαρτοκ ιβώτια  κατάλληλα κλεισμένα κα ι  ασφαλισμένα.   

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  πέντε (5)  λ ίτρων    

ΒΑΣΗ:  Διαστάσεις 115Χ147mm   

ΥΨΟΣ :  332  

ΠΑΧΟΣ :  0,25 ΜΜ  

ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ :  GR/M2 0,24 D 2,8/2,8  (Ανοχή + 0,35)  

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ :  Τ3     

ΒΑΡΟΣ  ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ :  400+ 4%  

ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΦΗ :  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (SOUDRONIC)   

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΡΑΦΗΣ :  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΚΡΩΝ :  ΛΕΥΚΗ (Φυσικό  χρώµα επ ικασσιτέρωσης,  ΌΧΙ 

Χρυσοβερνικωµένη ή Λ ιθογραμμένη ή ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ή ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ)  

ΠΩΜΑ:  ΜΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΙΑ  ΑΔΕΙΑΣΜΑ  ΤΟΥ  

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  

 

1. Το υλικό  κα ι  η  κατασκευή των δοχε ίων να  ε ίνα ι  αρίστης ποιότητας ώστε:     

  α. Να εξασφαλί ζετα ι  η  συντήρηση του ελα ιόλαδου για  τον χρόνο δ ιατηρησιμότητας τουλάχ ιστον.   

  β. Το περ ιεχόμενο ελα ιόλαδο να  µη προσβάλλει  το  δοχε ίο ούτε να  προσβάλλετα ι  απ’  αυτό.  

 2. Πλευρικές συγκολλήσεις -  προσαρμογή  πωμάτων σύμφωνα µε τον Κώδ ικα Τροφίμων (για  τα 

λευκοσιδηρά).   

3. Τα πώματα να  ε ίνα ι  ανάλογων δ ιαστάσεων,  ώστε να  µην δυσχερα ίνετα ι  η  στοίβ αξη.  

 

 Τα χαρακτηριστ ικά  των χαρτοκιβωτ ίων συσκευασίας των δοχείων των πέντε (5)  λ ίτρων ή άλλης 

ανάλογης συσκευασίας  ε ίνα ι  τα   εξής:   

  Τα χαρτοκιβώτ ια πρέπει  να ε ίνα ι  κα ινούργια από καλή ποιότητα χαρτον ιού.  Βάρος χαρτον ιού 

τουλάχιστον 670 g/m2 .   

 Αντοχή χαρτον ιού κατά mullen  190 lb/ in2 .   

 Οι δ ιαστάσε ις των χαρτοκ ιβωτίων πρέπει  να ε ίνα ι  τέτο ιες ώστε να ε ίνα ι  δυνατή η συσκευασία 

τεσσάρων (4) δοχε ίων πέντε λ ίτρων ή άλλης συσκευασ ίας  ,  χωρίς  να  παραμένε ι  κενός χώρος μεταξύ 

των  δοχε ίων κα ι  των το ιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.   

   Τα χαρτοκ ιβώτια  πρέπε ι  να ασφαλί ζονται  κα ι  να προσδένονται καλά,  ώστε να αντέχουν στις 

μεταφορές  κα ι   στ ι ς εναποθηκεύσε ις σε στήλες στο ίβασμα. Γ ια την ασφάλιση -  περ ίσφιξη των 

χαρτοκ ιβωτίων να  χρησ ιμοποιούντα ι αυτοκόλλητες  τα ιν ίες  γ ια τ ην συγκόλληση τους.   

       2. ΗΛΙΕΛΑΙΟ    

 Το ηλ ιέλα ιο(Άρθρο73 ( 1 )  Β (Ε ιδ ικές  Δ ιατάξε ις)  ε ίνα ι  το  έλα ιο  που λαμβάνεται  από τα  σπέρματα του 

ηλίανθου (Hel ianthus  annuus L) ,  με μηχαν ική δ ιαδικασ ία .      Να ε ίνα ι  Α ποιότητας κα ι  να πληροί  

τους όρους του Άρθρου 73 ( 1 )  του Κ.Τ.Π. ,  παρθένο,  δ ιαυγές,  με  ξανθωπό χρώμα και  ελαφρά 

γλυκ ιά γεύση, πλούσιο  σε πολυακόρεστα  λιπαρά οξέα  και ελεύθερο από τοξικές ουσ ίες του οποίου 

η οξύτητα,  εκφρασμένη σε ελα ϊκό οξύ,  να ε ίνα ι  στο μέγ ιστο  2%.  

Να έχει  οσμή κα ι  γεύση την χαρακτηριστική του προ ϊόντος,  απαλλαγμένο από ξένες οσμές κα ι  

τάγγιση.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το Άρθρο 73 ( 1 )  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & Ι Ι  του Κ.Τ.Π     

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  225οC 

ΟΞΥΤΗΤΑ:  max 2 

ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10 

ΥΓΡΑΣΙΑ -ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05  

ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg 

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)  max 1,5  

ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1  

ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)  max 0,1   

ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)  max 0,1  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,467-1,469 

ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ 110 -143 

ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr  188-194 

ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 15  

ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ  

ΟΣΜΗ ΚΑΙ  ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ  

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %  

C 14:0 Μυριστικό < 0,5  

C 16:0 Παλμιτικό 3 - 10  

C 16:1 Παλμιτελαικό < 1,0 

 C 17:0 Μαργαρικό –  

C 17:1 Μαργαρελαικό -  

C 18:0 Στεατικό 1 – 10  

C 18:1 Ελαικό 14 – 35  

C 18:2 Λινελαικό 55 – 75 

 C 18:3 Λινολενικό < 0,3  

C 20:0 Αραχιδικό < 1,5  

C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5 

C 22:0 Βεχενικό < 1, 0 C  

22:1 Ερουκικό < 0, 5 C 

 24:0 Λιγνοκηρικό < 0,5  

C 24:1 Νερβονικό < 0,5 

3. ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ  

Το αραβοσιτέλαιο (Άρθρο73 ( 1 )  Β (Ε ιδ ικές Διατάξε ι ς)  ε ίνα ι  το έλα ιο που λαμβάνετα ι  από τα φύτρα  

του αραβοσίτου (Zea mays L)  με μηχαν ική δ ιαδ ικασ ία . Να ε ίνα ι   Α ποιότητας κα ι  να πληροί τους 

όρους του Άρθρου 73(1) του Κ.Τ.&Π.,  παρθένο,  δ ιαυγές,  με ξα νθωπό χρώμα κα ι  ελαφρά γλυκ ιά  

γεύση, πλούσ ιο σε πολυακόρεστα  λιπαρά οξέα  και ελεύθερο από τοξ ικές ουσίες του οποίου η 

οξύτητα,  εκφρασμένη σε ελα ϊκό  οξύ να  ε ίνα ι  στο  μέγ ιστο  2%.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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Να έχε ι  οσμή κα ι  γεύση την χαρακτηριστ ική του προϊόντος απαλλαγμένο από ξένες οσμές κα ι  

τάγγιση.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το Άρθρο 73 ( 1 )  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & Ι Ι  του Κ.Τ.Π    

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  230οC 

ΟΞΥΤΗΤΑ:  max 2 

ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10 

ΥΓΡΑΣΙΑ -ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1  

ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05  

ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg 

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)  max 1,5  

ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1  

ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)  max 0,1   

ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)  max 0,1  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,465 -1,468 

ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ 103 -128 

ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  mg KOH/gr  187-195 

ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 28  

ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ  

ΟΣΜΗ ΚΑΙ  ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ  

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %  

C 14:0 Μυριστικό < 0,3  

C 16:0 Παλμιτικό  9-14  

C 16:1 Παλμιτελαικό < 0,5 

 C 18:0 Στεατικό 0,5-4,0  

C 18:1 Ελαικό 24-42 

C 18:2 Λινελαικό 34-62 

 C 18:3 Λινολενικό < 2,0  

C 20:0 Αραχιδικό < 1,0  

C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5 

C 22:0 Βεχενικό < 0,5 C  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
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  Η συσκευασ ία των μαγειρικών ελαίων να ε ίνα ι  θα ε ίνα ι  πλαστ ικά  δοχε ία HDP ή HDPE των 5 l i t  ή 

άλλης ανάλογης συσκευασίας  ,  σύμφωνα με τ ις συνθήκες κα ι  δ ιαχε ιρ ιστ ικές απαιτήσε ις του 

Νοσοκομείου  

Τα χαρακτηριστ ικά των χαρτοκ ιβωτίων συσκευασίας των δοχείων των πέντε (5) λ ίτρων ή άλλης 

ανάλογης συσκευασίας  ε ίνα ι  τα   εξής:   

  Τα χαρτοκιβώτ ια πρέπει  να ε ίνα ι  κα ινούργια από καλή ποιότητα χαρτον ιού.  Βάρος χαρτον ιού 

τουλάχιστον 670 g/m2 .   

 Αντοχή χαρτον ιού κατά mullen  190 lb/ in2 .   

 Οι δ ιαστάσε ις των χαρτοκ ιβωτίων πρέπει  να ε ίνα ι  τέτο ιες ώστε να ε ίνα ι  δυνατή η συσκευασία 

τεσσάρων (4) δοχε ίων πέντε λ ίτρων ή άλλης συσκευασ ίας  ,  χωρίς  να  παραμένε ι  κενός χώρος μεταξύ 

των  δοχε ίων κα ι  των το ιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.   

   Τα χαρτοκιβώτ ια πρέπε ι  να ασφαλίζοντα ι  κα ι  να προσδένονται καλά,  ώστε να αντέχουν στ ις 

μεταφορές  κα ι   στ ις εναποθηκεύσε ις σε στήλες  στοίβασμα. Γ ια την ασφάλιση -  περ ίσφιξη των 

χαρτοκ ιβωτίων να  χρησ ιμοποιούντα ι αυτοκόλλητες  τα ιν ίες  γ ια την συγκόλληση τους.  

H ημερομην ία παράδοσης των ελαιόλαδων  κα ι  μαγειρ ικών ελα ίων να ε ίνα ι  το πρώτο τέταρτο του 

συνολ ικού χρόνου της δ ιατηρησ ιμότητάς του  .  

Β. Συμπυκνωμένο γάλα  

   Πλήρες γάλα ή ελαφρύ  συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκν ωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο μη 

ζαχαρούχο, χαρακτηρί ζετα ι  το μερικά αφυδατωμένο γάλα το οποίο πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. 

Άρθρο 80 κα ι  ανταποκρίνετα ι  στ ις  απαιτήσεις  του άρθρου 7 του Π.∆ 56/95,  δηλαδή:   

  1. Να έχε ι  παρασκευασθεί  σε εγκατάσταση μεταποίησης π ου ανταποκρίνετα ι  στους κανόνες κα ι  
τ ις  προδιαγραφές των Κεφαλαίων Ι ,  ΙΙ   V κα ι  VI  του Παραρτήματος ΄΄Β΄΄. Π.∆ 56/95.  

  2. Να έχε ι  υποστεί  θερμική επεξεργασία κατά τη δ ιάρκεια της παρασκευής ή να παρασκευάζετα ι  

από προϊόντα που έχουν υποστεί  θερμική επεξερ γασία.   

  3.  ∆εν θα πρέπει  να έχε ι  υποβληθεί  σε  επεξεργασία με ιον ί ζουσες ακτινοβολίες.  

  4.  Να μην περιέχε ι  πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέποντα ι από το  άρθρο 80,  παρ. 14 του 
ΚΤΠ και  το άρθρο 3 του Π∆ 518/83,  όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφ αση 
145/96.   

   5. Να μην περιέχε ι  ί χνη καταλοίπων ουσ ιών τα οποία υπερβα ίνουν τα επιτρεπόμενα όρια  
ανοχής,  σύμφωνα µε το  Κεφ Ι ΙΙ ,  άρθρο 20 του Π∆ 259/98 (Α 191) ΄΄Περί Απαγόρευσης χρήσης 
ουσιών µε ορμον ική ή        θρεοστατική δράση.  

   Εάν το προ ϊόν προέρχεται  από τρ ίτη χώρα πρέπε ι  τουλάχ ιστον να πληροί τ ι ς προϋποθέσε ις που 
προβλέποντα ι στο  ΚΕΦ.  ΙΙ  του Π∆ 56/95,  κα ι  τα   άρθρα 21,  22 κα ι  23 του Π∆ 56/95.   

Το  προ ϊόν   πρέπει  να  έχε ι  τα εξής φυσικοχημικά  χαρακτηριστ ικά:    

   6. Να έχε ι  ευχάριστη υπόγλυκη γ εύση, τη χαρακτηριστ ική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος 
κα ι  το  χρώμα του να ε ίνα ι  λευκό ή  υπόλευκο.  

   7.  Να έχε ι  ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να ε ίνα ι  ομοιογενές  (χωρίς κοκκώδεις ή  άλλες  
αποθέσε ις)  κα ι  το λίπος του να µην δ ιαχωρίζετα ι  σε ιδ ια ίτερο στρώμα μέσ α στα κουτιά.  Να ε ίνα ι  
απαλλαγμένο από ξένες  ύλες.  

 8.  Να µην παρουσ ιάζε ι  πήξη του περιεχομένου (ολ ική ή  μερική),  ι ζήματα στον πυθμένα των 
συσκευασ ιών,  αποχωρισμό του λίπους ή  ενδείξε ι ς σήψης.   

  Περιεκτικότητα σε λίπος 7,5% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχ ιστον  .   

  Ολικό  στερεό υπόλε ιμμα (ΟΣΥ)  γάλακτος 25% (τοις  εκατό)  του βάρους τουλάχιστον.   

  Ολική οξύτητα μεταξύ 6 κα ι  8  βαθμών SOXHLETHENCKEL ,  μετά  από αρα ίωση για παρασκευή 
προ ϊόντος που αντιστοιχε ί  µε  το  νωπό φυσ ικό  γάλα.  
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  Το  PH να ε ίνα ι  μεταξύ 6,3  και 6,8,  μετά  από αραίωση για παρασκευή προϊόντος,  που 
αντιστοιχε ί  στο  νωπό γάλα.  

  Μετά την αραίωση να  προκύπτει  γάλα ενός l i t   κα ι ε ιδ ικού βάρους 1,028 g/ l i t  σύμφωνα με τον 
Κ.Τ.Π. άρθρο 80 παρ.3 κα ι  ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% του βάρους 
τουλάχιστον.    

    Να ε ίνα ι  δυνατόν να  δ ιατηρηθεί  στ ι ς αποθήκες  του Νοσοκομείου εκτός ψυκτ ικών θαλάμων 
χωρίς να παρουσ ιάσε ι  οποιαδήποτε α ισθητή ή οργανοληπτική αλλο ίωση,  γ ια το χρον ικό δ ιάστημα  
τουλάχιστον που αναγράφετα ι επ ί  της συσκευασίας.   

  Το συμπυκνωμένο γάλα να ε ίνα ι  συσκευασμένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά  ή σε 
συσκευασ ία Tetra Pak με καπάκι ή άλλη ανάλογη (Α) πρώτη  συσκευασία με περ ιεχόμενο βάρος 
410 gr  προϊόντος κα ι  σε  χαρτοκ ιβώτια  (Β),  δεύτερη συσκευασία.     

    Οι συσκευασίες του γάλακτος θερμικής επεξεργασίας πρέπε ι  να πληρούν όλους τους όρους 
υγιε ινής.  Δεν πρέπε ι  ιδ ίως να απελευθερώνουν μέσα στο γάλα ποσότητα στοιχε ίων που θα ήταν 
δυνατό να θέσε ι  σε κ ίνδυνο την ανθρώπινη υγε ία,  να αλλο ιώνουν τη σύσταση του γάλακτος ή να 
ασκούν επ ιβλαβή  επ ίδραση στ ις  οργανοληπτικές  του ιδ ιότητες.  

    Οι συσκευασ ίες πρέπει  να έχουν την απα ιτούμενη σκληρότητα κα ι  ανθεκτ ικότητα,  να µην 
παρουσ ιάζουν δ ιαρροές,  δ ιατρήσε ις,  δ ιαβρώσεις ,  κα ι  γενικά ανωμαλίες  ο ι  οπο ίες μπορούν να 
επηρεάσουν την υγιε ινή  κατάσταση κα ι  συντήρηση του περιεχομένου.  

   Γενικά ο ι  συσκευασ ίες  πρέπει  να εξασφαλί ζουν τ ι ς απα ιτήσεις των άρθρων 9,  23 κα ι  28 του 
Κ.Τ.Π. .   

    Τα  κυλ ινδρ ικά μεταλλ ικά   κουτ ιά  (Α)  συσκευασ ία  (κορμοί κα ι   πώματα)  να έχουν 
κατασκευαστεί  από κα ινούργ ιο λευκοσίδηρο,  πάχους τουλάχιστον 0,19 mm και 0 ,20 mm 
αντίστοιχα,  ηλεκτρολυτ ικά επικασσ ιτερωμένο (βάρος ηλεκτρολυτικού επ ιστρώματος 2,8 gr/m 2  
τουλάχιστον εσωτερικά  κα ι  5 ,6  gr/m 2  εξωτερικά).  

   Στην συσκευασία στη χάρτινη τα ιν ία που περ ιβάλλε ι  το σώμα του κουτιού ή σε ετ ικέτα ή µε 
ανεξίτηλο μελάν ι  πρέπε ι  να αναγράφονται  ο ι  εξής  ενδε ίξε ις:   

(1) Η ονομασία  του προ ϊόντος.  

 (2)  Το ποσοστό των λιπαρών κα ι  το  Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ) του γάλακτος.   

(3) ΄Ένδειξη  του τρόπου χρήσης.   

 (4)  Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια.   

(5) Το όνομα,  η  εμπορική επωνυμ ία  κα ι  η δ ιεύθυνση ή η έδρα της επ ιχε ίρησης.  

 (6)  Κατάλογος των συστατικών.  

 (7)  Ημερομηνία  κα ι  έτος  παρασκευής καθώς κα ι  την ημερομηνία  λήξης .  

 (8)  Κωδ ικός παρτ ίδας.  

 

  Τα χαρτοκιβώτ ια [(Β) συσκευασ ία] πρέπε ι  να ε ίνα ι  κα ινο ύργ ια,  από χαρτ ί  καλής πο ιότητας από 
κυματοειδές χαρτόν ι  αντοχής σε δ ιάρρηξη κατά MULLEN τουλάχιστον 190 l b/ in 2 .  Οι  δ ιαστάσε ις  
των χαρτοκιβωτ ίων πρέπε ι  να ε ίνα ι  τέτο ιες,  έτσι  ώστε να ε ίνα ι  δυνατή η συσκευασ ία του 
προ ϊόντος,  χωρίς να υπάρχε ι  κενός χώρος μετ αξύ των κουτιών κα ι  των το ιχωμάτων των 
χαρτοκ ιβωτίων.  

Εξωτερ ικά της συσκευασ ίας θα  γράφετα ι η  ημερομηνία  λήξης του γάλακτος κα ι  να  ε ίνα ι  σύμφωνα 
με τ ι ς οδηγ ίες τ ι ς Ε.Ε.  κα ι  τ ι ς τροποπο ιήσε ις αυτών καθώς  να  φέρει   τη  σήμανση  C.E.  
σύμφωνα με τ ις  Οδηγ ίες 2007/68,  2001/89,  2000/13 Ε.Κ.   η  δε σήμανση να ε ίνα ι  σύμφωνη με τον 
κανον ισμό (ΕΕ)  1169/2011.  

 

Η ημερομηνία παράδοσης  του προϊόντος θα είναι  το πρώτο τέταρτο του χρόνου της 
συνολικής διατηρησιμότητας του  

 

  Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή 

αποκλεισμού.      
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     Οι συμμετέχοντες  πρέπει  να  προσκομ ίσουν:  

  1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας  της Επ ιχε ίρησης από την αρμόδια  Υπηρεσία  κα ι  σε περ ίπτωση που ο 

συμμετέχων έχε ι  την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής κα ι  άδε ια λε ιτουργ ίας του υποκαταστήματος 

στο Νομό Αττ ικής,  εφόσον υπάρχει .  

2.  Ισχύον  Πιστοπο ιητ ικό  περ ί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλε ιας των τροφίμων  

[ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ι ς απαιτήσε ις του προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το 

οποίο θα έχε ι  χορηγηθεί  από  κατάλληλα δ ιαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για  

την παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία,  αποθήκευση, δ ιακ ίνηση κα ι  εμπορία  των προ ϊόντων.   

Επίσης,  θα πρέπει  να  προσκομίζε ι  τα αποτελέσματα των μ ικροβ ιολογ ικών κα ι  χημικώ ν 

αναλύσεων των προ ϊόντων, που πραγματοπο ιε ί  στα πλα ίσ ια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που 

αυτό ζητείτα ι .  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίνα ι   παραγωγός ή παρασκευαστής  θα 

πρέπει  να επισυνάψε ι:   

     1ο ν   Ισχύον  Πιστοποιητ ικό  περ ί  εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρ ισης της ασφάλειας των 

τροφίμων σύμφωνα με τ ις  απα ιτήσε ις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οπο ίο θα έχε ι  

χορηγηθεί  από  κατάλληλα δ ιαπ ιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ γ ια την παραγωγή 

–  παρασκευή των προ ϊόντων.  

    2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  έλαβε γνώση των 

όρων της δ ιακήρυξης κα ι  θα προμηθεύει  τον συγκεκρ ιμένο προμηθευτή με τα προ ϊόντα εφόσον 

του ανατεθε ί  η  σχετ ική   προμήθεια.    

   3ο ν   Η μεταφορά θα γ ίνετα ι  με  καθαρά κα ι  απολυμασμέ να μεταφορικά μέσα [ΚΥΑ 487/2000 

(ΦΕΚ1219β/4.10.2000)]  και όταν επιβάλλεται  γ ια το ε ίδος ψυγεία κα ι  μέχρι  τους χώρους αποθήκευσης 

του Νοσοκομε ίου κα ι  θα φέρουν καταγραφικό  θερμοκρασ ίας  του θαλάμου μεταφοράς κα ι  το  οπο ίο  

θα παραδίδετα ι  με  το  προϊόν.  

    Τα μεταφορικά μέσα πρέπει  να ε ίνα ι  εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από 

Υγειονομικής πλευράς,  η  οπο ία εκδ ίδετα ι  από τ ι ς  κατά τόπους Διευθύνσε ις Δημόσ ιας  Υγε ίας  των 

Περ ιφερειών κα ι  Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς,  η οπο ία εκδ ίδετα ι  από τ ις κατά τόπους 

Κτηνιατρ ικές  Υπηρεσίες.   

  Κατά  την ώρα παράδοση ο μεταφορέας θα πρέπε ι  να δ ιαθέτε ι  Β ιβλ ιάριο υγείας  κα ι να φέρε ι  

κατά την δ ιάρκεια  των χε ιρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτε ίτα ι ,  γάντια  μ ιας  χρήσης.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδ ίδε ι  τα τρόφιμα  ως προς το ε ίδος κα ι  την ποσότητα, 

σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελ ία του Νοσοκομε ίου,  όπως επ ίσης κα ι  να παρέχε ι  στην 

επ ιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία κα ι  στοιχε ίο που θα της ζητε ίτα ι  σχετ ικά με τον 

προσδ ιορισμό του ε ίδους.  

    Τα ε ίδη κα ι  ο ι ποσότητες  θα παραδίδοντα ι μετά από έγγραφη παραγγελία,  η οπο ία θα δ ίδετα ι  

24 ή  48 ώρες,  ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου,   πρ ιν  την παράδοση.    

  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.&Π..   

2.  Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγρ. 13 περί  ενδείξεως αναγνώρισης παρτ ίδας προϊόντος κα ι  της  

οδηγίας  92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για  την γενική  ασφάλεια  των τροφίμων.  
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3.  Αγορανομ ική Δ ιάταξη 14/89.  

4.  Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργε ίου Γεωργίας (γα ιώδεις προσμίξε ι ς,  χαλίκ ια,  

στελέχη φυτών).  

5.  ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 /  ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  13ης 

Δεκεμβρίου 2011σχετ ικά με τ ι ς ενδείξε ι ς ή  τα σήματα που  την  αναγνώριση της  

παρτίδας  στην οπο ία  ανήκε ι  ένα τρόφιμα.  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 Γενικές  Αρχές  γ ια  την Ασφάλε ια  των τροφίμων.   

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 για  την ιχνηλασιμ ότητα των τροφίμων.  

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αρ ιθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλ ίου κα ι  του Συμβουλίου της 

22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετ ικά με την ιχνηλασιμότητα κα ι  την επισήμανση γενετ ικώς 

τροποπο ιημένων οργαν ισμών και  γ ια την ιχνηλασιμότητα τροφίμων κα ι  ζωοτρο φών που 

παράγονται  από γενετ ικώς τροποποιημένους οργαν ισμούς,  κα ι  γ ια την τροποπο ίηση της 

οδηγίας  2001/18/ΕΚ.  

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 γ ια  τα  γενετ ικώς τροποποιημένα τρόφιμα κα ι  ζωοτροφές.   

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρ ιθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλ ίου κα ι  του Συ μβουλίου της 

22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετ ικά με την ιχνηλασιμότητα κα ι  την επισήμανση γενετ ικώς 

τροποπο ιημένων οργανισμών και  την ιχνηλασ ιμότητα τροφίμων κα ι  ζωοτροφών που 

παράγονται  από γενετ ικώς τροποποιημένους οργαν ισμούς,  κα ι  γ ια την τροποπο ίηση της 

οδηγίας  2001/18/ΕΚ.   

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Γ ια  τον έλεγχο των τροφίμων.  

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κο ινοβουλίου κα ι  του Συμβουλ ίου σχετικά  με τα 

υλικά κα ι  αντ ικε ίμενα που προορί ζονται  να  έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα κα ι  με την 

κατάργηση των οδηγιών 80/590/  ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.    

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 κα ι  1441/2007 σχετ ικά με τα μ ικροβιολογικά κρ ιτήρια των 

τροφίμων.    

15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπ ιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προ ϊόντα βάσε ι  

του κανονισμού (Ε.Κ)  αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, γ ια την παρέκκλ ιση από τον 

κανον ισμό 852/2004 κα ι  γ ια  τροποπο ίηση των κανον ισμών 853/2004 κα ι  854/2004.    

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 γ ια τη θέσπιση μεταβατ ικών δ ιατάξεων σχετ ικά  με την εφαρμογή 

του Ευρωπα ïκού Κοινοβουλίου κα ι  του Συμβουλ ίου (Ε.Κ.)  853/2004,  882/2004,  κα ι  γ ια  την 

τροποπο ίηση των κανονισμών 853/2004 κα ι  854/2004.   

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου κα ι  του Συμβουλίου για τα  

ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα κα ι  γ ια την τροποπο ίηση της 

Οδηγ ίας  91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

18.  Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί  αναγκα ίων συμπληρωματ ικών μέτρων εφαρμογής των 

Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, κα ι  882/2004 κα ι  την εναρμόνιση της Οδηγίας  

2004/41/Ε.Κ.  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρ ιθ.  1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επ ί  θεμάτων 

δ ιατροφής κα ι  υγε ίας που δ ιατυπώνονται  γ ια  τα  τρόφιμα.  

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά  

µε την ορθή πρακτ ική παραγωγής υλ ικών κα ι  αντ ικε ιμένων που προορίζονται  να έλθουν σε 

επαφή µε τρόφιμα.  
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21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετ ικά με τους Ισχυρισμούς επί  θεμάτων Διατροφής κα ι  Υγείας 

που δ ιατυπώνοντα ι  στα  τρόφιμα.   

22.  ΟΔΗΓΙΑ  2000/13/ΕΚ για  προσέγγ ιση των κρατών μελών σχετικ ά με την επ ισήμανση, την 

παρουσ ίαση κα ι  την δ ιαφήμιση των τροφίμων.  

23.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασ ία των γεωγραφικών ενδείξεων κα ι  των 

ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προ ϊόντων κα ι  των τροφίμων.  

24.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επ ιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανον ισμού (ΕΚ) αριθ .  510/2006 του 

Συμβουλίου γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων κα ι  των ονομασιών 

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων κα ι  των τροφίμων.   

25.  ΟΔΗΓΙΑ  2003/89/ΕΚ γ ια την τροποπο ίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.     

26.  ΟΔΗΓΙΑ  2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κο ινοβουλίου κα ι  του Συμβουλίου για την 

κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιε ινή των τροφίμων κα ι  τους 

υγε ιονομικούς όρους γ ια την παραγωγή κα ι  δ ιάθεση στην αγορά ορισμένων προ ϊόντων 

ζωικής προέλευσης που προορίζοντα ι  γ ια ανθρώπινη κατανάλωση και  γ ια  την τροποποίηση 

των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ.  κα ι  92/118/ΕΟΚ και  της απόφασης 95/408 ΕΚ 

του Συμβουλ ίου.  

27.  ΟΔΗΓΙΑ  2000/13/Ε.Κ.  κα ι  του Συμβουλίου για προσέγγ ιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση κα ι  την δ ιαφήμιση των τροφίμων κα ι  

τ ις όπο ιες τροποποιήσε ις αυτής από τ ι ς Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 E.K,  2005/26 

E.K ,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής,  2002/86/  Ε.Κ της Επ ιτροπής κα ι  της Οδηγ ίας  

2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλ ίου κα ι  του Συμβουλίου,  γ ια την τροποπο ίηση της 

Οδηγ ίας  2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.    

28.  ΟΔΗΓΙΑ  89/107/ΕΟΚ.,  γ ια την προσέγγιση των ν ομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 

τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοπο ιούνται  στα τρόφιμα τα οπο ία προορίζοντα ι  γ ια 

ανθρώπινη δ ιατροφή κα ι  όπως έχε ι  αυτή τροποπο ιηθε ί(94/34/ΕΚ, 292/97).   

29.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλ ίου γ ια την θέσπιση κοινής οργάν ωσης των 

γεωργικών αγορών και  ε ιδ ικών δ ιατάξεων γ ια ορισμένα γεωργικά προ ϊόντα (ενια ίος  

κανον ισμός ΚΟΑ).   

30.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια γ ια συγκεκριμένους ρυπαντές κα ι  τ ι ς 

όποιες  τροποπο ιήσεις αυτού.  

31.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρ ιθ.  1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠ ΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη  θέσπιση ενια ίας δ ιαδ ικασίας έγκρ ισης για  

τα πρόσθετα τροφίμων,  τα ένζυμα τροφίμων κα ι  τ ις  αρωματικές  ύλες τροφίμων.  

32.  ΟΔΗΓΙΑ  90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 

περιεκτ ικοτήτων για τα  κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα 

προ ϊόντα φυτ ικής προέλευσης,  συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών κα ι  τ ι ς όποιες  

τροποπο ιήσε ις αυτής.   

33.  ΟΔΗΓΙΑ  89/107/ΕΟΚ. σχετ ικά με τα πρόσθετα των τροφίμων κα ι  όπως έχε ι  αυτή 

τροποπο ιηθε ί .   

34.  Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)  κα ι  Φ.ΕΚ Β΄   630/2007.    

35. Α2-718/28-7-2014,  ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων 

 Ηράκλειο Κρήτης  

ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ   

ΠΑΓΝΗ 

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός 

…………………....................., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………………….... 
 

 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

Τιμή 

Προσφοράς ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝH ΤΙΜΗ  

(στο 
σύστημα)          ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ       

2 
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 
- ΦΙΛΤΡΟΥ 250 

ΓΡΑΜ. 

      

3 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
5 ΛΙΤΡΩΝ 

      

4 
ΖΑΜΠΟΝ 

(ΚΟΝΣΕΡΒΑ) 200 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ. 

      

5 ΖΕΛΕ       

6 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ 

      

7 ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ       

8 ΚΑΡΥ  ΤΡΙΜΕΝΟ       

9 
ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΙΛΟΥ 

      

10 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ       

11 
ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 330 

ML 
      

12 
ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

      

13 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ       

14 
ΒΟΥΤΥΡΟ 

ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ. 10 
ΓΡΑΜ.  

      

15 
ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 

330ML 
      

16 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ       
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17 
ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 
ΜΕΧΡΙ 13 ΚΙΛΩΝ 

      

18 
ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 

330 ML 
      

19 
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ 3 ΚΙΛΑ 
      

20 
ΠΑΠΡΙΚΑ  
ΤΡΙΜΕΝΗ 

      

21 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 

ΣΚΟΝΗ 
      

22 ΡΕΒΥΘΙΑ       

23 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 

250CC 
      

24 ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ       

25 
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 

3KG 

      

26 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ       

27 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ       

28 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ       

29 

ΑΛΑΤΙ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
(ΦΙΑΛΗ) 400 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

      

30 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

410 ΓΡ 7,5% 
ΟΛΟΠΑΧΟ 

      

31 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

ΚΟΦΤΟ 
      

32 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 5 

ΚΙΛΩΝ 

      

33 ΚΡΑΣΙ       

34 
ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 

5KG 
      

35 ΠΟΥΡΕΣ       

36 

ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ ( 
ΜΠΟΝΕΤ) 

      

37 ΦΙΔΕΣ       

38 
ΧΑΛΒΑΣ 2,5 

ΚΙΛΩΝ 
      

39 
ZYMAΡΙΚΑ   ΨΙΛΑ   

Ν0   6 
      

40 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΠΕΝΝΕΣ 

      

41 ΡΙΓΑΝΗ       

42 ΤΑΡΑΜΑΣ       

43 ΧΑΜΟΜΗΛΟ       

44 ΑΥΓΑ       

45 ΑΛΑΤΙ ΧΥΜΑ       

46 
ΑΝΘΟΣ 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 
ΓΡ 

      

47 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜ.       

48 
ΚΑΦΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  
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49 
ΚΑΦΕΣ 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 

      

50 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ       

51 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 20 

ΓΡΑΜ  (ΦΡΑΟΥΛΑ-
ΡΟΔ-ΚΕΡ.) 

      

52 ΜΠΑΧΑΡΙ       

53 

ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ       

54 
ΑΛΕΥΡΙ Τ.Π. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΚΙΛΟΥ 

      

55 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 
      

56 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΟ 5 
ΛΙΤΡΩΝ 

      

57 
ΝΕΡΟ 

ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 

1.5 LITR 

      

58 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ        

59 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ 

ΠΙΑΤΩΝ 
      

60 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 
ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚ. 
ΤΩΝ 2 

      

61 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 

1LT 
      

62 ΖΑΧΑΡΗ ΧΥΜΑ        

63 

ΖΑΧΑΡΙ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ, 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

      

64 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ       

65 

ΜΕΛΙ ΣΕ 

ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

      

66 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ       

67 ΦΑΚΕΣ       

68 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΨΙΛΑ 

(ΞΕΡΑ) 
      

 

…………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

* Σημειώνεται ότι,  στα πλαίσια του ΠΠΥΦΥ 2015, η προσφορά δίδεται με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιμής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Πίνακες Συμμόρφωσης 

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι το «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗ/ΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα 
απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος  της παρούσης 

διακήρυξης. 

Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές θα απορρίπτονται Έτσι, 

στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά πλήρης 

τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με αναφορά και 

στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα 

φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η 

προσφορά). 

1. Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, 

συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

2. Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή 

3. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Υπηρεσίας όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στη παρούσα Διακήρυξη. 

4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προμηθευτή που έχει τη μορφή 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς 

την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η 

προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη  τεχνική προδιαγραφή 

σημειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αντιγραφή 

Ζητούμενης 
Τεχνικής 

Προδιαγραφής της 
Υπηρεσίας από τη 

Διακήρυξη  

Αν η προσφερόμενη τεχνική 

προδιαγραφή πληροί ακριβώς 

την αιτούμενη από τη 
διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή 

σημειώνεται η ένδειξη 
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 

Αν η προσφερόμενη τεχνική 

προδιαγραφή είναι ανώτερη 
από την αιτούμενη  τεχνική 

προδιαγραφή σημειώνεται η 
ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 

Αν η προσφερόμενη τεχνική 
προδιαγραφή δεν πληροί 

ακριβώς την αιτούμενη από τη 

διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή 
σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. 
 

Αναλυτική 

Περιγραφή 
Τεχνικής 

Προσφοράς από 
τον Υποψήφιο 

Προμηθευτή 

Σαφής παραπομπή 

στην τεχνική 
προσφορά, σε 

αντίστοιχο τεχνικό 
φυλλάδιο του 

κατασκευαστή 

Για παράδειγμα: 

Να έχει μέγιστη  

Τάση 150kv με 

αυτόματη 
σταθεροποίηση 

 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

Το προσφερόμενο 
σύστημα Χ του 

κατασκευαστικού οίκου 

Υ διαθέτει τάση 150 kv  
με αυτόματη 

σταθεροποίηση 
 

Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 

4 Παράγραφος 4 
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ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. 

5. Στη στήλη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική Προσφορά 

από τον υποψήφιο Προμηθευτή. 

6. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο 

τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή στην αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης 

κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι 

παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες  (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 

4 Παράγραφος 4 κλπ). 

7. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία 

και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2). 

8. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους 

προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόμενων 

υπηρεσιών/εξοπλισμού/ειδών. 

9. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ  μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να 

επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας………………………………………  

Κατάστημα…………………………………………………….     

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)        Ημερομηνία έκδοση……………… 

                                 ΕΥΡΩ…….…………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 213  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………     ΕΥΡΩ……………….  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής  

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως      μέχρι      

του      ποσού      των      ΕΥΡΩ……………………..(και ολογράφως)…………..…….……………..στο οποίο και 

μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας ,υπέρ της 

εταιρείας…………………………………….Δ\νση……….………………..… δια   τη   συμμετοχή      της   εις   το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ. αρ. ………\........δ\ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τι δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.- 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  2  - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας………………………………………  

Κατάστημα…………………………………………………….     

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)        Ημερομηνία έκδοση……………… 

                                                                ΕΥΡΩ…….…………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 213 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………     ΕΥΡΩ……………….  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής  

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως      μέχρι      

του      ποσού      των      ΕΥΡΩ……………………..(και ολογράφως)…………..…….……………..στο οποίο και 

μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας ,υπέρ της 

εταιρείας…………………………………….Δ\νση……….………………..… Προς..........................……για  την καλή 

εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό…………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 

προμήθεια ………………………………………………………… (αρ.διακ/ξης ……./…...) προς κάλυψη αναγκών του 

………………….……………….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

………………….ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας  ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την……………………………… 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες  του συμβατικού χρόνου 

δηλ να αναγράφει ότι  λήγει δύο(2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια 

είδους,  (όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.- 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονομασία Τράπεζας………………………………………  

Κατάστημα…………………………………………………….     

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)        Ημερομηνία έκδοση……………… 

                                                                ΕΥΡΩ…….…………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 213  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………     ΕΥΡΩ……………….  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής  

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως      μέχρι      

του      ποσού      των      ΕΥΡΩ……………………..(και ολογράφως)…………..…….……………..στο οποίο και 

μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας ,υπέρ της 

εταιρείας…………………………………….Δ\νση……….………………..… Προς..........................……για   την καλή 

λειτουργία των μηχανημάτων που σας προμήθευσε βάση της  με αριθμό…………σύμβασης, που υπέγραψε 

μαζί σας για την προμήθεια …………………………………………  (αρ.διακ/ξης ..…../…...)προς κάλυψη αναγκών 

του ……………………..….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

…………………..ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας  ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον από τον συμβατικό 

χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανήματος όπως σχετικά αναφέρεται στη Σύμβαση).  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Σχέδιο Σύμβασης  

                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Διασταύρωση Βουτών και Σταυρακίων 

Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο Κρήτης  

ΑΦΜ 999161766,  Δ.Ο.Υ.  Ηρακλείου       

                                                                  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.          

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:  

ΜΕ  Φ.Π.Α.:                   

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ   

ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Διασταύρωση Βουτών και Σταυραυκίων ΤΚ 71110 ΤΘ 1  

 

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα  την  …………………. του μηνός……………………………., οι υπογράφοντες το 

παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και   εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή 

…………………………………… και από το άλλο μέρος η Εταιρεία ……………… Δ/νση 

………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ …………………………… , ΔΟΥ  

…………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  …………………………………………………  πρόεδρο του Δ.Σ. 

αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ ……………………………………………. και του πρακτικού του Δ.Σ……………………………, ο 

οποίος, νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,  για  

την   προμήθεια  ……………………………………………………………  
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Με την με αριθ. ………../…-..20…….Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου-

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 

της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία ………………………………………………………………….……… 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. ……………Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 

άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, 

αναθέτει την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής 

«Ανάδοχος» ο  οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην 

παρούσα σύμβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας σύμβασης, τους 

οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους 

αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των 

συμβαλλομένων μερών,  θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων 

οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 

άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 

3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 

«Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ 

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε 

προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την 

τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας.  

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων  ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, μπορούν να 

αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες  ανάλογα με τις ανάγκες των 

Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης). 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο 

Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες 

του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να 

μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. 

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν 

είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

           ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημέρα 

υπογραφής αυτής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με 

τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του 

Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την 

επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, 

εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του  αναδόχου θα γίνεται μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου  με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ’ ονόματι 

του  προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε 

βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, 

ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) . 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.                   

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και την προσφορά του προμηθευτή τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά 

που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, 

σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.   
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ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # 

…………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος μέχρι …………………….. . 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και 

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 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 X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, 

ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική 

προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης,  καθώς επίσης και τα 

αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου 

κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του 

Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα 

από τους συμβαλλόμενους, σε  πέντε(5) πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για 

λογαριασμό του και τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» για να διανεμηθούν στα αρμόδια τμήματα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΤΕΥΔ – 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

       ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς 

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 

ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με 

τα ίδια κριτήρια επιλογής). 

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) 

διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 

οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την 

ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας 

πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. 

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους,τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για 

κάθε έναν από τους υπεργολάβους. 

Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή 
ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . 

Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει 
(ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της 

σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να 
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

6) 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, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι 
απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων 

η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του 
μέσου διαβίβασης. 

 

Δικαιολογητικά 

1) Οταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση 

δεδομένων, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως 
την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την 

απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 
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2) Στο ΤΕΥΔ προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των 

σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, 

εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

3) Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαμβάνουν τη σχετική 

τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων η οποία διατίθεται δωρεάν ισχύει επίσης 
και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε μια 

απάντηση ναι ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί φορείς 

θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη 
της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ. 

4) Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα ποινικό μητρώο, είναι διαθέσιμο σε 

ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την ονομασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή διεύθυνση, 

τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να 
μπορεί να ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο οικονομικός φορέας 

συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική τεκμηρίωση βάσει 
των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικές με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα 
ασφαλείας. 

5) Σύμφωνα με το άρθρο 83 “Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από 

Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου” , οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου 

ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη III έως V, 
να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

 

Κυρώσεις 

Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 
73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ 
ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, για κάθε μέρος ή 
ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα. 

Σχετικός σύνδεσμος εντύπου ΤΕΥΔ και οδηγιών: 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-
ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII –  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με 
τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης θα εκτελεσθεί η παρούσα προμήθεια , αποτελεί δε αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από 
τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα 

στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

Παράκληση 

Τα τεχνικά και οικονομικά, και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή 

DVD)  με το πρόγραμμα Hermes  8.1.7  προς διευκόλυνση στην αξιολόγηση του διαγωνισμού. 

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.7, με την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές 

σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. 
Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε 

το συγκεκριμένο αρχείο.   

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 CD: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά.  

Τη  Διακήρυξη καθώς και το αρχείου με τα είδη του διαγωνισμού για να συντάξετε την προσφορά σας με το  

πρόγραμμα Hermes 8.1.7, θα τη βρείτε στο site του Νοσοκομείου www.pagni.gr (Διακηρύξεις διαγωνισμών), 
απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν  πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 

 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε 

ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 
σύμβασης.    

 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 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.   

 

 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
 

 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για 
τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου 

του Προμηθευτή.   
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, 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 

http://www.or-co.gr/
http://www.pagni.gr/
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απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με 

την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει. 

  

 

 




