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                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ 

             
Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

                        
1. Του Ν. 2362/95 ( Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 << Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

έλεγχοι των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 

2. Του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) <<Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>>  όπως  τροποποιήθηκε  με το Ν. 2323/95 
(Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95) <<υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις>>.                                                                       

3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄15-9-2011) <<Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση  του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2011 (πτωχευτικός κώδικας),Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις>> 

4.  Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.  

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
112/Α΄/13.07.2012). 

6. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41/1-3-2012) <<Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
....... και άλλες διατάξεις (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ) >>. 



7.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. 

8. Το Π.Δ. 60/2007 ( ΦΕΚ 64 - 16.03.2007 Τ.΄Β ) Προσαρμογή Της Ελληνικής 
Νομοθεσίας Στις Διατάξεις Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ . 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215/Α) << Κανονισμός Λειτουργίας της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)>> 

10. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α.<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>>(ΦΕΚ 
386/Β/25-5-89). 

11. Του Ν.4281/2014(ΦΕΚ Α΄ 8-08-2014)<< Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις>>. 

12.  Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

13.  Του  Ν.  3329/05  (ΦΕΚ  81/Α΄/04.04.2005)  «Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  και  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

 

14.  Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων 
και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 

 

15.  Του Ν. 2889/2001( Φ.Ε.Κ.37/τ.Α’/02-03-2001)  «Βελτίωση και  
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 
 

16. Του ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29.06.2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  
πληρωμών  στις  εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α΄/05.06.2003). 

 

17.  Toυ N. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.  Δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

 

18.  Απόφαση Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 2255/03-12-2015 (θέμα 
9ο). 

                                 

 

                                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ         

 

1.Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την 

ανάδειξη προμηθευτή ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου μας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 159.153,69€ συμπ/νου 

Φ.Π.Α. 



3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες. 

4.Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν & δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται πέραν των 120 

ημερών κατόπιν πρόσκλησης του Νοσοκομείου, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι 

λόγοι για την εξέλιξη & περαίωση του Διαγωνισμού. 

 

 6.ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  

WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

23/12/2015 

ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

24/12/2015 

ΩΡΑ 16:00 

10/01/2016 

ΩΡΑ 16:00 

14/01/2016 

ΩΡΑ 10:00 Π.Μ 

 

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 & ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι τη 10Η Ιανουαρίου 2016                                        

ημέρα  Κυριακή  & ώρα 16:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/12 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει & στο 

άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) << Τεχνικές 

λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)>>.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας & ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς & οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 

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


& το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες  

λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Β’ της παρούσης. . 

7. Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  

εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί 

δ) Κοινοπραξίες 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία είναι δυνατό να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, 

εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  Τα μέλη της κοινοπραξίας / 

ένωσης θα ευθύνονται έναντι της  Αναθέτουσας Αρχής,  έκαστος  αλληλεγγύως  και 

εις  ολόκληρον για το σύνολο του έργου. 

 8. Απαγορεύεται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  η  συμμετοχή  οικονομικού  φορέα  

στο διαγωνισμό με περισσότερες από μία προσφορές. 

 9. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς 

(Προμηθευτές)  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από 

πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής.  O κατάλογος  των  Αρχών  

που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, 

αναφέρεται στην ιστοσελίδα  της  Αρχής  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων 

(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSign

atres/SupervisedList.html).  Στη  συνέχεια  εγγράφονται  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  

 9.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 

τους σε  αυτό παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  

όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 



9.1.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση διαπιστευτηρίων ( όνομα χρήστη & κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού & Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

9.1.2. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων, που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Προγραμματισμού & Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

9.1.3. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους & 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ  Α για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών & στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 

π.δ.60/2007 & σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών & σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, φέροντας 

αριθμό πρωτοκόλλου. 

9.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

9.3. Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. 

Εφόσον το αίτημα εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  

ενεργοποίησης λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην  

ενεργοποίηση  του λογαριασμού του. 



10. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 

συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και 

οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του 

άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ.118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) 

ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  

ζητούνται  από  τους  ενδιαφερόμενους προμηθευτές  οι  ως άνω συμπληρωματικές 

πληροφορίες,  αυτές  δίνονται  το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι 

μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 

15.  παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07,  χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα  άσκησης  

της  εν  λόγω  ένστασης.  Τα  ανωτέρω  αιτήματα  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 

δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή. 

Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  

Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 

ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

 11. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης, βασιζόμενη στο οριζόμενο δια της παρούσης 

κριτήριο αξιολόγησης. 

12.  Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις 
περί προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν. 

 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                      

                                                                                                     ΙΣΙΔΩΡΟΣ    ΠΡΩΙΟΣ 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.    

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 , ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      

ΤΗΛ. : 213 2046170-171 

FAX  : 213 2046400                                      

 

 

 

                                   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ: 14964/752174 

 

                         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

                                   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Ψ.Ν.Α. ‘ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ’ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 159.153,69 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ή ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 CPV : 15000000-8   

 ΚΑΕ : 1511   

ΑΔΑ: ΩΦ1Ρ469Η27-Τ2Λ  

 Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 19954                                           

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  ΜΕΡΟΣ Α΄ 

             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

CPV 15000000-8 

ΚΑΕ  1511 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ή ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 159.153,69€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

Τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

 

 

 Ηλεκτρονική υποβολή :Από 24/12/2015 

έως 10/01/2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

 

 

 

 

Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά της προσφοράς που 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, 

κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός 

προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία της ηλεκτρονική 

υποβολής. 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των 

υποψηφίων προμηθευτών θα γίνει μέσω 

του ηλεκτρονικού συστήματος του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την  14/01/2016 ώρα 10:00 π.μ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

www.promitheus.gov.gr 

www.dromokaiteio.gov.gr 

 

 

             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης (ΜΕΡΟΣ Β΄). 
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή ή  το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο 
Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό 
ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.  
 

1.1.Διάρκεια Έργου  

 Η διάρκεια  της σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο  ορίζεται  σε τέσσερεις  

(4)  μήνες  από  την  υπογραφή  της. 

1.2. Προϋπολογισμός της παροχής Υπηρεσιών και Τρόπος Πληρωμής  του 

Αναδόχου 

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 

159.153,69€  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  Η  δαπάνη  θα 

βαρύνει  τον  τακτικό  προϋπολογισμό  του  Νοσοκομείου.  Στο  ανωτέρω  ποσό  του 

προϋπολογισμού  της  ανάθεσης  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  προβλεπόμενων 

επιβαρύνσεων και δαπανών του Προμηθευτή για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Κατά 

την πληρωμή ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο 

κρατήσεις, όπως  αυτές  εκάστοτε  ισχύουν και  την  παρακράτηση του φόρου 

εισοδήματος.  Οι νόμιμες κρατήσεις αφορούν: 

α) ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ: 0,10 % 

β) ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3 % επί ΕΑΑΔΗΣΥ 

γ) ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20 % επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 

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


δ) ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 2 % 

ε) ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 8 % 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 35 του Κανονισμού 

Προμηθειών  του  Δημοσίου  (Π.Δ.  118/2007),  καθώς  και  στην  υπ΄ αριθ. 

2024709/601/0026/1998  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  (ΦΕΚ 

431/Β/7.5.1998),  όπως  ισχύει.  Η  πληρωμή  θα  γίνει  με  την  προσκόμιση  των 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, τα 

ορισθέντα στο ΠΔ 113/2010 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

2. Πλαίσιο Υλοποίησης της Ανάθεσης 

2.1. Θεσμικό Πλαίσιο 

Για  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  που 

αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον 

χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. 

2.2. Γλώσσα Διαδικασίας 

Επίσημη  γλώσσα  της  διαδικασίας  είναι  η  ελληνική  γλώσσα.  Κάθε  έγγραφο  ή 

απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην 

ελληνική γλώσσα. 

Κάθε  συνεννόηση μεταξύ  της  αναθέτουσας  αρχής  και  των  ενδιαφερομένων,  των 

διαγωνιζομένων  και  του  Προμηθευτή/Αναδόχου,  καθώς  και  κάθε  ένσταση  ή 

υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2.3. Δημοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού 

Το παρόν τεύχος Διακήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  

www.dromokaiteio.gr, επίσης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, την 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια 

των εγγράφων του παρόντος  διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.  Σε 

περίπτωση  εντοπισμού  οποιασδήποτε  παράλειψης  ή  σφάλματος,  υπερτερούν  τα 

αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται  στο χώρο της  Αναθέτουσας 

Αρχής. 

2.4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  εφόσον 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

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


(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί , 

εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα , συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας προμήθειας .  

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά , εφόσον πληρούν 

τους όρους .  

(γ) Συνεταιρισμοί 

(δ) Κοινοπραξίες και: 

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή 

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139) υπό τον όρο ότι η 

σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή 

- είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 

την Ε.Ε. ή 

- έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 

κράτους-μέλους, που έχει υπογράψει τη  Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας, που έχει 

συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. & έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή  τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 

χωρών. 

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης , ο όρος «προμηθευτής» θα αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες στα (α) , (β) ,(γ) και (δ) κατηγορίες .  

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να 

λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά 

τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται ανωτέρω. 

•  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις & δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που 

περιγράφονται στα άρθρα 6 και 8 του ΠΔ 118/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 43 

του ΠΔ 60/2007 κατά περίπτωση. 

•  Όσοι  αποκλείστηκαν,  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς,  από 

διαγωνισμούς  για  προμήθειες  του  Δημοσίου  με  αμετάκλητη  απόφαση  του  Υπ. 

Ανάπτυξης. 



• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή 

του ΕΟΧ ή δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό εξαιτίας της νομοθεσίας 

τρίτων χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστημένα, που δεν έχουν κυρώσει τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. 

• Τα ανωτέρω ισχύουν & για οποιοδήποτε από τα μέλη της Ένωσης. 

 

3. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

Διευκρίνιση: Σε ότι αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων 

και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες 

Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν ομοίως 

τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 

Μετά την κατάθεση της  προσφοράς,  επί  νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών,  

οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,  

μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

3.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά  και 

ψηφιακά υπογεγραμμένες,  μέσω της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  από τις 24-12-2015,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.,  μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,  ήτοι την 10-

01-2016 ημέρα Κυριακή & ώρα 16:00 μ.μ.   στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 

11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου). 

Τονίζεται ότι  οι  προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του αντικειμένου που 

περιγράφεται  στο  ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσης,  αποκλειόμενης  κάθε  προσφοράς  

που  θα αναφέρεται σε τμήμα τους ή επιμέρους  υπηρεσία. 

Τα  κατά  περίπτωση  προσκομιζόμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  όπως 

περιγράφονται  κατωτέρω,  θα  πρέπει  επίσης  να  υποβληθούν  εντός  τριών  (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 

φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου,  ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:  

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


                                        <<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ>> 

                          ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

14964/752174 Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με διαπραγμάτευση χωρίς 

δημοσίευση για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια τροφίμων και ειδών 

παντοπωλείου (CPV 15000000-8) για τέσσερεις (4) μήνες προυπ/θείσας δαπάνης 

159.153,69€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής για τα είδη, όπως αυτά 

ορίζονται στην πιστοποίηση τιμών της Περιφέρειας Αττικής. 

                       ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ψ.Ν.Α. ΄ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ’ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 14/01/2016 ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ. 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου 
Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία 
και διεύθυνση,  καθώς  και  αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν  διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 
 

3.2. Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  (120)  ημερολογιακές  ημέρες, 
προσμετρούμενες  από την επόμενη της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  
των προσφορών.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω 
αναφερομένου απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.  Η ισχύς των προσφορών μπορεί  να 
παρατείνεται πέραν των 120 ημερών κατόπιν πρόσκλησης του Νοσοκομείου, 
εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι για την εξέλιξη και περαίωση του 
Διαγωνισμού. 
 

3.3. Περιεχόμενο Προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α)  ένας  (υπο)φάκελος*  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και, 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
 
Κατά την  υποβολή της  προσφοράς  από  τον  Οικονομικό φορέα σημαίνονται  από 
αυτόν  με  χρήση  του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά  του. 
 

3.3.1. Περιεχόμενα (υπο)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» 
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται  όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο  υποβολής της 
προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 
προσφοράς.  
 Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 



3.3.1.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους, 
εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα  ακόλουθα 
δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου *.pdf σύμφωνα με το άρθρο 5  ,παρ.Β.1α του 
Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω. 
 
 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 

118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

3 Υπεύθυνη δήλωση 1της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προσφέροντα (φυσικό 

πρόσωπο) ή σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την 

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 

διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

Α. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Β. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του 

Π.Δ.118/07, ήτοι: 

                                                           
1 Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής 



- ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 

1), 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 

C316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

vi) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. 

vii) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 

 

Γ.  Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 

παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση 

και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). 



- Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 

ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 

καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

- Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους 

φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία 

του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 

κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 

τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 

Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 

περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα 

στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής 

τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών 

οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που 

ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 

- Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν 

έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

- Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

- Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 

- Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 

- Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 

υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 

2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού 

Διατάγματος. 

4 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού 

νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ. ή 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού (Πρόσφατο 



κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή ή βεβαίωση 

της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του 

νομικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν μεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για 

την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις (για την 

περίπτωση των Ε.Π.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

5 Για τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε μέλος της ένωσης 

• Το ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το 

άθροισμα περισσότερων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην 

ένωση. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων από την συμμετοχή τους στο 

διαγωνισμό. 

• Από κάθε οικονομικό φορέα-μέλος που συμμετέχει στην Ένωση, απαιτείται 

πρακτικό απόφασης ΔΣ ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την 

σύμπραξη με άλλα μέλη της ένωσης, το ποσοστό της κάθε μίας στον 

προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον 

ευθύνης. 

 
Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων. 
 Τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορούν , 

εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω 
υποψηφίων / προσφερόντων , να απευθύνονται στις αρμόδιες Αρχές για να 
λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες . Όταν οι πληροφορίες 
αφορούν έναν υποψήφιο / προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος , η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών . Τα 
αιτήματα αυτά αφορούν σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος / ο προσφέρων , τα νομικά ή και τα φυσικά 
πρόσωπα , συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των διευθυντών της 
επιχείρησης , ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου έχει την εξουσία 
εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου / του 
προσφέροντος . 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου *.pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην  των  ΦΕΚ  και  των  εγγράφων  
που  φέρουν  ψηφιακή υπογραφή, φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου. 

Όταν  υπογράφονται  από τον  ίδιο φέρουν  ψηφιακή υπογραφή και  δεν 
απαιτείται  σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται  ότι  τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  
την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 



αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο  τον 
οικονομικό φορέα και  κατά συνέπεια  δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  
Ως τέτοια  στοιχεία ενδεικτικά είναι:  η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός  της  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν  προβλέπεται  η ένορκη βεβαίωση 
από  υπεύθυνη δήλωση ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  του 
υποψήφιου  αναδόχου  στην  οποία  θα βεβαιώνεται ότι  ο υποψήφιος ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  Η ένορκη  αυτή  βεβαίωση  θα 
συμπεριλαμβάνεται  υποχρεωτικά  στον  φάκελο  των δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

 
 

3.3.1.2. Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή *.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο *.pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία 
απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των 
Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά 
αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της 
Επιτροπής. 

Στον (υπό) φάκελο << Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά>> 

υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι, τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή 

υπογραφή: 

1. Όλοι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζουν τους 
κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και να θεσπίζουν, εφαρμόζουν και να διατηρούν 
πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP. 
Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης πιστοποιητικού συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης με 



την επιφύλαξη ειδικότερων απαιτήσεων σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων. 

2. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους κατά το άρθ. 18 παρ. 1. 

Του Π.Δ. 118/2007. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση πληροί όλες τις απαιτήσεις της σχετικής 

Νομοθεσίας (κανονισμός 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα, 

ο Γενικός κανονισμός 178/2002/ΕΚ, ο κανονισμός 852/2004/ΕΚ για την υγιεινή των 

τροφίμων, ο κανονισμός 853/2004/ΕΚ για την υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης 

και ο κανονισμός 854/2004/ΕΚ για την οργάνωση επίσημων ελέγχων για τα τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης και κανονισμός 882/2004/ΕΚ για τον επίσημο έλεγχο των 

τροφίμων και ζωοτροφών). 

 
3.3.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τις  
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  *.pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  
ψηφιακά  και υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που  
περιλαμβάνονται  στην ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  
παραγόμενου  ψηφιακά υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  
ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη περίπτωση,  το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο *.pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 
αυτόν  με  χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος  τα στοιχεία  εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για ένα ή 
περισσότερα είδη. 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του  
χρόνου  κατάθεσης   των  προσφορών  τους  δε  γίνονται  δεκτές  και απορρίπτονται  
ως απαράδεκτες.  Δίδονται  μόνο όταν ζητούνται  από συλλογικό όργανο, είτε 
ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετά από σχετική 
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.  Σημειώνεται  ότι  από τις διευκρινίσεις  που  
δίδονται σύμφωνα με  τα παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής,  όπως 
ορίζεται κατωτέρω. 
Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της 
Περιφέρειας. 



 

3.3.2.1 Προσφερόμενη τιμή- Νόμισμα 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικώς. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον  
χρησιμοποιείται  σε  ενδιάμεσους  υπολογισμούς.  Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε  δυο  δεκαδικά  ψηφία,  προς  τα  άνω  εάν  το  τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 
πέντε. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή  δε 
δίδεται  ενιαία  τιμή  για  ολόκληρη  την  προσφερόμενη  ποσότητα,  η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επισημαίνεται  ότι  οι  προσφορές  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό 
για εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της  καταληκτικής 
ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών.  Η  ισχύς  των προσφορών  δύναται  να 
παραταθεί,  με  έγγραφη  δήλωση  του  αναδόχου, ύστερα από σχετικό αίτημα της  
Υπηρεσίας  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. 
Δε  γίνονται  δεκτές  προσφορές  που  η  συνολική  προσφερόμενη  τιμή 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  υπερβαίνει  το  ποσό  της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης. 
Εάν στο διαγωνισμό οι  προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές,  θα 
εξετάζονται  λεπτομερώς  οι  προσφορές  πριν  την  έκδοση  απόφασης 
κατακύρωσης.  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. 
Καμία  άλλη  αναθεώρηση  της  συνολική  δαπάνης,  η  οποία  με  βάση  την 
προσφορά του προμηθευτή θα  περιληφθεί στη σχετική σύμβαση,  δεν είναι 
αποδεκτή. 
 
3.3.2.2. Τρόπος Πληρωμής 
    1. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει τμηματικά, μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου 

από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης και μετά την προσκόμιση 

σχετικού τιμολογίου. 

2. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους 

διαφορετικό από τον παραπάνω τρόπο πληρωμής, η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Σε κάθε πληρωμή οι φόροι, οι εισφορές στα κάθε είδους ταμεία και κάθε 

είδους προβλεπόμενες κρατήσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

4.  Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του προμηθευτή και γενικά κάθε δαπάνη μη ρητά 

κατονομαζόμενη (π.χ. αναλώσιμα, μεταφορικά, υλικά κ.λπ.) βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 



5. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 

για την πραγματοποίηση των πληρωμών. 

6. Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη προθεσμία από το Ν. 

4152/2013, υποπαράγραφος 25 και σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ.Λ.Κ. με Α.Π 

2/56411/0026/14-07-2014. 

 

4. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  19/01/2016 και ώρα 
10:00πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων  διατάξεων για  
την  ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των 
ηλεκτρονικών  (υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά».  
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων,  σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν 
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που  
αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική 
Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που  αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λαμβάνουν  γνώση  των  
τιμών  που προσφέρθηκαν. 
 

5. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 
Μετά την 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 για  την  ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
•  Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  που  έχει  ορισθεί  από  
την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών. 
•  Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των 
ηλεκτρονικών προσφορών 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
•  Η  επιτροπή  αξιολόγησης  διαγωνισμού  ή  άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες  από  
την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 
χρήστες – οικονομικούς φορείς  για παροχή διευκρινίσεων επί  υποβληθέντων 



δικαιολογητικών και  οι  χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς  παρέχουν  τις  διευκρινίσεις  
εντός  των  κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

6. Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Μετά την  αξιολόγηση και  των οικονομικών προσφορών,  κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 
118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι  (20)  ημερών  από τη  σχετική ειδοποίηση  που του  αποστέλλεται  
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος,  σε μορφή αρχείου 
*.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο επόμενο άρθρο.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου Σε 
περίπτωση μη προσήκουσας,  ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης των 
παρακάτω δικαιολογητικών,  εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20,  παρ. 2α ,  
περ. ΙΙ  του Π.Δ. 118/07.  
 

7. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

8.  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και 

τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι: 

   8.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

   8.1.1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ηλεκτρονική ειδοποίηση, από 

το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, 

            i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 

60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 



29.1.1998, σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE 

L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE 

L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) 

και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή *.pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

8.1.2 .Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι 

δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

8.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 

και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

8.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων 7.1.2, 7.1.3 και 7.1.4 εκδίδονται με βάση την 



ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

8.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του 

οικείου Ο.Τ.Α. 

8.2. Οι αλλοδαποί: 

8.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 7.1.1. 

8.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

8.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση. 

8.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

8.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 



8.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

8.3.1.Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 

αντίστοιχα. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, της 

ως άνω παραγράφου, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, 

Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

8.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης της παραγράφου 6 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

8.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153). 

8.4. Οι συνεταιρισμοί: 

8.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης της παραγράφου 7.1.1. 

8.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, αντίστοιχα. 

8.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

8.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

         Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω   έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 



υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής 

ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

9. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον 

προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 

.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά την 

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (όσον δε φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή) και σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 

υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

      Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

10. Ανάδειξη Μειοδότη 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει 

ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή εμπρόθεσμα ένα ή 

περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η 

κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον 

προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. 



Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 

αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του 

Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 

και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 

του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, των περιπτώσεων α, 

β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου 

η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 

εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία 

όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 

118/07. 

11. Ενστάσεις - Προσφυγές 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 

(Φ.Ε.Κ.173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών 

σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 

4055/12 ( Α 51) καθώς και το α. 12 της υπ. αρ. Π1/2390 Υπουργικής Απόφασης, 

μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 

*.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δε φέρει ψηφιακή υπογραφή ο 

οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, φέροντας αριθμό 

πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία 

αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του 

κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της 



ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως 

ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε 

μορφή αρχείου *.pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, 

φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου, ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-

11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παράβολου» ΠΟΛ 

1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

12. Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% για 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ κι έως 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 

Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης 

ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα 

βάσει της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα της παρούσας 

σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% αυτής, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και η 

προμήθεια θα επαναπρογραμματίζεται εκτός εάν ο μειοδότης δεχθεί εγγράφως, 

αναλόγως τον περιορισμό της προσφοράς του. 

Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να 

προσέλθει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης (επισυναπτόμενο σχέδιο στο Παράρτημα ΙI της 

παρούσας). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Προμηθευτής στον οποίο 



κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

       Η σύμβαση θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου 

Προμηθευτή/Αναδόχου ή    νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα συνταχθεί 

στην Ελληνική γλώσσα. 

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή 

στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών 

τους κ.λπ. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€), 2% της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός ΦΠΑ ή της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, χωρίς να υπολογίζεται το Φ.Π.Α. Ο 

χρόνος ισχύος αυτής θα είναι κατά δύο (2) μήνες  μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης 

επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την εκτέλεση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ. (118/07) και στην 

παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 



14. Σύμβαση 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη. Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται 

οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης, κι ειδικότερα τις 

διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών. 

1. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για τέσσερεις (4) μήνες από της 
υπογραφής της. 

2. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου 
, όπως αυτή έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση . Δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης .  

3. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
στηρίζεται , εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών .  

4. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης κατά τη συνομολόγηση 
της σύμβασης , που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού , 
επάγεται ακυρότητα της σύμβασης .  

5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα 
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι 
αυτής , για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα 
διακήρυξη , η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά 
του Αναδόχου . 

6. Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την 
προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την 
τελική κατακύρωση . Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί προσφορά , υπόκειται 
σε κυρώσεις και ειδικότερα :  

7. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
8. Η αρμόδια υπηρεσία καταρτίζει τη σχετική σύμβαση , ο δε Ανάδοχος καλείται 

να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της 
πρόσκλησης .   

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος , παρότι κλήθηκε εγγράφως , δεν 
παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
επίδοση της πρόσκλησης μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη 
διαδικαστική ενέργεια . Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον 
πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης . Ο έκπτωτος Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα 
Αρχή εξαιτίας της αρνήσεώς του να υπογράψει τη σύμβαση . 

10. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος 
το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης , το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ .  

11. Αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους .  

12. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα . 



13. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός 
της Ελλάδας , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα . 

14. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης .  

15. Η σύμβαση θα ισχύει για τέσσερεις(4) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να 
τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών , 
αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και χωρίς να μεταβάλλεται η 
εκτέλεση της υπηρεσίας όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 
 

15. Παράδοση - Παραλαβή 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στους τόπους που ορίζονται από την 
σύμβαση 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και 
θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής . 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα του 
Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 
δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. 

Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή ,εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , 
χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των 
άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης. 

      Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

16. Δικαίωμα Ματαίωσης Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου) διατηρεί το δικαίωμα 

να αποφασίσει κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής: 

α) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 

β) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 



γ) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις 

των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 

118/2007 (ΦΕΚ. 150 Α). 

Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής 

περιπτώσεις: 

i. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες είτε 

λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της 

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτές. 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη 

ματαίωση. 

17. Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 

που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 

18. Εμπιστευτικότητα – Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την 

προσφορά ως εμπιστευτικές 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να 

σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να το 

γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρμόδια Επιτροπή, καθώς και να το επισημαίνει κατά 

την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.  

19.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 απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως 
του σχετικού αιτήματος του Προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 

20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με 
την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα 
με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην 
Αθήνα. 

 

 

                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07. 

Ο παρών διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας. 

Ο (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οφείλει να περιλαμβάνει τη 

συνολική τιμή της προσφοράς ως εξής: 

Τίτλος αντικειμένου ομάδας σύμφωνα με το Παράρτημα Α: Αξία χωρίς Φ.Π.Α., 

Φ.Π.Α., Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. 

 

 

                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές και 

τους Ειδικούς Όρους, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Διακήρυξης & αναφέρονται στο Μέρος Β’ . 

Ο υποψήφιος ανάδοχος λαμβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών και των Ειδικών Όρων και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με 



όλους τους όρους οι οποίοι είναι απαράβατοι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 

άρθρου 3 του Π.Δ. 118/07. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να συνυποβάλει πλήρες ηλεκτρονικό έγγραφο 

Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

                                                                                                                                                                                                                           

           

             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της 
Διακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ <<ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ>> 
της μελέτης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης και 
δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους όρους αυτής, 
υποβάλλοντας ηλεκτρονικά και ψηφιακά σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



                                                   ΜΕΡΟΣ Β’    

 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ       
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ   

 

                                                              ΟΜΑΔΑ 1Η  

                                                   ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

Α/Α Σχόλια   Όνομα 

Μονάδα

ς 

Μέτρησ

ης 

Ποσότ

ητα 

είδους 

      

  CPV SAP   

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-

9 

40000001 ΤΕΜ 2.000 

2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-

2 

40000329 ΤΕΜ 70 

3 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-

0 

40000444 ΚΙΛΟ 85 

4 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 660 GR  ΤΕΜ 200 

  44423000-

1 

40000009   

5 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-

1 

40000002 TEM 185 

6 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-

6 

40000016 ΤΕΜ 215 

7 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ   ΚΙΛΟ 1.670 

  03221112-

4 

40000004   

8 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΝΩΠΑ  ΚΙΛΟ 4.335 

  03221250-

3 

40000005   

9 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ   ΚΙΛΟ 1.170 

  03221420-

6 

40000327   

10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ  ΚΙΛΟ 270 

  03221113-

1 

40000299   

11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ  ΚΙΛΟ 1.830 

  03221113-

1 

40000006   

12 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ  ΚΙΛΟ 765 

  03221000-

6 

40000018   

13 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ  ΚΙΛΟ  

  03221000-

6 

40000437   



14 ΛΑΧΑΝΟ 03221410-

3 

40000007 ΚΙΛΟ 670 

15 ΛΕΜΟΝΙΑ 03222210-

8 

40000008 ΚΙΛΟ 170 

16 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ) ΚΙΛΟ 500 

  03222240-

7 

40000958   

17 ΣΕΛΗΝΟ 15872300-

4 

40000015 ΚΙΛΟ 400 

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ   ΚΙΛΟ 2.670 

  03222111-

4 

40000010   

19 ΜΠΡΟΚΟΛΟ   ΚΙΛΟ 350 

  03221430-

9 

40000447   

20 ΠΑΤΑΤΕΣ ΝΩΠΕΣ   ΚΙΛΟ 20.000 

  03212100-

1 

40000954   

21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ   ΚΙΛΟ 3.000 

  03222220-

1 

40000957   

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 

ΚΙΛΟ 300 

23 ΣΠΑΝΑΚΙ ΝΩΠΟ   ΚΙΛΟ 670 

  03221340-

1 

40000955   

24 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 03221240-

0 

40000012 ΚΙΛΟ 6.650 

25 ΔΥΟΣΜΟΣ   ΦΡΕΣΚΟΣ 15872300-

4 

 ΚΙΛΟ 7 

 

                                    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 

                                ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ    

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Ο χορηγητής θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας, 

συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)  για 

τους χώρους εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι 1ης (πρώτης) κατηγορίας και 

να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές αυτής, να μην εμφανίζουν 

αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων, επίσης να 

είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις εκάστοτε ισχύουσες 

εγκυκλίους και Αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας.  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 



Το Νοσοκομείο θα πρέπει να παραδίδει εγγράφως την παραγγελία των 

αναγκαίων ειδών  10  ημέρες  με πλήρη περιγραφή αυτών.  

Το πρόγραμμα τούτο θα αποτελεί  την βάση κάθε παραγγελίας , 

επιτρεπόμενης της τροποποιήσεώς του , ως προς τις ποσότητες των ειδών και 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ως προς ορισμένα είδη τα οποία θα 

παραδίδονται όπως ορίζει ο Δ/ντής του Νοσοκομείου στην έγγραφη παραγγελία του 

η οποία θα δίδεται στον προμηθευτή την προηγούμενη της προσκομίσεως ημέρα ή 

δύο ημέρες ενωρίτερα όταν παρεμβάλλεται αργία, και θα περιλαμβάνει την ακριβή 

ποσότητα των αναγκαίων ειδών, την κατηγορία , προέλευση και ότι άλλο στοιχείο 

είναι απαραίτητο.  

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας  δεν υπάρχει στην αγορά ο 

προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη Δ/νση του Ιδρύματος  η οποία θα 

δώσει κατά την κρίση της, νέα παραγγελία.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα είδη ή 

παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα παραδώσει σε μικρότερη ποσότητα από τα 

παραγγελθέντα , τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά απ’ ευθείας 

από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή ύστερα από έρευνα της 

αγοράς π.χ. (Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού, 

Νομ.-Αθηνών).                                                     

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

   Τα Νωπά Οπωρολοχανικά πρέπει να είναι Πρώτης Κατηγορίας και να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως 

καθορίζονται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς. 

 Τα νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) , τα Προεδρικά Διατάγματα και τους 

Κοινοτικούς Κανονισμούς. 

Η τυποποίηση των Νωπών Οπωρολαχανικών που διακινούνται στη χώρα 

μας είναι υποχρεωτική (Κανονισμός (ΕΚ)1148/2001, ΦΕΚ 1122/Β/8-8-2003). 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να :  

Α)  Είναι υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από μούχλα 

ή αλλοιώσεις τέτοιας φύσης που τα καθιστούσαν ακατάλληλα για κατανάλωση). 

Β)  είναι καθαρά, απαλλαγμένα χωμάτων, λάσπης, ρύπανσης και από κάθε 

ξένη προς το προϊόν ανόργανη ή οργανική ύλη,. 

Γ)  να μην είναι προσβεβλημένα από παράσιτα και να μην εμφανίζουν 

αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών χαρακτήρων. 

Δ)  προέρχονται από φυτά ή καρπούς που βρίσκονται σε κατάλληλο στάδιο 

ωρίμανσης 



Ε)  είναι χωρίς ασυνήθη εξωτερική υγρασία 

Στ) είναι χωρίς αρχή εξωτερικής ξήρανσης 

Ζ)  είναι χωρίς ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό 

Η)  είναι απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή ξένη γεύση. 

Επιτρέπεται η χορήγηση Οπωρολαχανικών Δεύτερης κατηγορίας μόνο για 

τομάτες που προορίζονται για μαγειρική παρασκευή με την προϋπόθεση ότι θα 

αναφέρεται στην παραγγελία του Νοσοκομείου. 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά να είναι κατά προτίμηση Ελληνικής προέλευσης. 

                                         Συσκευασία  

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η προστασία τους. Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να είναι καθαρά 

απαλλαγμένα από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία. Τα υλικά και κυρίως τα 

χαρτιά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κιβωτίου πρέπει να είναι 

καινούρια, καθαρά και από υλικό τέτοιο, ώστε να μην είναι δυνατό να 

προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν. 

Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν 

εμπορικές ενδείξεις , επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η 

επίθεση της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά.  

                                         Παρουσίαση  

Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει 

προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του 

ίδιου βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης. 

Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα στρώματα και 

ποτέ χύμα, εκτός και αν αναφέρεται στην παραγγελία.                                          

     Σήμανση  

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει στην ίδια πλευρά με ευανάγνωστα στοιχεία 

και ανεξίτηλα τις ακόλουθες ενδείξεις:  

Α)  Συσκευαστής 

Β)  Σήμανση 

Γ)   Ονομασία είδους (ποικιλία) 

Δ)    Καταγωγή προϊόντος 

Ε)    Ποιοτική κατηγορία 

ΣΤ)  Μέγεθος 

Ζ)    Αριθμός παρτίδας  



Ο  χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης 

της υγιεινής και  της ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου 

για τους χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των 

χορηγούμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από διαπιστευμένο 

φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει 

τους τίτλους πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε  το τρόφιμο. Η 

μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται με οχήματα όπου θα τηρούν τους 

Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο 

και την τήρηση των θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, 

αναλυτικά για το κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση 

της επιτροπής παραλαβής του τροφίμου.  



 

 

 

 

 

                                                                   ΟΜΑΔΑ 2Η  

                                                      ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ                                                                                    

 

Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) Ποσότητα  Μονάδας 

Μέτρησης 

Σχόλια Ποσότη

τα 

είδους 

   SAP     

1 
Κατεψυγμένα λαχανικά 

(15331170-9) 

40000953 

6.000 κιλό 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 

800 

40000245 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 

ΑΡΑΚΑΣ 

2.000 

40000249 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

2.200 

40000247 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 

ΜΠΑΜΙΕΣ 

1.000 

2 
Κατεψυγμένα ψάρια 

(15221000-3) 

40001312 

4000 κιλό 

ΣΟΥΠΙΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 

ΦΙΛΕΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

650 

40000923 ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 

3.350 

 

                                                

                                    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 

                              ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες κτηνιατρικές  και υγειονομικές διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης σε ότι αφορά την επιθεώρηση-εισαγωγή-συντήρηση-επεξεργασία και εμπορία αυτών. 

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα είναι Α’ ποιότητας και υγιεινής καταστάσεως καλά διατηρημένα 

σε κατάσταση κατάψυξης και απ’ ευθείας βγαλμένα από τα ψυγεία, συσκευασμένα σε πλαστικό φύλλο και 

εντός χαρτοκιβωτίου. 

Η συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (είδος ψαριού, ημερομηνία 

κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση επεξεργασίας 

και τεμαχισμού), καθαρό βάρος και ποσοστό επίπαγου (ως 15% για τα τεμαχισμένα). 

Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος και το βάρος τους θα είναι: 

1. Σουπιά φιλέτο 
2. Γαλέος φέτα 280-320 gr. έκαστο. 
3.  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Τα είδη και οι ποσότητες των κατεψυγμένων αλιευμάτων, θα παραδίδονται με τον τρόπο που θα ορίζει 

ο Δ/ντής του Νοσοκομείου στην έγγραφη παραγγελία του, που θα παραδίδεται στον προμηθευτή τουλάχιστον 

(4) ημέρες πριν από την ορισθείσα ώρα παράδοσης. 



 

 

Σε περίπτωση έλλειψης του παραγγελλομένου είδους από την αγορά, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώσει για την έλλειψη αυτή το Νοσοκομείο, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την 

καθορισθείσα ώρα παράδοσης, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την αλλαγή συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτή ή προσκομίζει 

μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή 

αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του. 

                           ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 

                         ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ   

ΓΕΝΙΚΑ: 

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι Α’ ποιότητας , θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα 

πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κειμένων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών, 

αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. 

Επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αντικειμένων κοινής 

χρήσεως» και τις Υγειονομικές Διατάξεις.  

Συγκεκριμένα θα είναι καλά διατηρημένα σε κατάσταση κατάψυξης και απ’ ευθείας βγαλμένα από τα 

ψυγεία, συσκευασμένα σε πλαστικό φύλλο και εντός χαρτοκιβωτίου. Το περιτύλιγμα της συσκευασίας να είναι 

άθικτο. Το προϊόν να συντηρείται σε θερμοκρασία – 18oC.  

Η συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά.  

Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχια να μην είναι κολλημένα 

μεταξύ τους) που αυτό σημαίνει διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.   

Έλεγχος μακροσκοπικός-χημικο-μικροβιολογικός.   

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται σε οποιαδήποτε ποσότητα ορίζει το ‘Ίδρυμα. 

Το  Νοσοκομείο θα πρέπει να παραδίδει εγγράφως στον προμηθευτή οκταήμερο πρόγραμμα των 

αναγκαίων ειδών (4) τέσσερις ημέρες πριν την έναρξή του με πλήρη περιγραφή αυτών.  

Η δοθείσα παραγγελία μπορεί να καλύπτει ανάγκες χρονικού διαστήματος διπλασίου, τριπλασίου 

κλπ. του οκταημέρου , εφόσον το είδος μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κίνδυνο να αλλοιωθεί.  

Σε περίπτωση που  ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από 

αυτά ή τα παραδίδει  σε  μικρότερη ποσότητα από τα  παραγγελθέντα , τότε το Νοσοκομείο  έχει το δικαίωμα 

να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του. Σε περίπτωση που 

το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει μέχρι τις 8 το πρωϊ 

της επομένης της παραγγελίας ημέρα, τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου, προσκομίζοντας βεβαίωση από την 

αρμόδια υπηρεσία για την έλλειψη του είδους. 

Το Νοσοκομείο δεν μπορεί να παραγγέλνει άλλα είδη, πέραν των αναγραφομένων στο σχετικό άρθρο 

της Τιμής. 

  

   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ  



 

 

ΕΙΔΟΣ: ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ 

            ΜΥΛΟΚΟΠΙ ΑΚ 

            ΓΑΛΕΟΣ ΑΚ 

            ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ 

            ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚ 

            ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΕΤΑ 

            ΣΟΥΠΙΕΣ 

            ΧΤΑΠΟΔΙ 

           ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ  

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα είδη θα είναι Α’ ποιότητας και, τόσο αυτά όσο και η διακίνησή τους, θα πρέπει να πληρούν τους όρους 

του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» , τα Προεδρικά Διατάγματα  και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές 

Διατάξεις. 

Η κατάψυξή τους θα έχει γίνει με άριστες συνθήκες επεξεργασίας και προετοιμασίας και με τους 

ενδεδειγμένους υγειονομικούς όρους. 

Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα πρέπει να έχουν στο εσωτερικό της σάρκας τους θερμοκρασία < -18ο C και 

να διατηρούνται έτσι καθ’ όλη τη διαδικασία της διακίνησης και διάθεσής τους , με ενδεχόμενες  σύντομες 

διακυμάνσεις προς τα άνω το πολύ κατά 3ο C. 

Τα κατεψυγμένα φιλέτα , τεμάχια και μαλάκια να μην έχουν υπολείμματα αίματος, εντοσθίων και λοιπών 

οργάνων. 

Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα πρέπει να συντηρούνται απαραίτητα εντός ψυκτικών θαλάμων και ψυκτικών 

χώρων με σταθερή θερμοκρασία < -18ο C και υγρασία 75-85%.  

Τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης και 

απαγορεύεται να διατεθούν:  

1)Με μερική ή ολική απόψυξη. 

2)Με επανακατάψυξη στην περίπτωση της μερικής ή ολικής απόψυξης. 

3)Με συντήρηση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη της προβλεπόμενης. 

Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα πρέπει να είναι επιμελώς συσκευασμένα σ κατάλληλο πλαστικό φύλλο ή 

σάκο και μέσα σε κιβώτια πολύ καλά κλεισμένα. 

Οι εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να φέρουν ταινίας ασφαλείας που θα καταστρέφονται με την 

αποσφράγισή τους κατά την παράδοσή τους. 



 

 

Στη συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εμφανές και καλά τοποθετημένο σημείο, με ευκρινή και 

ανεξίτηλα γράμματα στην Ελληνική Γλώσσα, οι εξής ενδείξεις:  

Α)Το ονοματεπώνυμο ή οι εμπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας 

της. 

Β)Το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης, όπου έλαβε χώρα η κατάψυξη. 

Γ)Η εμπορική ονομασία του είδους 

Δ)Η ζώνη αλίευσης 

Ε)Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας-έτος) 

Στ)Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα-μήνας-έτος) 

Ζ)Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας-έτος) 

 

Εάν τα προϊόντα είναι τεμαχισμένα, στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός έγκρισης 

λειτουργίας του εργαστηρίου στο οποίο έγινε ο τεμαχισμός. 

Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας των κατεψυγμένων αλιευμάτων 

όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο αυτά επανασυσκευάζονται. 

Το ποσοστό του επίπαγου στα αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα ψάρια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

10% του συνολικού τους βάρους. 

Το ποσοστό του επίπαγου σε όλα τα κατεψυγμένα επεξεργασθέντα αλιεύματα , δηλαδή φιλέτα και φέτες 

ψαριών και μαλάκια καθαρισμένα και τεμαχισμένα σε φέτες ή μη, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του 

συνολικού τους βάρους. 

Αν υπάρχει υπέρβαση του ορίου του επίπαγου, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά επί της συσκευασίας 

το καθαρό βάρος του προϊόντος χωρίς τον επίπαγο.  

Ο   χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και  της 

ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε  το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται 

με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε 

όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό, αριθμός 852/2004, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για την υγιεινή των τροφίμων καθώς και με τον κανονισμό, αριθμός 853/2004, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), που καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης.  



 

 

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής 

παραλαβής του τροφίμου.  

 

   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ   

 Φασολάκια. 

 Ανάμικτα λαχανικά. 

 Αρακάς 

 Μπάμιες 

 Αγκινάρες   

   Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι Α’ ποιότητας , θα έχουν ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα και θα 

πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κειμένων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων 

λαχανικών, αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας ειδών κατωτέρας ποιότητας της πρώτης. 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι συσκευασμένα σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία , καλά 

διατηρημένα και κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται σε συσκευασία των δέκα (10) κιλών. 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι Ελληνικής παραγωγής και προέλευσης ή από χώρες της 

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. 

Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα όλες οι ενδείξεις που προβλέπονται 

από τις σχετικές διατάξεις και η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά , μετά την απόψυξή τους, πρέπει να εμφανίζουν οργανοληπτικούς 

χαρακτήρες όμοιους με αυτούς των νωπών  από τα οποία προέρχονται. 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Η θερμοκρασία σε όλα τα σημεία των προϊόντων πρέπει να διατηρείται σταθερή κατά τη μεταφορά 

τους στους -18ο C ή χαμηλότερα με απόκλιση (τριών) 3 βαθμών Κελσίου, ώστε να μην υποστούν 

οργανοληπτική υποβάθμιση και μείωση των θρεπτικών συστατικών τους. 

 Ο  χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και  της 

ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε  το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται 

με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 



 

 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε 

όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής 

παραλαβής του τροφίμου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ΟΜΑΔΑ 3Η  

 

                                                                    ΕΛΑΙΑ 

 

  

Α/Α Κατηγορία Ειδών 

(CPV)  

Ποσότητα   Μονάδα  

Μέτρησης 

Σχόλια Ποσότητα 

δοχείων 

1 

Ελαιόλαδο 

(15411110-6)  

ΠΑΡΘΕΝΟ 

3.350 LT 40001322 

ΔΟΧΕΙΟ 

ΤΩΝ 5 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΔΟΧΕΙΟ 5 

ΛΙΤΡΩΝ 

670 

 

 
                                  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 
                                ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Το χορηγούμενο είδος θα πρέπει να είναι: 

 
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και θα συσκευάζεται από την ίδια εταιρία. 
Αλλαγή ή συμπλήρωση τυποποιητηρίου- συσκευαστηρίου, πέραν των αναγραφομένων στην σύμβαση αυτή 
γίνεται μόνο μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και απόφαση της υπηρεσίας. 
 
Το ανωτέρω είδος πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 
Κοινής Χρήσεως, καθώς και με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 
Οι παραγγελίες του Νοσοκομείου θα παραδίδονται σε συσκευασία πέντε (5) ΛΙΤΡΩΝ,  σε περίπτωση όμως 
που η μηνιαία κατανάλωση είναι κάτω των 1.000 λίτρων , τότε η παραγγελία και η εκτέλεση της θα γίνεται μία 
φορά τον μήνα. Οι δε συσκευασίες πρέπει να φέρουν πώμα μιας χρήσης και να έχουν ετικέτα που να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις του ΚΔΝ 1019/02.  
 
Υποχρεωτικές ενδείξεις  
 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του ελαιόλαδου είναι: 
Α)Ονομασία πώλησης-Ποιοτική κατηγορία 
Β)Καθαρή ποσότητα περιεχομένου (Σε μονάδα όγκου) 



 

 

Γ)Χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας. Με δεδομένο ότι η διατηρησιμότητα είναι μεγαλύτερη από τρείς μήνες 
αλλά όχι μεγαλύτερη από δέκα οκτώ μήνες, αρκεί η αναγραφή του μήνα και του έτους ως ελάχιστος χρόνος 
διατηρησιμότητας. 
Δ)Παρτίδα. Στην περίπτωση που ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας περιλαμβάνει και την ημέρα (εκτός 
από το μήνα και το έτος) τότε η παρτίδα μπορεί να μην αναγράφεται. Εάν όμως δεν αναγράφεται η ημέρα, τότε 
η αναγραφή της παρτίδας είναι υποχρεωτική. 
Ε)Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης. 
ΣΤ) Όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή 
(διακινητή) εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Κοινότητας.  
 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Το Νοσοκομείο θα πρέπει να παραδίδει εγγράφως στον προμηθευτή την παραγγελία του τουλάχιστον 

5 ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης.  
Σε περίπτωση αδυναμίας  του προμηθευτή να εκτελέσει την παραγγελία ,  τότε αυτός οφείλει  να 

ενημερώσει το Ίδρυμα έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την ημέρα παράδοσης, προκειμένου να μη φέρει 
ευθύνη για την μη προσκόμιση.   

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά  ή 
προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει 
αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του. 

 
 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  

Είδος: Παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν πρώτης ψυχρής συμπίεσης που παράγεται απευθείας από ελιές & 

μόνο με μηχανικές μεθόδους. 

Τα λοιπά χαρακτηριστικά του να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

Να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές & αγορανομικές διατάξεις. 

Να προέρχεται από τυποποιητήρια-συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα. 

Η συσκευασία να είναι σε δοχεία 5 λίτρων, από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα. Να είναι εφοδιασμένη με 

σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση και να φέρει ετικέτα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής καθώς και με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 275610/2003 

(ΦΕΚ. 1616/2003). 

Στη συσκευασία αναγράφονται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις: 

α. Η ονομασία πώλησης του προϊόντος «παρθένο ελαιόλαδο». 

β. Πληροφορίες για την κατηγορία του προϊόντος «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ’ 

ευθείας από ελιές και μόνο με χημικές μεθόδους». 

γ. Η καθαρή ποσότητα του περιεχόμενου προϊόντος, εκφρασμένη σε μονάδες όγκου. 

δ. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία & η δ/νση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή. 

ε. Η ημερομηνία της ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος. 

στ. Ο αριθμός της παρτίδας. 



 

 

ζ.   Οι συνθήκες  διατήρησης του προϊόντος. 

    Στην περίπτωση που αναγράφονται οι ακόλουθες προαιρετικές ενδείξεις: 

 «Πρώτη πίεση εν ψυχρώ» 

 «Εξαγωγή εν ψυχρώ» 

 Οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, ή  

 Η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας , στη συσκευασία του ελαιόλαδου, αυτές πρέπει να 

πληρούν τις υποχρεώσεις των σημείων α,β,γ, δ του άρθρου 5 του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής.  

 

Ο χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείρισης της διασφάλισης της υγιεινής και  της 

ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή 

αό διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους 

τίτλους πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε  το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα 

πραγματοποιείται με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και 

Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε 

όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής 
παραλαβής του τροφίμου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                               ΟΜΑΔΑ 4Η 

  



 

 

                                                      ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV SAP Συσκευασία  Μονάδα 

Μέτρησης  

Ποσότητα 

είδους 

1 ΑΛΑΤΙ 15872400-5 40001024  κιλό 600 

2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ-

ΚΟΛΑ 330ML 

15982000-5 40001027  τεμάχιο 400 

3 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 

330ML 

15982000-5 40001026  τεμάχιο  

4 ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΞΗΡΟΣ,ΥΓΡΑΛΑΤΟΣ 

15230000-9 40000971  κιλό 165 

5 ΡΙΓΑΝΗ 15872300-4 40000942  κιλό 15 

6 ΞΥΔΙ 350-400gr 24323400-8 40000111 ΦΙΑΛΗ 350 – 

400gr 

τεμάχιο 530 

7 ΑΥΓΑ 03142500-3 40000968  τεμάχιο 25.000 

8 ΒΑΦΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ 

ΑΥΓΩΝ 

44800000-8 40000968  τεμάχιο 50 

9 ΦΥΤΙΚΟ ΛΙΠΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡ. ΔΟΧΕΙΟ 

16ΚΙΛ. 

15841200-7 40000924  κιλό 160 

10 ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΔΟΧΕΙΟ/5 

ΛΙΤΡΟ 

09211710-1 40001322  ΛΙΤΡΟ 1.330 

11 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15511000-3 40000936  τεμάχιο 1.335 

12 ΧΑΛΒΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 15812200-5 40000924  κιλό 17 

13 ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ 

15332400-8 40000143 Συσκ 1 κιλού  τεμάχιο 735 

14 ΒΑΝΙΛΙΑ  45 GR 44423000-1 40000945   τεμάχιο 300 

15 ΡΩΣΣΙΚΗ 

ΣΑΛΑΤΑ(ΚΙΛΟ) 

15894700-8 40000483  κιλό 9 

16 ΤΑΡΑΜΑΣ (ΚΙΛΟ) 15894700-8 40000970  ΚΙΛΟ 4 

17 ΕΛΙΕΣ 03222400-7 40000963  συσκ 1 κιλού κιλό 100 

18 ΖΑΧΑΡΗ 15831000-2 40000918 Συσκ 1 κιλού κιλό 2.000 

19 ΖΕΛΕ 15332240-8 40000965  κιλό 130 

20 ΜΠΕΙΚΙΝ ΦΑΚ.16gr 15899000-6 4000919 Φακ 16 γρ τεμάχιο 165 



 

 

21 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 15612210-6 40001013  κιλό 500 

22 ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΣ 15861000-1 40000941  κιλό 150 

23 ΑΛΕΥΡΙ 15612120-8 40000262  κιλό 270 

24 ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ 2 

ΚΙΛΑ 

15897200-4 40001028 Συσκ 2 

ΚΙΛΩΝ 

Τεμάχιο 2 

ΚΙΛΩΝ 

10 

25 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 

ΤΥΠ.ΦΡΑΓΚ/ΤΗΣ 

15131130-5 40000961  κιλό 430 

26 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ   15431100-9 40000949  κιλό 735 

27 ΜΕΡΜΕΛΑΝΤΑ 15332290-3 40000926  κιλό 1.165 

28 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 15872200-3 40000946  κιλό 3 

29 ΚΑΝΕΛΛΑ 

ΚΟΜΜΕΝΗ 

15872200-3 40000933  κιλό 5 

30 ΚΑΝΕΛΛΑ ΑΚΟΠΗ 15872200-3 40000269  κιλό 2 

31 ΚΙΜΙΝΟ 15872200-3 40000935  κιλό 2 

32 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 15872200-3 40000956  κιλό 3 

33 ΜΠΑΧΑΡΙ 15872200-3 40000934  κιλό 3 

34 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ-

ΧΟΝΔΡΕΣ  

03212220-8 40001023  κιλό 170 

35 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ  03212220-8 40001015  κιλό 160 

36 ΡΕΒΥΘΙΑ 03212220-8 40000938  κιλό 235 

37 ΣΑΡΔΕΛΕΣ 

ΑΚΕΦΑΛΕΣ 5,5 

ΚΙΛΩΝ 

15232000-3 40001022  τεμάχιο 15 

38 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 

ΚΟΜΜΕΝΟ 

15872100-2 40000281  κιλό 26 

39 ΛΑΖΑΝΙΑ 15850000-1 40000930  κιλό 70 

40 ΛΑΖΑΝΑΚΙ 15850000-1 40000947  κιλό 350 

41 ΠΕΠΟΝΑΚΙ 15850000-1 40000257  κιλό 50 

42 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 15850000 40000253  κιλό 600 

43 ΦΙΔΕΣ 15850000 40000258  κιλό 170 

44 ΚΟΦΤΑ 15850000 40000252  κιλό 500 

45 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 15850000 40000255  κιλό 800 

46 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 15850000 40000931  κιλό 170 



 

 

47 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΧΥΜΑ 

ΤΟ ΚΙΛΟ 
03211300-6 40000937  κιλό 2.000 

48 ΠΑΡΙΖΑΚΙ 15131230-6 40000962  κιλό 220 

49 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ- 

ΧΟΝΔΡΟ 500ΓΡ 

15625000-5 40001014  κιλό 200 

50 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 15312100-9 40000282  κιλό 1.000 

51 ΤΟΜΑΤΑΚΙ-

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ 

15331423-8 40000920 Συσκ. 1 κιλού κιλό 1.335 

52 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

Μ.Β. 1 ΚΙΛΟ 

15331425-2 40000948  τεμάχιο 

κιλού 

500 

53 ΤΣΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟ 

ΚΙΛΟ 

15863000-5 40000934  κιλό 23 

54 ΦΑΣΟΛΙΑ-ΓΙΓΑΝΤΕΣ 03221210-1 40001016 Συσκ 500γρ τεμάχιο 135 

55 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 

250 ml 

15982100-6 40001123 Συσκ 250ml τεμάχιο 500 

56 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 
(ΚΙΛΟ) 

15851000-8   ΚΙΛΟ 165 

57 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 24957000-7 40000287  κιλό 13 

58 ΞΥΝΟ ΦΑΓΗΤΟΥ 24957000-7 40000503  κιλό 30 

59 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 15321300-7 40000097 ΑΡΤΥΜΑ 

330-350ml 

τεμάχιο 1.170 



 

 

                                                     ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 
                                                   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

Τα παραδιδόμενα είδη θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,τις ισχύουσες 
αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θα είναι πρώτης ποιότητας , συσκευασμένα σε άθικτα- καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις 
στην ελληνική. 

Θα παραδίδονται το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητας τους.   
Ο  χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και  της 

ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε  το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται 

με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε 

όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό, αριθμός 852/2004, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για την υγιεινή των τροφίμων καθώς και με τον κανονισμό, αριθμός 853/2004, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), που καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης.  

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής 

παραλαβής του τροφίμου.   

                             

                      ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

               ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 -Τα είδη να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων-Ποτών, τις ισχύουσες 

Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

 -Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε 

είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

-Ο προμηθευτής θα προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να 

προσκομίσει κατάσταση των εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

 Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων  ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 

του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

  Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και 

της ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα 



 

 

πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και 

Απολύμανσης αυτών.  

 Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

 Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το 

κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 

Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής του 

τροφίμου 

 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Το Νοσοκομείο θα πρέπει να παραδίδει εγγράφως στον προμηθευτή οκταήμερο πρόγραμμα των 

αναγκαιούντων ειδών με πλήρη περιγραφή αυτών (4) τέσσερις ημέρες πριν την έναρξή τους. 

Η παραγγελία μπορεί να καλύπτει ανάγκες χρονικού διαστήματος διπλασίου, τριπλασίου κλπ. του 

οκταημέρου , εφόσον το είδος μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κίνδυνο να αλλοιωθεί.  

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή 

προσκομίσει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα , τότε το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να αγοράσει 

αυτά ή αντίστοιχα τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του.  

                   

                                       ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                     ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                                                                     ΕΙΔΗ 

ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ, σε συσκευασία 1 κιλού  

 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, σε συσκευασία 1 κιλού 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Τήρηση κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, χρώμα, γεύση) 

αντιπροσωπευτικά για το τρόφιμο. 

 Συσκευασία  καθαρή 

 Απουσία ξένων σωμάτων 

 Απουσία αντιβιοτικών – τοξικών ουσιών – τοξινών 

 Απουσία παθογόνων μικροοργανισμών. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να συσκευάζονται σε περιέκτες, όπου πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ανθεκτικότητας, 

της σκληρότητας, της διαπερατότητας και της καταλληλότητας προοριζόμενοι για τρόφιμα.  Οι περιέκτες θα 

είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς χτυπήματα ή σκουριές με όλες τις ενδείξεις στην ελληνική. Αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης.   



 

 

Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων  ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του 

συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων 

  Τήρηση Γενικών & Ειδικών Διατάξεων: Κώδικα Τροφίμων-Ποτών, τις ισχύουσες Αγορανομικές και 

Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και 

της ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα 

πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και 

Απολύμανσης αυτών.  

 Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

 Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το 

κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 

Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής του 

τροφίμου 

 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Το Νοσοκομείο θα πρέπει να παραδίδει εγγράφως στον προμηθευτή οκταήμερο πρόγραμμα των 

αναγκαιούντων ειδών με πλήρη περιγραφή αυτών (4) τέσσερις ημέρες πριν την έναρξή τους. 

Η παραγγελία μπορεί να καλύπτει ανάγκες χρονικού διαστήματος διπλασίου, τριπλασίου κλπ. του 

οκταημέρου , εφόσον το είδος μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κίνδυνο να αλλοιωθεί.  

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή 

προσκομίσει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα , τότε το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να αγοράσει 

αυτά ή αντίστοιχα τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του.  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Α’) Η μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα 

του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες μας και σε ώρες 7,30 π.μ. έως 11,30 π.μ. 

 

B) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα 

ορίζεται για ένα μήνα κάθε φορά από το Δ/ντή του Ιδρύματος. 

 



 

 

Γ’) Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι, το δε ένα από αυτά πρέπει 

απαραίτητα να είναι γιατρός ή Τεχνολόγος Τροφίμων. 

 

Δ’) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε ο Διευθυντής τη συγκροτεί κατά την 

κρίση του. 

 

Ε’) Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι:  

 

• Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί για 

τα είδη του ο προμηθευτής. 

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

• Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κλπ. 

• Λήψη δειγμάτων , κατά την κρίση της για χημικό, μικροβιολογικό κλπ. έλεγχο, συντάσσοντας 

πρωτόκολλο δειγματοληψίας, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος, ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας, 

προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του 

προϊόντος). 

• Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της κατηγορίας, της 

προέλευσης, καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή 

ειδών. 

• Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής, το  οποίο θα παραδίδεται 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στον προμηθευτή, προκειμένου να εκδοθεί βάσει αυτού το 

τιμολόγιο. 

• Η διαπίστωση παράβασης , ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη αντίστοιχων 

πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας και στον 

προμηθευτή και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:  

Α. Ημερομηνία παραγγελίας 

Β. Ποσότητα 

Γ. Είδος 

Δ. Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 

Ε. Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο 

Στ. Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν. 

Ζ. Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις 

αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει.  



 

 

Η. Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία . 

 

8.Κατά την παραλαβή των ειδών και κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών μπορεί  να παρίσταται 

σαν συμβουλευτικό όργανο της επιτροπής παραλαβής ο Τεχνολόγος τροφίμων.  

 

ΣΤ’)  Τηρούμενη διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται ότι δεν πληροί 

τους όρους της σύμβασης:  

 

α.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 

ειδών γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα προς βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές 

αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή  ξένων σωμάτων) ή ακατάλληλα για κατανάλωση 

(σήμανση, ενδείξεις κλπ.), να μην τα επιστρέφει αλλά να καλεί αρμόδιο Γεωπόνο-Κτηνίατρο- 

Χημικό της Νομαρχίας Αθηνών, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να 

παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος, να παραλαμβάνονται με επιφύλαξη προκειμένου να 

εξετασθούν την επόμενη ημέρα.  

 

α1.  Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη άμεσα, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το 

δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε Επιτροπή 

να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, αν δε είναι 

αρνητική, τότε το Ίδρυμα υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 

 

α2.   Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δε γίνεται αμέσως, τότε ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη άμεσα, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να τα 

αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, όταν δε εκδοθεί το 

αποτέλεσμα, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον 

προμηθευτή αν δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 

 

α3.  Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία , ο 

προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας. Δηλαδή, μπορεί να κληθεί ο Διευθυντής του 

Νοσοκομείου, Ιδρύματος κλπ. , ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους, για την επίλυση της διαφοράς. 

 

α4.   Αν ο Δ/ντής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών, τότε ισχύουν τα 

παραπάνω αναφερόμενα. Αν όμως ο Δ/ντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δε συμφωνήσουν 

με την απόρριψη της παραλαβής των ειδών, τότε τα είδη παραλαμβάνονται κανονικά και ο 

προμηθευτής απαλλάσσεται. 

 



 

 

α5.  Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για λόγους 

ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία , οπότε εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία. 

 

β.   Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 

ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, τότε ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το 

δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε επιτροπή 

να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. 

 

β1.    Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο 

προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας, οπότε εφαρμόζονται οι παραπάνω παραγρ. α3, 

α4 ,  περί διαιτησίας. 

 

Ζ’)  Σε περίπτωση προσκόμισης , ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην ελληνική 

γλώσσα, δε θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται πρακτικό 

παράβασης. 

 

Η’) Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ο 

οποίος θα πρέπει να είναι  

ενήλικος και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα. 

 

Θ’)  Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα, ο 

χαρακτηρισμός της ποιότητας – κατηγορίας, ο τόπος προέλευσης, καθώς και κάθε άλλο 

διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου προϊόντος και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή. 

 

Ι’) Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται και 

στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και τη διαπιστωθείσα παράβαση. 

 

Κ’)  Ο προμηθευτής θα υπογράφει το παραπάνω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν 

παρατηρήσεις του. 

 

Λ’) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει στα 

παραπάνω πρακτικά, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει.  

Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. 

 



 

 

Μ’) Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην Ε.Π. κάθε πληροφορία σχετική με το 

χορηγούμενο είδος. 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε:       1. Μακροσκοπικούς και 

                                                      2. Εργαστηριακούς 

 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

                                                      1.Το χημικό 

                                                      2.Το Μικροβιολογικό 

                                                      3.Τον παρασιτολογικό 

                                                      4.Τον τοξικολογικό κλπ. 

 

Β. Οι ανώτεροι έλεγχοι διενεργούνται (διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, λήψη δειγμάτων και 

αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο) από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κλπ. 

Υπηρεσίες και από τις Επιτροπές Παραλαβής, οι οποίες σε κάθε παραλαβή διενεργούν και το 

μακροσκοπικό έλεγχο. 

 

Όσο για τον εργαστηριακό, δηλαδή τη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους στα αρμόδια 

εργαστήρια, τον διενεργούν όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. ή στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια 

εργαστήρια ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών, τηλ. 210 6464372, 

Δ/νση Κτηνιατρικής Αθηνών, τηλ. 210 5234987 και 210 5228066, Δ/νση Γεωργίας Αθηνών , 

τηλ. 210 5233890-891) οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη 

δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 

 

Γ. ‘Όταν διενεργείται δειγματοληψία, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, είναι 

απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος 

θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός 

του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο 

πρωτόκολλο ότι  « ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνήθηκε να υπογράψει» και 

διενεργεί κανονικά τη δειγματοληψία. 

 



 

 

Δ. Γενικότερα κατά τη διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που 

καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) ή σε 

περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κλπ.) τα οριζόμενα στις 

ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί , παραδίδεται 

και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο 

πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 

 

Ε. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από το 

Νοσοκομείο.   

 

Ζ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό-νοθευμένο, 

τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.  

 

                            

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ   

 

Ζυμαρικά (μακαρόνια-κριθαράκι- πάστες διάφορες). 

Φιδές κομμένος 

      Χυλοπίτες χωρίς αυγά.  

Συσκευασία: πακέτα των 500 γρ. 

Τα αναφερόμενα ζυμαρικά θα είναι προϊόντα παρασκευασμένα από σιμιγδάλι, πλούσια σε γλουτόνη και 

νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με  ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. 

Απαγορεύεται να εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή που έχουν σκώληκες ή ακάρεα. 

Θα πληρούν όλους τους όρους του Κώδικα τροφίμων και ποτών που αφορούν την παρασκευή, συσκευασία, 

επισήμανση, μεταφορά , συντήρηση των προϊόντων  καθώς και το άρθρο περί ζυμαρικών. 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων σε νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι και να 

μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. 

Τα ζυμαρικά που βράζονται σε νερό πρέπει: 

 Να διογκούνται στο διπλάσιο τουλάχιστον 

 Να μην διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5% 

 Να μην παρουσιάζουν πολτώδη μορφή 

 Το υγρό βρασμού να είναι κατά το δυνατό διαυγές χωρίς δυσάρεστη οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση. Θόλωμα 

του υγρού σημαίνει κατώτερης ποιότητας ή παλαιωμένο προϊόν.  



 

 

Ο χρόνος βιωσιμότητας αυτών ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού 

χρόνου συντήρησης την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.  

Τήρηση Γενικών και Ειδικών Διατάξεων :Κ.Τ.Π. και Κώδικα Υγειονομικής Νομοθεσίας και των ισχυουσών 

Αγορανομικών Διατάξεων.  

Ο χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και  της 

ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή 

από διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους 

τίτλους πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε  το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα 

πραγματοποιείται με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και 

Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε 

όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής 

παραλαβής του τροφίμου.  

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ 

Αυγά ωοσκοπημένα α΄ ποιότητας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων βάρους 55-65 

γρ. 

Καρτέλες των 30 τεμαχίων. 

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

ενδείξεις (προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία). 

Κωδικός κατηγορίας αυγών. 

Χώρα προέλευσης: GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Κώδικας έγκρισης λειτουργίας παραγωγικής μονάδας. 

Ο χρόνος βιωσιμότητας αυτών ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού 

χρόνου συντήρησης , την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

Τα αυγά θα πρέπει να είναι ασφαλή, διατηρώντας τους ειδικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, 

σύσταση, γεύση, χρώμα), δεν θα παρουσιάζουν μεταβολές οφειλόμενες σε αλλοιώσεις, αποσύνθεση, 

βιολογική χημική ή φυσική ρύπανση, θα τηρούν τα ειδικά μικροβιολογικά κριτήρια του κανονισμού 2073/2005 

της ΕΚ, και θα πληρούν όλους τους Υγειονομικής όρους της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τις 

σταθερές ποιότητας και τα χαρακτηριστικά που αφορούν επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση προϊόντων. 

Τήρηση των ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων. 

Ο χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και της 

ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, 



 

 

αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγουμένων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται 

με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε 

όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής 

του τροφίμου.  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Α’) Η μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα 

του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες μας και σε ώρες 7,30 π.μ. έως 11,30 π.μ. 

 

B) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα 

ορίζεται για ένα μήνα κάθε φορά από το Δ/ντή του Ιδρύματος. 

 

Γ’) Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι, το δε ένα από αυτά πρέπει 

απαραίτητα να είναι γιατρός ή Τεχνολόγος Τροφίμων. 

 

Δ’) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε ο Διευθυντής τη συγκροτεί κατά την 

κρίση του. 

 

Ε’) Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι:  

 

 Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί για τα 

είδη του ο προμηθευτής. 

 Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή. 

 Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κλπ. 

 Λήψη δειγμάτων , κατά την κρίση της για χημικό, μικροβιολογικό κλπ. έλεγχο, συντάσσοντας πρωτόκολλο 

δειγματοληψίας, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών (είδος, ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας, 



 

 

προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του 

προϊόντος). 

 Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της κατηγορίας, της 

προέλευσης, καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή 

ειδών. 

 Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής, το  οποίο θα παραδίδεται 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στον προμηθευτή, προκειμένου να εκδοθεί βάσει αυτού το τιμολόγιο. 

 Η διαπίστωση παράβασης , ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη αντίστοιχων 

πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας και στον 

προμηθευτή και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:  

Α. Ημερομηνία παραγγελίας 

Β. Ποσότητα 

Γ. Είδος 

Δ. Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 

Ε. Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο 

Στ. Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν. 

Ζ. Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις 

αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει.  

Η. Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία . 

 

8.Κατά την παραλαβή των ειδών και κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών μπορεί  να παρίσταται 

σαν συμβουλευτικό όργανο της επιτροπής παραλαβής ο Τεχνολόγος τροφίμων.  

 

ΣΤ’)  Τηρούμενη διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται ότι δεν πληροί 

τους όρους της σύμβασης:  

 

α.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 

ειδών γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα προς βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές 

αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή  ξένων σωμάτων) ή ακατάλληλα για κατανάλωση 

(σήμανση, ενδείξεις κλπ.), να μην τα επιστρέφει αλλά να καλεί αρμόδιο Γεωπόνο-Κτηνίατρο- 

Χημικό της Νομαρχίας Αθηνών, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να 

παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος, να παραλαμβάνονται με επιφύλαξη προκειμένου να 

εξετασθούν την επόμενη ημέρα.  

 



 

 

α1.  Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη άμεσα, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το 

δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε Επιτροπή 

να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, αν δε είναι 

αρνητική, τότε το Ίδρυμα υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 

 

α2.   Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δε γίνεται αμέσως, τότε ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη άμεσα, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να τα 

αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, όταν δε εκδοθεί το 

αποτέλεσμα, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον 

προμηθευτή αν δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 

 

α3.  Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία , ο 

προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας. Δηλαδή, μπορεί να κληθεί ο Διευθυντής του 

Νοσοκομείου, Ιδρύματος κλπ. , ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους, για την επίλυση της διαφοράς. 

 

α4.   Αν ο Δ/ντής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών, τότε ισχύουν τα 

παραπάνω αναφερόμενα. Αν όμως ο Δ/ντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δε συμφωνήσουν 

με την απόρριψη της παραλαβής των ειδών, τότε τα είδη παραλαμβάνονται κανονικά και ο 

προμηθευτής απαλλάσσεται. 

 

α5.  Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για λόγους 

ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία , οπότε εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία. 

 

β.   Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 

ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, τότε ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το 

δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε επιτροπή 

να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. 

 

β1.    Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο 

προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας, οπότε εφαρμόζονται οι παραπάνω παραγρ. α3, 

α4 ,  περί διαιτησίας. 

 

Ζ’)  Σε περίπτωση προσκόμισης , ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην ελληνική 

γλώσσα, δε θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται πρακτικό 

παράβασης. 

 



 

 

Η’) Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ο 

οποίος θα πρέπει να είναι  

ενήλικος και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα. 

 

Θ’)  Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα, ο 

χαρακτηρισμός της ποιότητας – κατηγορίας, ο τόπος προέλευσης, καθώς και κάθε άλλο 

διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου προϊόντος και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή. 

 

Ι’) Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται και 

στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και τη διαπιστωθείσα παράβαση. 

 

Κ’)  Ο προμηθευτής θα υπογράφει το παραπάνω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν 

παρατηρήσεις του. 

 

Λ’) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει στα 

παραπάνω πρακτικά, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει.  

Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. 

 

Μ’) Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην Ε.Π. κάθε πληροφορία σχετική με το 

χορηγούμενο είδος. 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε:       1. Μακροσκοπικούς και 

                                                      2. Εργαστηριακούς 

 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

                                                      1.Το χημικό 

                                                      2.Το Μικροβιολογικό 

                                                      3.Τον παρασιτολογικό 

                                                      4.Τον τοξικολογικό κλπ. 

 



 

 

Β. Οι ανώτεροι έλεγχοι διενεργούνται (διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, λήψη δειγμάτων και 

αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο) από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κλπ. 

Υπηρεσίες και από τις Επιτροπές Παραλαβής, οι οποίες σε κάθε παραλαβή διενεργούν και το 

μακροσκοπικό έλεγχο. 

 

Όσο για τον εργαστηριακό, δηλαδή τη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους στα αρμόδια 

εργαστήρια, τον διενεργούν όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. ή στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια 

εργαστήρια ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών, τηλ. 210 6464372, 

Δ/νση Κτηνιατρικής Αθηνών, τηλ. 210 5234987 και 210 5228066, Δ/νση Γεωργίας Αθηνών , 

τηλ. 210 5233890-891) οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη 

δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 

 

Γ. ‘Όταν διενεργείται δειγματοληψία, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, είναι 

απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος 

θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός 

του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο 

πρωτόκολλο ότι  « ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνήθηκε να υπογράψει» και 

διενεργεί κανονικά τη δειγματοληψία. 

 

Δ. Γενικότερα κατά τη διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που 

καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) ή σε 

περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κλπ.) τα οριζόμενα στις 

ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί , παραδίδεται 

και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο 

πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 

 

Ε. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από το 

Νοσοκομείο.   

 

Ζ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό-νοθευμένο, 

τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.  

 

 

 

 

 



 

 

                                          ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

Κομπόστα ροδάκινο α ΄ ποιότητας (νωπό τρόφιμο φυτικής προέλευσης – φρούτο ροδάκινο – ζάχαρη – νερό- 

γλυκόζη) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 κιλού 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Τήρηση κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, χρώμα, γεύση)  για 

το εγκυτιωμένο τρόφιμο φυτικής προέλευσης. 

 Συσκευασία  καθαρή 

 Aπουσία ξένων σωμάτων 

Θερμοκρασία παραλαβής : 0º C-21ºC 

 Απουσία πρόσθετων χρωστικών ουσιών– τοξικών ουσιών – υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. 

 Απουσία παθογόνων μικροοργανισμών –παρασίτων και μυκήτων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να συσκευάζονται σε κυτία, όπου πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ανθεκτικότητας, της 

σκληρότητας, της διαπερατότητας και της καταλληλότητας προοριζόμενοι για τρόφιμα.  Τα κυτία θα είναι σε 

άριστη κατάσταση χωρίς χτυπήματα ή σκουριές με όλες τις ενδείξεις στην ελληνική. Αναγράφεται η ημερομηνία 

λήξης.   

Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων  ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του 

συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων 

 Συνθήκες διατήρησης : 0º C-21ºC. 

  Τήρηση Γενικών & Ειδικών Διατάξεων: Κώδικα Τροφίμων-Ποτών, τις ισχύουσες Αγορανομικές και 

Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και 

της ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα 

πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και 

Απολύμανσης αυτών.  

 Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

 Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το 

κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 



 

 

Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής του 

τροφίμου. 

 

                                             ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  «MERMELADA» 

         ΓΕΝΙΚΑ: 

 

ΕΙΔΟΣ: Μερμελάντα χύμα σε συσκευασία τεσσάρων έως πέντε κιλών. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Τήρηση κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, χρώμα, γεύση) 

αντιπροσωπευτικά για το τρόφιμο. Συσκευασία  καθαρή,  απουσία ξένων σωμάτων. Θερμοκρασία παραλαβής 

10ºC -15 ºC max. Απουσία αντιβιοτικών – τοξικών ουσιών – τοξινών. Απουσία παθογόνων μικροοργανισμών. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να συσκευάζονται σε περιέκτες, όπου πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ανθεκτικότητας, 

της σκληρότητας, της διαπερατότητας και της καταλληλότητας προοριζόμενοι για τρόφιμα. Αναγράφονται: ο 

γραμμικός κώδικας, ο πίνακας θρεπτικών συστατικών ανά 100 γρ. έτοιμου προϊόντος προς κατανάλωση, η 

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

  Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων  ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 

του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : Σε δροσερό και σκιερό μέρος. Τήρηση Γενικών & Ειδικών Διατάξεων: Κώδικα 

Τροφίμων-Ποτών, τις ισχύουσες Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και 

της ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα 

πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και 

Απολύμανσης αυτών.  

 Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

 Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το 

κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 

Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής του 

τροφίμου. 

 

 

 

 



 

 

                                                                        ΟΜΑΔΑ 5Η  

                                                             ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 

Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) Όνομα 

Μονάδας 

Μέτρησης 

Σχόλια Ποσότητα 

είδους 

   SAP    

1 Γιαούρτι (15551300-8)  τεμάχιο ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 19.000 

   40001012    

2 Παστεριωμένο  γάλα 

(15511100-4) 

40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ 0,5 

LT 

10.000 

   ΛΙΤΡΑ ΓΑΛΑ  

ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 

10LT) 

13.340 

3 Σκληρό τυρί (15544000-3)   40000063 κιλό ΤΥΡΙ 

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

167 

4 Τυρί φέτα (15542300-2)       40000959 κιλό ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 2.000 

    
 

     

       
 

 

                                          ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   
 
Το παστεριωμένο γάλα πρέπει :  
 
Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό 
διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15΄΄  ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που 
χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου 
αποτελέσματος.  
Β. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στην δοκιμασία 
υπεροξείδασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην 
δοκιμασία υπεροξείδασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής 
παστερίωσης». 
Γ. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει 
τους 6ο C  στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του 
παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας 
παστερίωσης. 
Δ. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και 
«γάλα» το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του. Επιπλέον 
μπορεί να αναγράφεται και η ένδειξη «φρέσκο». Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο της 
συσκευασίας και με ευδιάκριτους χαρακτήρες.  
Να πληροί τα μικροβιολογικά κριτήρια που ορίζονται στο Κεφ. ΙΙ του Π.Δ. 56/95.  
Ε. Εάν πρόκειται περί ομοιογενοποιηθέντος παστεριωμένου γάλακτος και εάν μείνει τούτο σε ακινησία 48 
ώρες δεν πρέπει να σχηματίζεται φανερός διαχωρισμός της κρέμας και η περιεκτικότητα σε λίπος της 
υπερκείμενης ποσότητας 100 κυβ. εκατοστά γάλακτος φιάλης του ενός λίτρου και αναλόγου ποσότητας για 
δοχεία διαφόρου μεγέθους να μη διαφέρει Περισσότερο από 10% της περιεκτικότητας σε λίπος του 
εναπομείναντος γάλακτος.  
ΣΤ. Να περιέχει:  

1. Λίπος 3,5%  



 

 

Για λίπος 3,5% είναι:  
Ειδικό βάρος εις 15ο C 1.028g/L 

Z. To παστεριωμένο γάλα πρέπει να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας που έγινε σε αυτό η 
παστερίωση ή την επομένη. 
 
Νοθείες γάλακτος είναι:  

1. Η προσθήκη νερού 

2. Η μικρότερα ή μεγαλυτέρα αφαίρεση λίπους 

3. Η προσθήκη νερού και η αφαίρεση λίπους 

4. Η προσθήκη συντηρητικών 

5. Η ανάμειξη τεχνητού γάλακτος με πραγματικό 
 

Σαν απατηλή δήλωση θεωρείται η προσφορά άλλου γάλακτος αντί άλλου. Αλλοιωμένο γάλα θεωρείται εκείνο 
που έχει αυξημένη οξύτητα και που περιέχει ακαθαρσίες.  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
  
Η διαπίστωση της υγιεινότητας του γάλακτος αφορά : 
- Έλεγχο της χημικής τους σύνθεσης 
- Μικροβιολογικές εξετάσεις 
- Βιοχημικές εξετάσεις 
 
Ο έλεγχος γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Η δειγματοληψίες σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπονται από τον ΚΤΠ και την κτηνιατρική νομοθεσία για αντίστοιχη αποστολή δειγμάτων στο 
ΓΧΚ και Κτηνιατρικά εργαστήρια. 
 
ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
Η συσκευασία του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος πρέπει να πληροί όλους τους όρους υγιεινής. Δεν 
πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει την σύσταση του γάλακτος ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις 
οργανοληπτικές του ιδιότητες. 
 
Το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε συσκευασία ½ λίτρου ή των 10-20 κιλών κατά την κρίση του 
Νοσοκομείου.  
 
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστεριώσεως και να 
παραδίδονται στα Νοσοκομεία σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν χειρολαβές ώστε να 
προστατεύεται στις μετακινήσεις. Οι συσκευασίας (κιβώτια) πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή.  
 
Κατά την παραλαβή του γάλακτος τα Νοσοκομεία θα παίρνουν απαραίτητα αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλη 
τη παραληφθείσα ποσότητα (500 – 1000 γρ) τα οποία θα βράζουν ενώπιον του προμηθευτού ή του 
αντιπροσώπου του. Μετά την παραλαβή του γάλακτος από τα Νοσοκομεία ο προμηθευτής δεν θα φέρει καμία 
ευθύνη αν αυτό κόψει. Εάν το γάλα, όταν βράσει κόψει τούτο σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα απορρίπτεται 
χωρίς καμία άλλη χημική εξέταση.  
 
Στην περίπτωση αυτή ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει αμέσως διαφορετικά το Ίδρυμα 
μπορεί να αγοράσει ίση ποσότητα γάλακτος από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή και η τυχόν 
επί πλέον διαφορά τιμής καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν αυτόν (τον 
προμηθευτή).ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ  ΦΡΕΣΚΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ    

 

Είδος: Γάλα αγελάδας παστεριωμένο και ομογενοποιημένο 

Συσκευασία: ½ λίτρου με 3,5% λιπαρά 

Συσκευασία:10 λίτρων με 3,5% λιπαρά 



 

 

   Το παστεριωμένο γάλα πρέπει :  

Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό 

διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15΄΄  ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που 

χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου 

αποτελέσματος.  

Β. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στην δοκιμασία 

υπεροξειδάσης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην 

δοκιμασία υπεροξειδάσης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής 

παστερίωσης». 

Γ. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει 

τους 6ο C  στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του 

παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας 

παστερίωσης. 

Δ. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και 

«γάλα» το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του. Επιπλέον 

μπορεί να αναγράφεται και η ένδειξη «φρέσκο». Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο της 

συσκευασίας και με ευδιάκριτους χαρακτήρες.  

Να πληροί τα μικροβιολογικά κριτήρια που ορίζονται στο Κεφ. ΙΙ του Π.Δ. 56/95.  

Ε. Εάν πρόκειται περί ομοιογενοποιηθέντος παστεριωμένου γάλακτος και εάν μείνει τούτο σε ακινησία 48 

ώρες δεν πρέπει να σχηματίζεται φανερός διαχωρισμός της κρέμας και η περιεκτικότητα σε λίπος της 

υπερκείμενης ποσότητας 100 κυβ. εκατοστά γάλακτος φιάλης του ενός λίτρου και αναλόγου ποσότητας για 

δοχεία διαφόρου μεγέθους να μη διαφέρει Περισσότερο από 10% της περιεκτικότητας σε λίπος του 

εναπομείναντος γάλακτος.  

ΣΤ. Να περιέχει:  

• Λίπος 3,5%  

Για λίπος 3,5% είναι:  

Ειδικό βάρος εις 15ο C 1,028g/L 

Για λίπος 1,5% ή 0% είναι: 

Στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Α.Λ.%) 8,5 

         ή το ισοδύναμο 1 λίτρου διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία  ή ισοδύναμη συγκέντρωση 

προκειμένου για γάλα διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία.  

Z. To παστεριωμένο γάλα πρέπει να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας που έγινε σε αυτό η 

παστερίωση ή την επομένη. 

 

Νοθείες γάλακτος είναι:  

 Η προσθήκη νερού 



 

 

 Η μικρότερη ή μεγαλύτερη αφαίρεση λίπους 

 Η προσθήκη νερού και η αφαίρεση λίπους 

 Η προσθήκη συντηρητικών 

 Η ανάμειξη τεχνητού γάλακτος με πραγματικό 

Σαν απατηλή δήλωση θεωρείται η προσφορά άλλου γάλακτος αντί άλλου. Αλλοιωμένο γάλα θεωρείται εκείνο 

που έχει αυξημένη οξύτητα και που περιέχει ακαθαρσίες.  

 Η συσκευασία του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος πρέπει να πληροί όλους τους όρους υγιεινής. 

Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την 

ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει την σύσταση του γάλακτος ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις 

οργανοληπτικές του ιδιότητες. 

Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστεριώσεως. 

Στα κυτία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστεριώσεως. 

Τα κυτία πρέπει να παραδίδονται στα Νοσοκομεία σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν 

χειρολαβές, ώστε να προστατεύεται στις μετακινήσεις. Οι συσκευασίες (κιβώτια) πρέπει να επιστρέφονται στον 

προμηθευτή.  

Κατά την παραλαβή του γάλακτος τα Νοσοκομεία θα παίρνουν απαραίτητα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

από όλη την παραληφθείσα ποσότητα (500 – 1000 γρ) τα οποία θα βράζουν ενώπιον του προμηθευτού ή του 

αντιπροσώπου του. Μετά την παραλαβή του γάλακτος από τα Νοσοκομεία ο προμηθευτής δεν θα φέρει καμία 

ευθύνη αν αυτό κόψει. Εάν το γάλα, όταν βράσει κόψει, τούτο σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα και 

απορρίπτεται χωρίς καμία άλλη χημική εξέταση.  

Στην περίπτωση αυτή ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει αμέσως διαφορετικά το 

Ίδρυμα μπορεί να αγοράσει ίση ποσότητα γάλακτος από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή και η 

τυχόν επί πλέον διαφορά τιμής καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν αυτόν (τον προμηθευτή). 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εάν η Επιτροπή παραλαβής το ζητήσει το εργοστάσιο 

από το οποίο προέρχεται το γάλα.  

 Τήρηση Γενικών και Ειδικών Διατάξεων: Κ.Τ.Π. και Κώδικα Υγειονομικής Νομοθεσίας και των 

ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων. 

 Ο χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για τη διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και της 

ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας , συσκευασίας, 

αποθήκευσης  και διακίνησης των χορηγουμένων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο , προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται 

με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών. 

 Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε 

όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 



 

 

Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος , Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής του 
τροφίμου.  
 
 
                                    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΙΩΝ 
                                               
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
 

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι Α’ ποιότητας , θα είναι δε σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων-
Ποτών και Αντικειμένων κοινής Χρήσεως και τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις. 

Θα παράγονται σε χώρες της Ε.Ο.Κ. , εκτός της φέτας που έχει κατοχυρωθεί ως (Π.Ο.Π.) προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης και παράγεται μόνο στην Ελλάδα. 

Θα είναι καλά διατηρημένα σε κατάσταση ψύξης  και απ΄ευθείας βγαλμένα από τα ψυγεία. Η συσκευασία 
θα είναι άθικτη. Τα μεταλλικά δοχεία που περιέχουν την φέτα θα είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς χτυπήματα 
ή σκουριές.  
Έλεγχος μακροσκοπικός-χημικο-μικροβιολογικός.   
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΩΝ  

 Ημίσκληρο τυρί Α’ ποιότητας (μπαστούνι) 

 Σκληρό Τυρί Α’ ποιότητας (Κεφάλι) 

 Φέτα δοχείο 17 κιλών.  

   Τα είδη θα είναι Α’ Ποιότητας εγχώρια. 

   Τα είδη θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83) και τις εκάστοτε ισχύουσες 

Κοινοτικές, Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των τυριών (γεύση, οσμή, χρώμα) να είναι οι χαρακτηριστικοί του κάθε 

είδους. 

1.Το Ημίσκληρο Τυρί Α’ ποιότητας (Μπαστούνι) θα είναι Α’ ποιότητας, με μέγιστη υγρασία 45% και 

ελάχιστο λίπος 40% υπολογισμένο σε ξηρά ουσία. 

2.Το Σκληρό Τυρί Α’ ποιότητας (Μπαστούνι) θα είναι Α’ ποιότητας , με μέγιστη υγρασία 38% και λίπος 

τουλάχιστον 40% υπολογισμένο σε ξηρά ουσία. 

Για τα παραπάνω τυριά, η συσκευασία θα είναι πλαστική, αεροστεγής, με το εσωτερικό φύλλο ή φίλμ, που 

έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο, από ύλη που επιτρέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83). 

Στη συσκευασία των τυριών να αναγράφονται οι ενδείξεις , όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 11 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και επιπλέον:  

1.Η κατηγορία του τυριού 

2.Το είδος ή τα είδη γάλατος από τα οποία παρασκευάστηκε το τυρί.  

3.Το ελάχιστο λίπος 

4.Η μέγιστη υγρασία 

5.Η ημερομηνία παραγωγής 



 

 

6.Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

7.Η χώρα προέλευσης-παραγωγής του τυριού 

8.Το καθαρό βάρος. 

 Η φέτα θα είναι σε λευκοσιδηρά δοχεία, στα οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: 

1. ΦΕΤΑ. 

2. Προστατευόμενη Ονομασία  Προέλευσης (Π.Ο.Π.) 

3. ΤΥΡΙ 

4. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή. 

5. Το βάρος του περιεχομένου 

6. Η ημερομηνία παραγωγής 

7. Τα Στοιχεία Ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 

 Α) Τα δύο (2) πρώτα γράμματα της Ονομασίας Προέλευσης ΦΕ. 

  Β) Ο αύξων αριθμός του μέσου συσκευασίας 

 Γ) Η ημερομηνία παραγωγής 

 Τα μέσα συσκευασίας δεν πρέπει να περιέχουν καρκινογόνες ή και τοξικές ανόργανες ή οργανικές 

ενώσεις (βαρέα μέταλλα, μονομερή κ.α.) σε ποσοστό μεγαλύτερο από τα τυχόν επιτρεπόμενα όρια και έτσι να 

μεταφέρονται και στο τυρί. 

 Οι ενδείξεις θα αναγράφονται και καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα.  

 Ο  χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και  της 

ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε  το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται 

με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε 

όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό, αριθμός 852/2004, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για την υγιεινή των τροφίμων καθώς και με τον κανονισμό, αριθμός 853/2004, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), που καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης. 

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής του 
τροφίμου.  
 



 

 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ  

1.Γιαούρτι αγελάδας με ποσοστό λίπους 3,85 και καθαρό βάρος 200 γραμμαρίων. 

2.Γιαούρτι αγελάδας με ποσοστό λίπους 0% και καθαρό βάρος 200 γραμμαρίων. 

3.Επιδόρπιο (γιαούρτι με φρούτα) βάρους 150 γραμμαρίων. 

                                  Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες 

Το γιαούρτι πρέπει να είναι παρασκευασμένο από γάλα αγελάδας, να είναι σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) , τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές 

διατάξεις. 

Το γιαούρτι πρέπει: 

1. Να είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να έχει όψη αλάβαστρου. 

2.Να μην εμφανίζει αντιληπτό ίζημα 

3.Να μην έχει υποστεί κάποια άλλη ζύμωση , πλην της ειδικής ζύμωσης 

4. Οι οργανοληπτικές ιδιότητες να είναι κανονικές και ευάρεστες. 

5. Να   μην περιέχει συντηρητικές ουσίες. 

6. Να μην έχει παρασκευασθεί από διατηρημένο γάλα με την εξαίρεση του παστεριωμένου γάλακτος και 

του γάλακτος καταψύξεως. 

      7. Να μην περιέχει ζάχαρη. 

  Τα μέσα συσκευασίας να είναι από πλαστική εγκεκριμένη ύλη, η οποία δεν έχει επαναχρησιμοποιηθεί. 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας σε ευδιάκριτο μέρος , με ευανάγνωστο και 

ανεξίτηλο τρόπο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες, το οποίο να περιλαμβάνει εντός ωοειδούς ταινίας τις 

ενδείξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 56/95. 

Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:  

1.  Γιαούρτι αγελάδας  

2.  Λίπος επί % 

3. Η τελική χρονολογία ανάλωσης 

4. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή. 

  Στο επιδόρπιο οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται πάνω στη συσκευασία εκτός από αυτές που 

προβλέπονται από το άρθ. 11, παρ. 2 του Κώδικα Τροφίμων με τρόπο ευδιάκριτο με στοιχεία ευανάγνωστα 

και ανεξίτηλα είναι οι εξής:  

1.Το είδος και το ποσοστό του παρεχομένου γάλακτος επί του ετοίμου προϊόντος. 

2. το επί % ποσοστό λίπους 

3. το επί % ποσοστό ολικού στερεού υπολείμματος ή η υγρασία 



 

 

4. Η τελική χρονολογία ανάλωσης 

5. Κάτω από την εμπορική ονομασία και με κεφαλαία γράμματα του αυτού ύψους η φράση <<ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ  

με …… το είδος της προσθήκης>>.  

Ο  χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και  της 

ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους 

πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε  το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται 

με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των 

θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε 

όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό, αριθμός 852/2004, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για την υγιεινή των τροφίμων καθώς και με τον κανονισμό, αριθμός 853/2004, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), που καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης.  

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής 
παραλαβής του τροφίμου.  
                                                                     
                     
                                                               

 
 
                                                      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                            ΟΜΑΔΑ 6Η  

                               ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ(ΓΛΥΚΑ-ΑΛΜΥΡΑ) ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 

Α/Α  ΣΧΟΛΙΑ   Όνομα 

Μονάδα

ς 

Μέτρησ

ης 

Ποσότητ

α είδους 

 ΕΙΔΟΣ      

   CPV SAP   

1 ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ    κιλό 5 

   15812121-7 40000498   

       

2 ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 15812121-7 40000983 κιλό 5 

       

3 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΡΤΟΣ ΓΛΥΚΟΣ 15810000-9 40001313 κιλό 40 

4 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΓΑΝΕΣ 15810000-9 40000950 τεμάχιο 115 

          
 

 

 

                        ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

1)΄Αρτοι τύπου 55% καθαρό βάρος 2 κιλών. 

2)Λαγάνα πολυτελείας, για τις ανάγκες της Καθαρής Δευτέρας, άνω των 750 γραμμαρίων, κλασσικό σχήμα 

λαγάνας, με αλεύρι άσπρο τύπου 70%, αλεύρι κίτρινο ψιλό, νερό, μαγιά 2% επί του αλεύρου, αλάτι έως 2% επί 

του αλεύρου, μαστίχα περίπου 0,5 επί τοις χιλίοις, σουσάμι και μαυροσήσαμο. 

 Ο άρτος να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 111, 112 και 113) 

και τις εκάστοτε τις ισχύουσες  Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 Ο άρτος να παρασκευάζεται με τους επιτρεπόμενους τύπους και κατηγορίες αλεύρου, όπως ορίζονται 

από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και από  τις εκάστοτε τις ισχύουσες  Αγορανομικές Διατάξεις. 

 Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του πρέπει να πληρούν τους όρους και τις 

Διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 Οι μακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες του άρτου και των αρτοσκευασμάτων να είναι καλοί 

και να μην υπάρχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. 



 

 

 Ο άρτος  να είναι απαλλαγμένος από οποιαδήποτε ξένα σωματίδια και να μην έχει υποστεί 

οποιαδήποτε αλλοίωση. 

 Το ψήσιμο να είναι κανονικό, ομοιογενές, το δε φλόγωμα αυτού ομοιογενές και κανονικό σε όλη την 

επιφάνεια. 

 Στη συσκευασία να αναγράφονται με Ανεξίτηλη Σφραγίδα η  ημερομηνία παρασκευής και λήξης καθώς 

και οι άλλες ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 

 Η παρασκευή των παραπάνω ειδών να γίνεται Αυθημερόν. 

 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων απαιτείται να εφαρμόσουν σύστημα αυτοελέγχου HACCP 

(Ανάλυση κινδύνων – Κρίσιμα σημεία ελέγχου), οδηγία 93/43/ΕΟΚ, ΦΕΚ 1219/Β/4-10-2000,Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:   ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία 
Τράπεζας: ________________  
Κατάστημα: _______________  
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX) Ημερομηνία 
Έκδοσης: ________________  

Προς 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός Αριθμός....Τ.Κ. ] 

ή 
Iσε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α) ................ οδός ................. αριθμός .................Τ.Κ. .............  
β) .................οδός ................. αριθμός ................. Τ.Κ..............  
γ) ................ οδός ................. αριθμός ................. Τ.Κ. .............  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ................. , για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό για τη 
προμήθεια«…………………………………………………………..» που αφορά το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» συνολικής 
αξίας ......................................................... , σύμφωνα με τη με αριθμό...................................................  Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

 
 
 
 
 
 
 ΣΥΜΒΑΣΗ  υπ’  αριθμ.. ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 ΜΕΤΑΞΥ Τ……….   …………………………………………………. 
 
 
                                                                                       ΚΑΙ 
 
 
                                          ΤΗΣ  ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
                                                                  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 
                       …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                  Συμβατικού Τιμήματος ………………………………………….€ ………………………  ΦΠΑ 

  



 

 

 

     

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ      

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

"ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" NΠΔΔ                  Χαϊδάρι, ……………………. 

IEΡΑ ΟΔΟΣ 343, 124 61 ΧΑΙΔΑΡΙ 

ΑΡ.Σύμβασης .:………………………… 

                                     

           ΣΥΜΒΑΣΗ  ………………………,00€ …………………… ΦΠΑ    
  

Για την προμήθεια  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ................................................................. 
 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα γραφεία του Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"  

                   Ιερά Οδός 343,  Χαϊδάρι  

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

………………………………………………………………………. ………………………………….. του  Ψ.Ν.Α.  
"ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" ,  ο    οποίος το εκπροσωπεί.  

……………………………………………………………………………………………………… εκπρόσωπος   της    εταιρείας     

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ΟΔΟΣ…………………………………………………….ΠΕΡΙΟΧΗ………………………...ΤΚ……………  

ΑΦΜ……………………………………ΤΗΛ ……………………  FAX …………………………… 

 

      



 

 

 

 Κατόπιν διενέργειας δημόσιου  διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση και σύμφωνα με τα αποφασισθέντα  
στην  υπ’ αριθμ. ………………………………………………………………….. Συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου,  κατακυρώθηκε η προμήθεια ………………………………………………………………………, όπως 
αναλυτικά κατ’ είδος, κωδικό και τιμή ορίζονται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας σύμβασης , στον δεύτερο 
συμβαλλόμενο, που  εφεξής  θα  αποκαλείται για συντομία  Προμηθευτής, ο οποίος και την αναλαμβάνει, αποδεχόμενος  
ρητά και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους βασικούς και ουσιαστικούς όρους :  

2. Υποχρέωση του προμηθευτή είναι να εξασφαλίζει  απρόσκοπτα τον εφοδιασμό του Νοσοκομείου με τα είδη που  
κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν και περιλαμβάνονται στη παρούσα σύμβαση, και στις αναγκαίες κάθε φορά ποσότητες, 
όπως αυτές αναφέρονται στη παραγγελία . 

3. Η διάρκεια  της σύμβασης θα είναι ετήσια από………………………………..  
έως……………………………………….. ,   δύναται όμως  να παραταθεί  επί τρίμηνο από τη λήξη της ισχύος 
αυτής, μόνο εφόσον τούτο ζητηθεί  από την  υπηρεσία μας εγγράφως  και ανεξάρτητα  από τη σύμφωνη ή μη 
γνώμη  του προμηθευτή. 

4. Τα  προς προμήθεια είδη  θα είναι   όμοια και απόλυτα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην τεχνική προσφορά 
του προμηθευτή. 

5. Η χρηματική αξία την οποία  το Ψ.Ν.Α << ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ >> υποχρεούται να καταβάλλει στο προμηθευτή για 
τα προς προμήθεια είδη, θα είναι αυτή που αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του, είτε κατά τιμή μονάδος 
είτε κατά άλλη συσκευασία που αναφέρεται στη προσφορά. Η τιμή αυτή δεσμεύει τον προμηθευτή καθ’ όλη  τη 
διάρκεια ισχύος της συμβάσεως καθώς και κατά το διάστημα  παρατάσεώς της, εφόσον αυτή ήθελε ζητηθεί από 
την Υπηρεσία μας. 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 
 .............................. εγγυητική επιστολή της ........................ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού  ................................  
ευρώ ( ................ €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της 
Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την 
εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας 
ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προς  προμήθεια  είδη στο  χώρο  που θα ορίζεται από το 
Νοσοκομείο  μέσα στα χρονικά όρια που oρίζονται από  τη  παραγγελία και  θα είναι εύλογα   και σύμφωνα με   
την   αναγκαιότητα   χρήσης   των  ειδών αυτών. 

7. Προκειμένου  για   είδη με  ημερομηνία λήξεως, των  οποίων η χρήση  λήγει   σε καθορισμένη     ημερομηνία, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να  εφοδιάζει  το Νοσοκομείο με τέτοια  των  οποίων  η  χρήση  θα   επιτρέπεται  για   
ένα  τουλάχιστον χρόνο  από  την  ημερομηνία  αυτών από  το   Νοσοκομείο. 



 

 

8. Τα  είδη των οποίων η προμήθεια ανατίθεται  στον  συμβαλλόμενο  προμηθευτή είναι αυτά που αναφέρονται 
αναλυτικά στη κατάσταση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.Τα στοιχεία  της περιγραφής των  ειδών είναι σύμφωνα με 
την  τεχνική προσφορά του προμηθευτή  και  οι αναγραφόμενες  τιμές  είναι  οι  τιμές της  οικονομικής  
προσφοράς  του και αποτελούν τις  συμβατικές τιμές.  

9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή 
συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Προμηθευτή επιβάλλονται κυρώσεις. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες 
ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες ή τα προς προμήθεια αγαθά δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης ποσοστό 0,5% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 

 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και 
οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Προμηθευτή. 

 Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το 
έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 
τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Προμηθευτή επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

10. Απαγορεύεται  ρητά η παραχώρηση της προμήθειας σε άλλον εκτός από τον προμηθευτή. 

11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με 
έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 
118/07). Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην 
γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς 
και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται 
εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο 
Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να 
λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των 
παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας 
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των 
μερώ. 

12. 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. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω 



 

 

ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 
αποδοχή του αιτήματος. 

13. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των 
 ....................... ……………………………………………………………………………ευρώ (……………€) ……………. ΦΠΑ 
 ....................... % Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση της προμήθειας και περιλαμβάνει όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, 
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), 
παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του Έργου. 

14. Τον  προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις : 

      α) Υπέρ της Ψυχικής Υγείας 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3580/07 

      β) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας πλέον χαρτοσήμου 3% & Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20% . 

      γ) Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 

    

              

15. Η  πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της Παρέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά τη παράδοση  και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και αφού 
προσκομιστούν τιμολόγιο του προμηθευτή καθώς και κάθε άλλο παραστατικό που προβλέπεται από τις ισχύουσες 
νομικές διατάξεις και θα ζητηθεί από την Υπηρεσία μας . 

16. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση, καλύπτεται από τη  διακήρυξη του διαγωνισμού, την 
προσφορά του προμηθευτή και το Π.Δ.394/96 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. 

17. Μετά την ανάγνωση και αποδοχή των όρων της παρούσας σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν τρία (3) 
όμοια πρωτότυπα αυτής, το ένα εκ των οποίων λαμβάνει ο προμηθευτής.   

                                                               ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                              
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