
                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

       

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                        Κέρκυρα,   23-09-2019     

6η  Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:  22279  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                     

Πληροφορίες: Κεφαλληνός Κ. 

Τηλέφωνο: 26613 60641 

FAX: 26610 81086 

e-mail: grpromit@gnkerkyras.gr  

web: www.gnkerkyras.gr  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 26/2019 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΥ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ KAI ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ) ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 

1, 2, 3, 4 & 5   
ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 599.999,99 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α 

 ΣΥΣΤ. ΑΡ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 79845  

 



 

Σελίδα 2 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 4 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 6 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 7 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 7 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ...................................................................................................... 8 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................................................... 9 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................................................................... 9 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................ 9 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ................................................................................. 9 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................................. 9 
2.1.4 Γλώσσα.......................................................................................................................................................... 9 
2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 10 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................................... 10 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................ 10 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................. 11 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..................................................................................................................................... 12 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 15 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 15 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 15 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ......................................... 15 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................... 16 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................... 16 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................16 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ................................................................................................................................................16 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 19 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 19 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 19 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 19 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 19 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 21 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών .............................................................................................................................................................. 22 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 23 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 23 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................24 

3.1  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 24 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .................................................................................................... 24 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 24 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 25 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 26 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................................................. 26 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 27 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................29 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ............................................................................................................................... 29 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 29 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 29 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 30 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 30 



 

Σελίδα 3 

4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 30 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................31 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 31 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 31 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 32 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................................................33 

6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................. 33 
6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................... 33 
6.3  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................... 34 
6.4 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................... 34 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................35 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .............................................................. 35 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ ................................................................................................................................................... 66 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................. 83 

 



 

Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΓΟΥΒΙΑ 

Πόλη ΚΕΡΚΥΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 491 00 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL622 

Τηλέφωνο 26613 60400 

Φαξ 26610 81086 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  grpromit@gnkerkyras.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες 

Τμήμα Προμηθειών  Γ.Ν. Κέρκυρας 

Κεφαλληνός Κων/νος 

Τηλ.: 26613 60641, 538 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου δικαίου με την επωνυμία: «Γενικό Νοσοκομείο 
Κέρκυρας», αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (κατά το άρθρο 2 παρ. 1,2 και 3 Ν.4412/2016) και 

ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (Υπουργείο Υγείας) 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

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

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό :  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση του Τμήματος 

Προμηθειών του Γ. Ν, Κέρκυρας εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

www.promitheus.gov.gr και www.gnkerkyras.gr 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Η δαπάνη για 

την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 1511 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών 

ετών 2019 - 2020  του Νοσοκομείου. 



 

Σελίδα 5 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού 

Νοσοκομείου Κέρκυρας και του Ψυχιατρικού Τομέα αυτού.                 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 15119000-5, 15112000-6, 15411110-6, 15221000-3, 03221200-8, 03142500-3, 15331170-9, 

15612500-6, 15811500-1, 15511000-3, 15551300-8, 15540000-5, 15800000-6 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΤΜΗΜΑ CPV 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. (€) 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ 15119000-5  104.541,00  118.131,33 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

2 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 15112000-6  82.635,50  93.378,12 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 15411110-6  30.256,00  34.189,28 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

4 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 
15221000-3  12.017,50  13.579,78 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

5 
ΦΡΕΣΚΑ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
03221200-8  75.124,75  84.890,97 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

6 ΑΥΓΑ 03142500-3  4.043,00  4.568,59 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

7 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
15331170-9  10.028,50  11.332,21 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

8 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
15612500-6  27.915,10  31.544,06 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

9 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 
15811500-1  7.789,50  8.802,14 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

10 ΓΑΛΑ 15511000-3  37.402,90  42.265,28 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

11 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 15551300-8  24.080,00  27.210,40 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

12 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
15540000-5  34.547,85  39.039,07 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

13 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
15800000-6  80.591,84  91.068,78 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων κάθε τμήματος. 

Η κατακύρωση γίνεται ανά τμήμα και δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό τμημάτων που μπορεί να 
ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 599.999,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 530.973,44 €  ΦΠΑ : 69.026,55 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Το Γενικό Νοσοκομείο 

Κέρκυρας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης έως τρεις (3) μήνες 

και μέχρι απορρόφησης των συμβατικών ποσοτήτων ή εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος.   

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 

μεγαλύτερης ποσότητας κατά ποσοστό στα εκατό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% (άρθρο 105 παρ. 
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1 του Ν. 4412/2016) επί των αρχικών ποσοτήτων κάθε Τμήματος. Το συνολικό κόστος με την τυχούσα 

επαύξηση δεν θα υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ανά Τμήμα. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα 

διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσης του) όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της περιφέρειας Ιονίων νήσων / 

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα είδη των τμημάτων: 1, 2, 3, 4 & 5 και την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για τα είδη των τμημάτων: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13.  

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

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

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

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

6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

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

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

9. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες”, 

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

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

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

15. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

17. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

 Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 

18.  Του N.4472/2017 (A’ 74), « Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την 
κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων», καθώς και 

 την εγκύκλιο 853/27-3-2018,»Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου. 

19. Την αρ. 14η-23ο/14-05-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας – Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών. 

20.  Την αρ. 48η-10ο/15-07-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας – Προϋπολογισμός ετήσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων. 

21. Την αρ. 56η-10ο/22-08-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας – Έγκριση ειδών, ποσοτήτων, 

ενδεικτικών τιμών ετήσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων. 

22. Την αρ. πρωτ.: 22022/19-09-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π. 0/1095, αρ. Δέσμευσης 

889/0 και ΑΔΑ: ΨΙΧ74690Β3-ΒΕ8.   

23.  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

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

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 

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

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την 05/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/09/2019 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 79845. 

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

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   www.gnkerkyras.gr.  
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αναλογικά τους αναδόχους. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 26/2019 Προκήρυξη της Σύμβασης,  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα πέντε (15) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 

της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

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

µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τεχνικά φυλλάδια και prospectus μπορούν να υποβάλλονται, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.   

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων τμημάτων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

α/α ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

(€) 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ  2.090,82 
Δύο χιλιάδες ενενήντα ευρώ και 

ογδόντα δύο λεπτά 

2 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  1.652,71 
Χίλια εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και 

εβδομήντα ένα λεπτά 

3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  605,12 
Εξακόσια πέντε ευρώ και δώδεκα 

λεπτά 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ  240,35 
Διακόσια σαράντα ευρώ και 

τριανταπέντε λεπτά 

5 ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1.502,50 
Χίλια πεντακόσια δύο ευρώ και 

πενήντα λεπτά 

6 ΑΥΓΑ  80,86  Ογδόντα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  200,57 
Διακόσια ευρώ και πενήντα επτά 

λεπτά 

8 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ  558,30 
Πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και 

τριάντα λεπτά 

9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ    155,79 
Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και 

εβδομήντα εννέα λεπτά 

10 ΓΑΛΑ  748,06 
Επτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και 
έξι λεπτά 

11 ΓΙΑΟΥΡΤΙ  481,60 
Τετρακόσια ογδόντα ένα ευρώ και 
εξήντα λεπτά 

12 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  690,96 
Εξακόσια ενενήντα ευρώ και 

ενενήντα έξι λεπτά 

13 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  1.611,84 
Χίλια εξακόσια έντεκα ευρώ και 

ογδόντα τέσσερα λεπτά 

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

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  

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

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

ή/και   

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

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

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

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

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

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

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

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

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

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

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

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

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

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

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

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

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

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

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

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

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

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

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

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
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αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

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

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

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.    

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 

2016, 2017 & 2018 ίσο ή μεγαλύτερο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση 

που υποβάλλεται προσφορά για επιμέρους τμήματα του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης το ποσό 

θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί 

στα τμήματα αυτά για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Αν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο 
της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

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

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή του καταστήματος 
(υγειονομικού ενδιαφέροντος) που να προκύπτει ότι ασχολείται με την παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία 
και διάθεση των προς προμήθεια ειδών των τροφίμων όπου αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 

πιστοποίηση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή ISO 22000:2005 για τους χώρους 

παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και διάθεσης των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και 
διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 



 

Σελίδα 16 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

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

σύμβασης. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

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

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 

του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

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

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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

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

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 

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

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

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

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

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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

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

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

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

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

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

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

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

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

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

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

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

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

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

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

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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

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

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

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
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οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

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

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

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

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

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις: 

α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμούς ή φορολογικές 

δηλώσεις), στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη 

νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας και 

β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

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

αντίγραφο της άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή του καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος) που 

να προκύπτει ότι ασχολείται με την παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια 

ειδών των τροφίμων που περιλαμβάνονται στα Τμήματα για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. 

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

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα  

σε αυτήν δικαιολογητικά. 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 



 

Σελίδα 19 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

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

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

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

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

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

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

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

τιμής ανά τμήμα ειδών όπως, πιο συγκεκριμένα, προκύπτει από: 

1. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης 

του είδους (την ημέρα παράδοσης του) όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της περιφέρειας Ιονίων νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα είδη των 

τμημάτων: 1, 2, 3, 4 & 5  και 

2. Η χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά τμήμα για τα είδη των τμημάτων: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

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

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
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πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

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

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

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

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

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

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

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

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

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

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

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
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που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

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

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

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016 και  

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

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- 

ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  

Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Επιπλέον θα συμπληρώνονται οι πίνακες συμμόρφωσης που παρατίθενται το Μέρος Β.  Τεχνικές 

Προδιαγραφές – Πινάκες Φύλλου Συμμόρφωσης του Παραρτήματος I οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν 

μαζί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι. Οι πίνακες συμμόρφωσης παρέχονται σε ηλεκτρονικό 

αρχείο word στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού. 

 

Όλοι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποβάλλουν συμπληρωμένο τον Πίνακα: «ΓΕΝΙΚΑ» που αφορά 
τους Ποιοτικούς Ελέγχους και Δειγματοληψίες και τους Πίνακες που αφορούν τα Τμήματα της Σύμβασης 

στα οποία  συμμετέχουν. 

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

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.  

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Αφορά τα τμήματα: 6. Αυγά, 7. Κατεψυγμένα Λαχανικά, 8. Προϊόντα Αρτοποιίας, 9. Παρασκευασμένα 

Προϊόντα Άρτου, 10. Γάλα, 11. Γιαούρτι, 12. Τυροκομικά Προϊόντα και 13. Διάφορα Προϊόντα Διατροφής.  

 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης, με τρία το πολύ δεκαδικά 

ψηφία. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Αφορά τα τμήματα: 1. Διάφορα Κρέατα, 2. Πουλερικά, 3. Ελαιόλαδο, 4. Κατεψυγμένα Αλιεύματα και 5. 

Φρέσκα Οπωροκηπευτικά. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 

ειδών, βάσει της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους (την ημέρα 

παράδοσης του) όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 
περιφέρειας Ιονίων νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 

ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 

φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) το πολύ, δεκαδικά 

ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την 

ενδεικτική τιμή είδους του πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)  για τα τμήματα της Διακήρυξης που υποβάλλεται η αντίστοιχη προσφορά. 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων προσφέρει έκπτωση 5% επί ενδεικτικής τιμής 10,000 € ανά μονάδα. 

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή  

προσφοράς το αποτέλεσμα του υπολογισμού 10,000 - (10,000 x 0,05), ήτοι 9,500 €. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  

αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος  ΙΙΙ, που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

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

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

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

αυτόματα από το σύστημα.  

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

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

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

ανά Τμήμα που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της 

παρούσας διακήρυξης.  
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

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

(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

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

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

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

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 05/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

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

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. 

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

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

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 

όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

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

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

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

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

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

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

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

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

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

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

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

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

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

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

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

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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

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

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας. 

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

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

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

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

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

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

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

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

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

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

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

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

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

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

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

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

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

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

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

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

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

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

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

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

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

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή των αναδόχων θα πραγματοποιείται τμηματικά με έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά 

την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής - ποιοτικής παραλαβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

β. Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

γ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 

δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες  

διατάξεις. 

ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

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

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969)) . 

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

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

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 

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

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

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, από τις 07.00π.μ. έως τις 09.00π.μ. στις αποθήκες του 

Νοσοκομείου.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών. 
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν δείγματα για πρακτική δοκιμασία, 

εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 214 του 

Ν.4412/2016. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

 

 

ΦΟΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, 

του Ψυχιατρικού τομέα και των δομών του με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

(%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσης 

του) όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα είδη των τμημάτων: 1, 2, 3, 4 & 5   

και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μονό βάσει τιμής για τα είδη των 

τμημάτων: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13. 

Τα είδη, οι αιτούμενες ποσότητες, καθώς και ο προϋπολογισμός της σύμβασης υποδιαιρούνται σε 

Τμήματα όπως περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω Πίνακες.  

 
ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ 

     

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

1.1 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ 

ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ (ΜΠΟΥΤΙ) 
ΚΙΛΟ 10.150,00 8,700   88.305,000  99.784,65 

1.2 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ 

ΟΣΤΟΥ (ΜΠΟΥΤΙ) 
ΚΙΛΟ 2.700,00 5,750   15.525,000  17.543,25 

1.3 ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 90,00 7,900   711,000  803,43 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
     

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

2.1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 24.200,00 3,400   82.280,000  92.976,40  

2.2 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 

KATΕΨΥΓΜΕNH 
ΚΙΛΟ 90,00 3,950   355,500  401,72  

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
     

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

3.1 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5LT ΟΞΥΤ. 

0 - 1 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.220,00 24,800   30.256,000  34.189,28  
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ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ AΛΙΕΥΜΑΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

4.1 
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΚΙΛΟ 1.430,00 8,000   11.440,000  12.927,20  

4.2 ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΙΛΟ 105,00 5,500   577,500  652,58  

 

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

5.1 
ΑΝΗΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 

100ΓΡΜ 
ΤΕΜ 1.170,00 0,400   468,00  528,84  

5.2 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛO 860,00 1,130   971,80  1.098,13   

5.3 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛO 1.135,00 1,750   1.986,25   2.244,46   

5.4 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

ΚΟΚΚΙΝΑ/ΞΑΝΘΑ 
ΤΕΜ 4.000,00 0,700   2.800,00   3.164,00   

5.5 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 

ΚΙΛΟ 
ΚΙΛΟ 3,00 2,600   7,80  8,81  

5.6 
ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ 

ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΚΙΛO 7.340,00 0,740   5.431,60   6.137,71   

5.7 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛO 2.350,00 1,450   3.407,50   3.850,48   

5.8 
ΜΑΪΝΤΑΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 

100ΓΡΜ 
ΤΕΜ 1.740,00 0,400   696,00  786,48  

5.9 
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΚΙΛO 800,00 0,500   400,00  452,00  

5.10 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 10.800,00 0,570   6.156,00   6.956,28   

5.11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛO 220,00 1,700   374,00  422,62  

5.12 
ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ 

/ΞΙΝΟΜΗΛΑ 
ΚΙΛO 2.060,00 1,600   3.296,00   3.724,48   

5.13 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛO 9.060,00 1,630   14.767,80  16.687,61  

5.14 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛO 2.565,00 1,600   4.104,00   4.637,52   

5.15 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛO 3.000,00 0,770   2.310,00   2.610,30   

5.16 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛO 18.200,00 0,740   13.468,00  15.218,84  

5.17 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ 
ΚΙΛO 250,00 1,700   425,00  480,25  

5.18 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛO 6.375,00 1,000   6.375,00   7.203,75   

5.19 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛO 4.000,00 1,500   6.000,00   6.780,00   

5.20 
ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 

100ΓΡΜ 
ΤΕΜ 1.300,00 0,400   520,00  587,60  

5.21 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ ΤΕΜ 2.900,00 0,400   1.160,00   1.310,80   
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ΤΜΗΜΑ 6: ΑΥΓΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

6.1 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 31.100,00 0,130   4.043,00   4.568,59   

 

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

7.1 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 
ΚΙΛΟ 1.540,00 2,300   3.542,00   4.002,46   

7.2 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 1.315,00 2,300   3.024,50   3.417,69   

7.3 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΟ 1.140,00 2,300   2.622,00   2.962,86   

7.4 ΠΡΑΣΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 840,00 1,000   840,00  949,20  

 

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

8.1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛΟ 16.490,00 1,140   18.798,60  21.242,42  

8.2 ΑΡΤΟΣ ΣΙΚΑΛΗΣ ΚΙΛΟ 4.260,00 1,140   4.856,40   5.487,73   

8.3 
ΨΩΜΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ 

100ΓΡΜ 
ΤΕΜ 14.690,00 0,290   4.260,10   4.813,91   

 

 

ΤΜΗΜΑ 9: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

9.1 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 500ΓΡΜ ΤΕΜ 1.350,00 1,080   1.458,00   1.647,54   

9.2 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

ΛΕΥΚΕΣ/ΣΙΚΑΛΕΩΣ 

500ΓΡΜ 

ΤΕΜ 3.350,00 1,890   6.331,50   7.154,60   
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ΤΜΗΜΑ 10: ΓΑΛΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

10.1 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΛΗΡΕΣ  

0,5 L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2.610,00 0,890   2.322,90   2.624,88   

10.2 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 1,5% 

ΛΙΠΑΡΑ  1 L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 21.000,00 1,310   27.510,00  31.086,30  

10.3 

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

3,5% ΛΙΠΑΡΑ 1L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7.570,00 1,000   7.570,00   8.554,10   

 

 

ΤΜΗΜΑ 11: ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

11.1 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ  

ΜΕ 2% ΛΙΠΑΡΑ ΣΥΣΚ. 

200ΓΡ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 21.500,00 1,120   24.080,00  27.210,40  

 

 

ΤΜΗΜΑ 12: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

12.1 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 15 

ΚΙΛΩΝ 

ΚΙΛO 1.600,00 6,300   10.080,00  11.390,40  

12.2 
ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 
ΚΙΛΟ 900,00 8,930   8.037,00   9.081,81   

12.3 
ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΕ 

ΦΕΤΕΣ 
ΚΙΛΟ 435,00 9,550   4.154,25   4.694,30   

12.4 ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΙΛΟ 1.900,00 3,800   7.220,00   8.158,60   

12.5 ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΚΕΦΑΛΙ) ΚΙΛΟ 360,00 8,160   2.937,60   3.319,49   

12.6 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟ 
ΚΙΛΟ 260,00 8,150   2.119,00   2.394,47   
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ΤΜΗΜΑ 13: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ     
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α                   

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α                   
(€) 

13.1 ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 565,00 0,940   531,10  600,14  

13.2 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΠΤΑ 

500 ΓΡΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 100,00 0,500   50,00  56,50  

13.3 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 

500 ΓΡΜ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2.400,00 0,700   1.680,00   1.898,40   

13.4 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2 500 

ΓΡΜ.(ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1.136,00 0,670   761,12  860,07  

13.5 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 500 

ΓΡΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10.210,00 0,530   5.411,30   6.114,77   

13.6 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ 

500 ΓΡΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1.090,00 0,670   730,30  825,24  

13.7 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500 ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 4.000,00 0,670   2.680,00   3.028,40   

13.8 
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 

ΣΑΚΚΟΣ 25 ΚΙΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 49,770   2.488,50   2.812,01   

13.9 ΡΕΒΥΘΙΑ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 997,00 1,330   1.326,01   1.498,39   

13.10 ΡΥΖΙ ΒΟΝΕΤ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 6.115,00 0,930   5.686,95   6.426,25   

13.11 
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 

ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 370,00 1,030   381,10  430,64  

13.12 
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 

ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 985,00 0,980   965,30  1.090,79   

13.13 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

500 ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1.590,00 2,360   3.752,40   4.240,21   

13.14 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 

ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 885,00 1,250   1.106,25   1.250,06   

13.15 
ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ 

250ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 370,00 0,890   329,30  372,11  

13.16 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΟ 

ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΚΟΜΜΕΝΗ 
ΚΙΛΟ 210,00 7,450   1.564,50   1.767,89   

13.17 
ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟ 

Α/Δ ΚΟΜΜΕΝΟ 
ΚΙΛO 210,00 6,330   1.329,30   1.502,11   

13.18 ΑΛΑΤΙ Νο 2 10 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 695,00 2,330   1.619,35   1.829,87   

13.19 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500ΓΡΑΜ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 1.290,00 0,280   361,20  408,16  

13.20 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 2ΚΙΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 365,00 5,400   1.971,00   2.227,23   

13.21 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΤΥΠΟΥ 

ΒΙΤΑΜ 250ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1.740,00 1,110   1.931,40   2.182,48   

13.22 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 

ΑΛΕΣΜΕΝΟ 500 ΓΡΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 11,560   57,80  65,31  

13.23 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ 500 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 4,500   22,50  25,43  
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ΓΡΜ. 

13.24 
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 

500ΓΡΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 8,220   41,10  46,44  

13.25 
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 

(181/200) /1 ΚΙΛΟ 
ΚΙΛΟ 17,00 3,650   62,05  70,12  

13.26 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 1 

ΚΙΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1.825,00 0,870   1.587,75   1.794,16   

13.27 
ΖΕΛΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΓΕΥΣΕΩΝ 
ΚΙΛΟ 146,00 4,720   689,12  778,71  

13.28 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 

500ΓΡΑΜ.  
ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 3,710   22,26  25,15  

13.29 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ 3ΚΙΛΟ 

ΜΙΣΟΚΑΡΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 757,00 3,900   2.952,30   3.336,10   

13.30 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ 1000 

ΓΡΑΜ. ΜΙΣΟΚΑΡΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 870,00 1,390   1.209,30   1.366,51   

13.31 ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΞ  1000ΓΡΜ  ΤΕΜΑΧΙΟ 390,00 3,120   1.216,80   1.374,98   

13.32 
ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

500 ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 3,970   23,82  26,92  

13.33 
ΛΕΜΟΝΙ (ΧΥΜΟΣ)330 

ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1.380,00 0,340   469,20  530,20  

13.34 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 

10 ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30.000,00 0,060   1.800,00   2.034,00   

13.35 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΡΙΔΑ 

20 ΓΡΑΜ.  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΥΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 55.640,00 0,073   4.061,72   4.589,74   

13.36 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00 13,700   109,60  123,85  

13.37 
ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

500ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 3,350   10,05  11,36  

13.38 ΞΥΔΙ 400 ΓΡΑΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1.390,00 0,390   542,10  612,57  

13.39 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΞΕΡΟΣ 500 

ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 1,990   5,97  6,75  

13.40 

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΠΑΠΡΙΚΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 

500ΓΡΑΜ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 42,00 3,230   135,66  153,30  

13.41 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 70,00 7,050   493,50  557,66  

13.42 
ΡΙΓΑΝΗ ΕΞΤΡΑ 500 

ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 36,00 3,940   141,84  160,28  

13.43 
ΣΟΔΑ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ 

500 ΓΡΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 0,990   11,88  13,42  

13.44 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 2 

ΓΡΑΜ. (ΦΑΚΕΛΑΚΙ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 49.530,00 0,120   5.943,60   6.716,27   

13.45 
ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ 

800 ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 370,00 4,460   1.650,20   1.864,73   
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13.46 
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ 1 

ΚΙΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 35,00 2,320   81,20  91,76  

13.47 

ΤΟΜ/ΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 500 

ΓΡΑΜ.  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2.550,00 1,300   3.315,00   3.745,95   

13.48 
ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΚΑΣΕ  3 

ΚΙΛΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000,00 3,330   3.330,00   3.762,90   

13.49 
ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ 
(ΦΑΚΕΛΑΚΙ)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 13.700,00 0,040   548,00  619,24  

13.50 
ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΥΜΑ 

ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 52,00 8,170   424,84  480,07  

13.51 
CHEESE CRACKERS 

45ΓΡΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 9.560,00 0,650   6.214,00   7.021,82   

13.52 

ΤΥΡΟΠΙΤΑ – 

ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗ 150ΓΡΜ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.350,00 0,600   2.610,00   2.949,30   

13.53 
ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ 1000 

ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 13,00 5,600   72,80  82,26  

13.54 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3.650,00 0,070   255,50  288,72  

13.55 
ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 250ML 
ΤΕΜΑΧΙΟ 9.560,00 0,400   3.824,00   4.321,12   
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ΜΕΡΟΣ Β.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ (Απαιτείται συμπλήρωση και υποβολή από όλους τους προσφέροντες)  
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

   ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΑΙ   

Α) Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : 1. Μακροσκοπικούς και 2. 

Εργαστηριακούς.  Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 1) Τον 

χημικό, 2) τον Μικροβιολογικό, 3) τον παρασιτολογικό, 4) τον 

τοξικολογικό κλπ. 

ΝΑΙ   

Β) Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται (διενέργεια μακροσκοπικού 

ελέγχου, λήψη δειγμάτων και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο) 

από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κλπ. Υπηρεσίες, 
από τις Επιτροπές παραλαβής, οι οποίες σε κάθε παραλαβή 

διενεργούν και τον μακροσκοπικό έλεγχο. Όσο για τον 

εργαστηριακό, δηλαδή για την 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 ανωτέρω περιπτώσεις 

διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι επιτροπές παραλαβής ή 

στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν 

τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών , Κτηνιατρικής, 

Γεωργίας) οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και 
προβαίνουν στην λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον 

το κρίνουν αναγκαίο. 

ΝΑΙ   

Γ) Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του 

προϊόντος, 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 πρακτικό ότι και 
διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. 

ΝΑΙ   

Δ) Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να 

τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα 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. 

ΝΑΙ   

Ε) Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον 

Εισαγγελέα θα γίνεται από το Νοσοκομείο. 
ΝΑΙ   

ΣΤ) Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα 

είναι μη κανονικό ή μη κανονικό - νοθευμένο, τότε η δαπάνη του 

ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

 
 
 

 



 

Σελίδα 43 

ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1.1. Μοσχαρίσιο κρέας άνευ οστού (μπούτι) ΝΑΙ   
 

1.2. Χοιρινό κρέας άνευ οστού (μπούτι) ΝΑΙ   
 

1.3 Αρνί νωπό ΝΑΙ   
 

1. Τα νωπά κρέατα θα διατίθενται σύμφωνα με τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις που 

αφορούν την παραγωγή, την διακίνηση και διάθεση του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

2. Τα είδη θα πρέπει να είναι εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης 
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΝΑΙ   

 

3. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα και 

από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες 

σημάνσεις, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, 

Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

4. Το μοσχαρίσιο κρέας θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α (σφαγεία 

νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων, ηλικίας κάτω των δυο), 
με μυϊκή διάπλαση, κατηγορίας S, E, U, R και βαθμό πάχυνσης 

κατηγορίας 1 και 2 (πολύ μικρή, μικρή). 

ΝΑΙ   

 

5. Τα κρέατα θα παραδίδονται σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος 

(Vacuum) σε συσκευασίες των 2 και 5 κιλών. 
ΝΑΙ   

 

6. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά 

κτηνιατρικής επιθεώρησης. 
ΝΑΙ   

 

7. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος, 

πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και 

αριθμός έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού) και για την 

συντήρηση και διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι 

διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. 410/94 όπως ισχύει τροποποιημένο 

σύμφωνα με το Π.Δ. 203/98. 

ΝΑΙ   

 

8. Για το βόειο - μοσχαρίσιο κρέας ο κωδικός του ζώου ή της 

ομάδας πρέπει να αναγράφεται και στο συνοδευτικά εμπορικά 

έγγραφά (τιμολόγια, δελτία αποστολής). 

ΝΑΙ   

 

9. Η μεταφορά των κρεάτων προς τις αποθήκες του Νοσοκομείου 

μας θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα 

ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Τα έντυπα των 

καταγραφικών να είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου για έλεγχο. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 2: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

2.1. Κοτόπουλο νωπό ΝΑΙ   
 

2.2. Γαλοπούλα κατεψυγμένη ΝΑΙ   
 

1. Τα πουλερικά, νωπά και κατεψυγμένα, θα πρέπει να είναι Α 

ποιότητας και να διατίθενται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις που αφορούν 

την παραγωγή, την διακίνηση και διάθεση του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

2. Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι βάρους 1200 γραμμαρίων περίπου 

το καθένα. Το εν λόγω βάρος μπορεί να αυξομειώνεται, αφού του 

ζητηθεί και εφόσον  έχει την δυνατότητα αυτή ο προμηθευτής. 

ΝΑΙ   

3. Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι τύπου 70% δηλαδή : σφαγμένα , 

αποπτερωμένα, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια που κόβονται στους 

ταρσούς ή και ένα εκατοστό κάτω από αυτούς, χωρίς όργανα του 

πεπτικού συστήματος και εντόσθια. 

ΝΑΙ   

 

4.  Η μεταφορά των νωπών κοτόπουλων θα γίνεται με ισοθερμικούς 

θαλάμους που διατηρούν την θερμοκρασία (+4ο C),(σχετ. Π.Δ. 

959/81) 

ΝΑΙ   

 

5. Οι κατεψυγμένες γαλοπούλες θα είναι βάρους 2500 gr – 3000 gr 

περίπου, τύπου 70%. 
ΝΑΙ   

 

6. Τα χορηγούμενα πουλερικά θα είναι πάντα πρώτης κατηγορίας, 

ανέπαφα - λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά - χωρίς 

κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα ,χωρίς οποιαδήποτε 

ξένη οσμή, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς 

μώλωπες , και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης, θα πρέπει 

επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο 

στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς,(σχετ. κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91 
άρθρο 6ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008 

ΝΑΙ   

 

7. Τα εν λόγω χορηγούμενα πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται 

από πτηνοσφαγείο , που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια  

κτηνιατρική υπηρεσία  και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα 

(κονκάρδα) του  κτηνιατρικού ελέγχου. 

ΝΑΙ   

 

8. Τα χορηγούμενα πουλερικά δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες 
προερχόμενες από την διατροφή των ζώων ή άλλες ουσίες 

εξωγενούς προελεύσεως όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και 

θυρεοστατικά και γενικά απουσία κτηνιατρικών και αυξητικών 

παραγόντων. 

ΝΑΙ   

 

9. Η ημερομηνία παράδοσης των νωπών πουλερικών να είναι 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. 
ΝΑΙ   

 

10. Δεν θα χορηγούνται πουλερικά που δεν πληρούν τους 
παραπάνω όρους, καθώς και τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

3.1. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 5λιτρο ΝΑΙ   

1. Το ελαιόλαδο θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληροί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που αφορούν το εξαιρετικά 

παρθένο ελαιόλαδο καθώς με τις ισχύουσες Κοινοτικές, 

Υγειονομικές και Αγορανομικές Διατάξεις. 

   

2. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ, με 

οξύτητα 0-1%, τυποποιημένο και σφραγισμένο σε κατάλληλο 

μεταλλικό δοχείο, περιεκτικότητας 5 λίτρων, με αναγραφόμενη 

εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση, εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας 

κατανάλωσης. 

ΝΑΙ   

3. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση 

τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχει από τις 

οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης 

κατά την παραγωγή του, ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς 

επεξεργασίας του. 

ΝΑΙ   

4. Να μην περιέχει βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα, ως και 

υπολείμματα διαλυτικών μέσων. Να µην περιέχει οποιαδήποτε 

συντηρητικά μέσα. Να μην περιέχει τοξικές ουσίες (εντομοκτόνα, 

κλπ) των οποίων η περιεκτικότητα να είναι μεγαλύτερη του 0,001%. 

   

5. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμίξεις 
διαφόρων ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας. 

ΝΑΙ   

6. Οι παραγγελίες θα παραδίδονται σε συσκευασία πέντε (5) 

λίτρων, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από το Νοσοκομείο. 
ΝΑΙ   

7. Η συσκευασία πρέπει να διασφαλίζει το αμετάβλητο της 

σύστασης από την επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του 

προϊόντος καθώς και το αμετάβλητο των επιγραφών του όπως 

προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ AΛΙΕΥΜΑΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1. Πέρκα φιλέτο ΝΑΙ   

  4.2. Σουπιά καθαρή ΝΑΙ   

1. Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε κτηνιατρικές, 

υγειονομικές διατάξεις και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι 

αφορά στην επιθεώρηση, εισαγωγή, συντήρηση, επεξεργασία, 
εμπορία αυτών. 

ΝΑΙ   

2. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα είναι Α ποιότητας 

για κάθε είδος, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να είναι 

συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό 

φύλο και Β χαρτοκιβώτιο), καλά διατηρημένα και απ΄ ευθείας 

βγαλμένα από την κατάψυξη ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει 

καθόλου. 

ΝΑΙ   

3. Να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης κατά την παράδοση. ΝΑΙ   

4. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα έχουν ποσοστό 

επίπαγο σύμφωνα με το ισχύον προεδρικό διάταγμα. 
ΝΑΙ   

5. Τα κατεψυγμένα ιχθυηρά θα τεμαχίζονται σε εργαστήρια που θα 

διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό αριθμό λειτουργίας, ο οποίος θα 

αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

6. Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και Κοινοτικές 

διατάξεις και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

ΝΑΙ   

7. Η συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις 

(είδος ψαριού, ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα 

προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση 
επεξεργασίας και τεμαχισμού), καθαρό βάρος κα ποσοστό επί 

πάγου (ως 15% για τα τεμαχισμένα). 

ΝΑΙ   

8. Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο 

του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητας τους. 
ΝΑΙ   

9. Τα οχήματα μεταφοράς αλιευμάτων πρέπει να είναι κατάλληλα 

και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Τα 

κατεψυγμένα αλιεύματα θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες του 
Νοσοκομείου με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως ώστε να 

εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της μεταφορά θερμοκρασία            

≤ -18οC. Τα μέσα μεταφοράς θα φέρουν καταγραφικά 

θερμοκρασίας. Τα έντυπα των καταγραφικών να είναι στη διάθεση 

του Νοσοκομείου όποτε ζητηθούν. 

ΝΑΙ   

10.  Τα κατεψυγμένα ψάρια να είναι σε συσκευασία 1 κιλού έως 

1,5 κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να 

αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Η ονομασία πώλησης 

ΝΑΙ   
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συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή 

«υπερκατεψυγμένα» β) Η συσκευασία τους να μην είναι φθαρμένη 
ή σκισμένη και να έχει ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ημερομηνίας 

αλιείας, κατά-ψυξης και της λήξης συντήρησής τους γ) στη 

συσκευασία τους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.) ΕΟΚ 

της εγκατάστασης παραγωγής δ) σαφή ανακοίνωση 

«απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη». Θα 

πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητος, 

συσκευασμένα κατάλληλα και να έχουν ποσοστό επί πάγου 

σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. 

 

ΤΜΗΜΑ 5:ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1. Άνηθος ματσάκι 100γρμ ΝΑΙ   
 

5.2. Καρότα ΝΑΙ   
 

5.3. Κολοκύθια ΝΑΙ   
 

5.4. Κρεμμύδια κόκκινα/ξανθά ΝΑΙ   
 

5.5. Κρεμμύδια φρέσκα ΝΑΙ   
 

5.6. Λάχανο άσπρο εγχώριο ΝΑΙ   
 

5.7. Λεμόνια ΝΑΙ   
 

5.8. Μαϊντανό ματσάκι 100γρμ ΝΑΙ   
 

5.9. Μανταρίνια ΝΑΙ   
 

5.10. Μαρούλια ΝΑΙ   
 

5.11. Μελιτζάνες ΝΑΙ   
 

5.12. Μήλα Σμίθ / Ξινόμηλα ΝΑΙ   
 

5.13. Μήλα Στάρκιν ΝΑΙ   
 

5.14. Μπανάνες ΝΑΙ   
 

5.15. Ντομάτες ΝΑΙ   
 

5.16. Πατάτες ΝΑΙ   
 

5.17. Πιπεριές πράσινες εγχώριες ΝΑΙ   
 

5.18. Πορτοκάλια ΝΑΙ   
 

5.19. Ροδάκινα ΝΑΙ   
 

5.20. Σέλινο Ματσάκι 100γρμ ΝΑΙ   
 

5.21. Σκόρδα ξερά ΝΑΙ   
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1. Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να  είναι ώριμα, 

πρώτης κατηγορίας, Α' ποιότητας, και να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται 

από τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Άρθρο 

119), των ισχυόντων Κανονισμών και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 

28/1/94 περί ποιοτικού ελέγχου νωπών οπωρολαχανικών), 

Κανονισμό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 257543/31.07.03, ΦΕΚ 

1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και 

επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, 

εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές 

και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανομικές 

Διατάξεις (Αγορανομική Διάταξη 14/89 Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) 
περί λήψης ειδικών μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά 

εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από τη 

βάση παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους, να πληρούν 

τις απαιτήσεις των Κανονισμών [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 

Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και 

των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, 
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον 

τομέα των οπωροκηπευτικών]. 

ΝΑΙ   

2. Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να  είναι 

πρόσφατης συλλογής, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και 

ελαττώματα και να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης τους 

και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να μην είναι χτυπημένα 

και να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να 

καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, 

απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. 

Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας 

καθώς και ο τόπος παραγωγής. Οι συσκευασίες των 
οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για 

τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η 

μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση με 

ευθύνη του προμηθευτή. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα 

από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να 

μην είναι μεταλλαγμένα. 

ΝΑΙ   

 

3. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμίξεις 

διαφόρων ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας 
ΝΑΙ   

 

4. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο. ΝΑΙ   
 

5. Η ανοχή για τις πατάτες μικρού μεγέθους, τουλάχιστον μεγάλου 

καρυδιού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της παραδιδόμενης 

ποσότητας. 

ΝΑΙ   

 

6. Τα υπό προμήθεια πορτοκάλια ανεξαρτήτως ποικιλίας πρέπει : α) 

να μην είναι πράσινα τουλάχιστον κατά τα 3/4 της συνολικής 

επιφάνειας, β) το πάχος της φλούδας να είναι κανονικό , γ) να μην 

είναι αφυδατωμένα και μάλιστα λόγω παγετού και δ) κακής 

ΝΑΙ   
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υγιεινής καταστάσεως απαγορευμένης της παρουσίας κοκκοειδών, 

σήψεως και κερατίτιδας. Ειδικώς τα πορτοκάλια που δεν 

προέρχονται από ψυγείο δεν πρέπει να έχουν ζαρώματα στην 

φλούδα που σημαίνει παλαιά συγκομιδή ή αυτόματη πτώση 

(χαμάδες).Τα δε προερχόμενα από ψυγείο δεν πρέπει να 

παρουσιάζουν φλούδα με φελλώδες επίστρωμα περισσότερο από 

το 1/4 της συνολικής επιφάνειας των. 

7. Τα νωπά οπωρολαχανικά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
ΝΑΙ   

 

 

ΤΜΗΜΑ 6:ΑΥΓΑ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.1. Αυγά ΝΑΙ   
 

1. Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές και 

Κοινοτικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

2. Τα αυγά θα είναι ωοσκοπημένα Α κατηγορίας, με τις απαραίτητες 

σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων. 
ΝΑΙ   

 

3. Τα αυγά θα είναι βάρους 53 έως 63 γραμμαρίων. Ο έλεγχος του 

βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών, κατ΄ 

εκτίμηση της Επιτροπής Παραλαβής. 

ΝΑΙ   

 

4. Τα αυγά θα είναι: καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από το 

ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, σε καθαρές προθήκες, 

με τις παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

ενδείξεις: 
α. Διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου 

β. Κατηγορία αυγού: Α 

γ. Κατηγορία βάρους 

δ. Αριθμός αυγών 

ε. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

στ. Να διατηρούνται στο ψυγείο αμέσως μετά την παραλαβή τους. 

ΝΑΙ   

5. Θα είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία 

πλαστικές θήκες και Β χαρτοκιβώτιο. Οι συσκευασίες θα είναι 

κατάλληλου τύπου που θα τα προστατεύουν από εξωτερικές 

επιμολύνσεις και θα τα διατηρούν ακέραια κατά τη μεταφορά. Οι 

πλαστικές θήκες θα είναι 6, 10, 20, 30 τεμαχίων, ανάλογα με την 
παραγγελία του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

 

6. Τα αυγά που θα προσκομίζονται θα είναι της πρώτης εβδομάδας 

ωοσκόπησης και θα προκύπτει από την ετικέτα ή από σχετική 

βεβαίωση του ωοσκοπικού κέντρου που θα συνοδεύσει το είδος. 

ΝΑΙ   

 

7. Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

κτηνιατρικές, κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 
ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 7: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.1. Φασολάκια στρογγυλά ΝΑΙ   
 

7.2. Σπανάκι ΝΑΙ   
 

7.3. Αρακάς ΝΑΙ   
 

7.4 Πράσο κομμένο ΝΑΙ   
 

1. Τα κατεψυγμένα λαχανικά να πληρούν τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις και 

διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά στην επιθεώρηση, 

εισαγωγή, συντήρηση, επεξεργασία, εμπορία αυτών. 

ΝΑΙ   

 

2. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι Α ποιότητας για 
κάθε είδος, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF), καλά διατηρημένα και 

απ’ ευθείας βγαλμένα από την κατάψυξη ώστε να μην έχουν 

ξεπαγώσει καθόλου. 

ΝΑΙ   

 

3. Να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης κατά την παράδοση ΝΑΙ   
 

4. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα λαχανικά θα έχουν ποσοστό 

επίπαγο σύμφωνα με το ισχύον προεδρικό διάταγμα. 
ΝΑΙ   

 

5. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

ΝΑΙ   

 

6. Η συσκευασία των προϊόντων θα είναι κατάλληλα αεροστεγής 

και θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία 

κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, καθαρό βάρος). 

ΝΑΙ   

7. Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο 

του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητας τους. 
ΝΑΙ   

8. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες 

του Νοσοκομείου με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως ώστε να 

εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της μεταφορά θερμοκρασία ≤  -

18οC. Τα μέσα μεταφοράς θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. 

Τα έντυπα των καταγραφικών να είναι στη διάθεση του 

Νοσοκομείου όποτε ζητηθούν. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 8: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.1. Άρτος λευκός ΝΑΙ   
 

8.2. Άρτος σίκαλης ΝΑΙ   
 

  8.3. Ψωμάκια λευκά 100γρμ ΝΑΙ   

1. Τα  χορηγούμενα είδη, να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας, να έχουν 

παραχθεί με τα οριζόμενα Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σύμφωνα με 

τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και να 

πληρούν τα αναφερόμενα και οριζόμενα στο Ν 3526/2007 – ΦΕΚ 
24/Α’/9.2.2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 

συναφείς διατάξεις» και Α. οικ. 
4730/209/Φ.17.1/2008 «Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής 

κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και διαδικασίας 

αδειοδότησης» σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 

11 του άρθρου 20 του Ν3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

ΝΑΙ   

 

2.  Οι λευκοί άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας 

τύπου Μ χωριάτικο, σε τεμάχια του μισού ή του ενός κιλού, να είναι 

καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να 
είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. 

Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με 

δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς 

το βάρος του. Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί 

την ίδια μέρα της διάθεσης. Να είναι καλά ζυμωμένο και ψημένο και 

να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Το νερό που θα 

χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 

λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 

15%. Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει 

κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής 
καθ’ όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% 

και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα 

πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να 

μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά 

του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε κατάλληλα 

κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής 

των τροφίμων. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την 

βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας των 

φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων. Η μεταφορά των 

ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα 

απολυμαίνονται τακτικά. Το ψωμί θα πρέπει μα πληροί τους όρους 

υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

ΝΑΙ   

 

3. Ο άρτοι σίκαλης θα είναι φρέσκοι, αρίστης ποιότητος, σε 

κατάλληλη συσκευασία από ισόποση ανάμειξη αλεύρων σίκαλης 

και σιταριού. Οι άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρια  Α΄ 

ποιότητας  σε τεμάχια του μισού ή του ενός κιλού, να είναι καλά 

ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να 

είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. 

ΝΑΙ   
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Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με 

δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς 
το βάρος του. Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί 

την ίδια μέρα της διάθεσης. Να είναι καλά ζυμωμένο και ψημένο 

και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Το νερό που θα 

χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 

λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 

15%.Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει 

κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής 

καθ’ όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% 

και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος και να μην 

περιέχει ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ουσία. Ο άρτος θα πρέπει να 
αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται 

όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα 

γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε κατάλληλα κάνιστρα ή σε 

καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. 

Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την 

απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή 

του χρώματος των αλεύρων. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα 

γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα 

είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. Το ψωμί θα 

πρέπει μα πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί 
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές 

οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

 

ΤΜΗΜΑ 9: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.1. Ψωμί Τοστ 500γρμ ΝΑΙ   
 

9.2. Φρυγανιές λευκές ή σικάλεως 500γρμ ΝΑΙ   
 

1. Τα χορηγούμενα είδη θα πληρούν τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές 

Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

2. Τα χορηγούμενα είδη θαείναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένες 

σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

ΝΑΙ   

 

 

ΤΜΗΜΑ 10: ΓΑΛΑ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

10.1. Γάλα φρέσκο αγελαδινό πλήρες 0,5 λίτρο ΝΑΙ   
 

10.2. Γάλα φρέσκο αγελαδινό 1,5% λιπαρά 1 λίτρο ΝΑΙ   
 

10.3. Γάλα μακράς διάρκειας αγελαδινό 3,5% λιπαρά 1 λίτρο ΝΑΙ   
 

1. Η παραγωγή και εμπορία αγελαδινού γάλακτος θα πρέπει να 

γίνεται σε εναρμόνιση με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες 

όπως αυτοί αναφέρονται στο Π.6. 79/2007 όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 16 του Ν.4587/2018, της ισχύουσας κτηνιατρικής 

νομοθεσίας, καθώς επίσης και τα άρθρα 79 και 80 του Κ.Τ.Π. όπως 

ΝΑΙ   
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αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις αποφάσεις Α.Χ.Σ.1050/1996 Φ.Ε.Κ. 

263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98 και την Οδηγία 

2000/13/Ε.Κ. περί επισήμανσης τροφίμων. 

2. Το χορηγούμενο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει 

περιεκτικότητα σε λίπος 3,5 %, 1,5 % και να είναι συσκευασμένο σε 

TetraPack συσκευασία  ή πλαστική φιάλη PET  σε χωρητικότητες 

όπως ζητούνται ανωτέρω. Πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά 

σταθερότυπα που ορίζονται στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. 

Πρέπει να πληροί επίσης τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όσον 
αφορά στην υποχρεωτική επισήμανση στην συσκευασία του 

(Ονομασία πώλησης, Επωνυμία και έδρα παραγωγού, Ημερομηνία 

παστερίωσης, ελάχιστης διατηρησιμότητας, Αριθμός παρτίδας, Σήμα 

καταλληλότητας, κ.τ.λ.). Πρέπει να πληροί επίσης τις προδιαγραφές 

όσον αφορά στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς (Υγιεινές 

συνθήκες μεταφοράς, χειρισμού κ.τ.λ.). 

ΝΑΙ   

 

3. Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε θερμική 

επεξεργασία 71,7 ºC για 15 sec ή σε διαδικασία παστερίωσης, που 

χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους συνδυασμούς χρόνου - 

θερμοκρασίας, για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος και να 

παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμή της φωσφατάσης. 

ΝΑΙ   

4. Αμέσως μετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντομότερο 

δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6ºC στην οποία 
θερμοκρασία συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησης του 

καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της 

ημερομηνίας παστερίωσης. 

ΝΑΙ   

5. Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

όλους τους κανόνες της υγιεινής και να είναι αρκετά ανθεκτικές 

ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των 

προϊόντων. 

ΝΑΙ   

 

6. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες (γεύση, οσμή, χρώμα) να είναι 

χαρακτηριστικοί του είδους 
ΝΑΙ   

 

7. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παραλαμβάνεται με 

ημερομηνία της ημέρας που έγινε σε αυτό η παστερίωση ή την 

επομένη. 

ΝΑΙ   

 

8. 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. 

ΝΑΙ   

 

9. Η μεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά 

θερμοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι θερμοκρασίες 

μεταφοράς των ειδών καθώς και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης 

πριν τη διακίνηση. Τα έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται 

ΝΑΙ   
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στο Νοσοκομείο για έλεγχο, όποτε ζητηθούν. 

10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), μεταφοράς 

(θερμοκρασία μεταφοράς, χρήση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, 

έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα πρέπει να πληρούν τις 

ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους 

απαιτούμενους όρους των οδηγών ορθής υγιεινής σύμφωνα με τις 

αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. 

ΝΑΙ   

 

 

ΤΜΗΜΑ 11: ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 11.1. Γιαούρτι αγελάδος με 2% λιπαρά 200γρμ ΝΑΙ   

1. Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι παρασκευασμένα από 

παστεριωμένο γάλα αγελάδος και θα πρέπει να πληρούν τους όρους 

που προβλέπει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και τις απαραίτητες 

προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων (Π.Δ. 49/1989). 

ΝΑΙ   

2. Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλειμμα 

άνευ λίπους (ΣΥΑΛ) σε ποσοστό ανώτερο κατά 10 % τουλάχιστον 

από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 80 Παρ. 3 του Κ.Τ.Π., των 

αντιστοίχων ειδών γάλακτος από τα οποία παρασκευάζεται. 

ΝΑΙ   

3. Θα χορηγείται γιαούρτι αγελάδος περιεκτικότητας σε λίπος  2%. ΝΑΙ   

4. Θα πρέπει επίσης να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 82 Παρ. 6 του Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας, 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, απουσία ιζήματος, συντηρητικών 
ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. 

ΝΑΙ   

5. Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι 200 γρ. ΝΑΙ   

6. Τα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου 

χρόνου διατηρησιμότητας τους (π.χ. σε προϊόν με ημερομηνία 
ανάλωσης 1 μήνα θα παραλαμβάνεται την πρώτη εβδομάδα από 

την ημερομηνία παραγωγής του). 

ΝΑΙ   

7. Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένη 

πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το αμετάβλητο της σύστασης, 

της επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος. Επί της 

συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και 

ΣΥΑΛ, η ημερομηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η επωνυμία της 

εταιρείας με ανεξίτηλη γραφή. 

ΝΑΙ   

8. Να παραδίδονται μέσα σε χαρτοκιβώτια, ανάμεσα στα οποία να 
υπάρχουν διαχωριστικά κατάλληλου τύπου. 

ΝΑΙ   

9. Η μεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά 

θερμοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι θερμοκρασίες 

μεταφοράς των ειδών καθώς και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης 

πριν τη διακίνηση. Τα έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται 

ΝΑΙ   
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στο Νοσοκομείο για έλεγχο, όποτε ζητηθούν. 

10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), μεταφοράς 

(θερμοκρασία μεταφοράς, χρήση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, 

έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα πρέπει να πληρούν τις 

ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους 

απαιτούμενους όρους των οδηγών ορθής υγιεινής σύμφωνα με τις 

αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. 

ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ 12: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α’ Ποιότητας και να παράγονται σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις 

υφής και χρώματος και να έχουν υποστεί επιτυχή ωρίμανση. Οι 

οργανοληπτικοί χαρακτήρες των ειδών (γεύση, οσμή, χρώμα) να 

είναι χαρακτηριστικοί του κάθε είδους. Να αναγράφονται στη 

συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του προϊόντος, β) η 

επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, γ) το βάρος 

του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Η 

συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου, 

της Ελλ. Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. Να προέρχονται 

από νομίμως λειτουργούντα τυροκομεία.  Η μεταφορά των 
προϊόντων να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά 

μέσα ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Σε κάθε 

παραλαβή θα ελέγχονται οι θερμοκρασίες μεταφοράς των ειδών 

καθώς και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης πριν τη διακίνηση. Τα 

έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο για 

έλεγχο, όποτε ζητηθούν. 

ΝΑΙ   

2. Τα είδη να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 
Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

3. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προϊόντα 

κατά είδος και ποσότητα σύμφωνα με τις παραγγελίες του 

Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

 

4. Θα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασμένα κομμάτια, των 

οποίων η προετοιμασία και η συσκευασία να γίνονται από 

εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται 

κάτω από τον έλεγχο των κατά τόπους χημικών υπηρεσιών του ΓΧΚ. 

ΝΑΙ   

5. Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στη συσκευασία (Απόφ. ΑΧΣ 

1762/90 Τροπ. Άρθρο 83). 
ΝΑΙ   

6. Η συσκευασία σε όλα τα είδη  θα είναι πλαστική αεροστεγής με 

το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ, που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο 

από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ.Π. 

ΝΑΙ   

 

7. Απαγορεύεται η προμήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας 

όταν αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα 

με το άρθρο 83Γ (Γενικές διατάξεις για τα τυριά) του Κ.Τ.Π και την 

ΔΥΑ 2805/1960-ΦΕΚ 179/Β/27.4.1960 (αδυναμία ανταπόκρισης στον 

ΝΑΙ   
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ορισμό, στον ειδικό τρόπο παρασκευής, στην ονομασία του, 

απουσία οργανοληπτικών ιδιοτήτων της κατηγορίας του, εμφανείς 

μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και σχήματος, ουσιώδεις 

αλλοιώσεις ή απώλεια οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, ατελής 

ωρίμανση όπου η ωρίμανση επιβάλλεται, παρουσία ακάρεων, 

σκουληκιών, εντόμων, τοξινών, τοξικών ή καρκινογόνων ανόργανων 

ή οργανικών ουσιών, παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, 

σήψης, ευρωτίασης κ.τ.λ). 

8. Επισημαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη 
συσκευασία, όπως καθορίζονται στο άρθρο 11 του ΚΤΠ  και οι 

οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε κάθε 

μονάδα συσκευασίας (κεφάλι, μπαστούνι, δοχεία κ.λ.π) σύμφωνα 

με το άρθρο 83Γ του ΚΤΠ. 

ΝΑΙ   

 

9. Επισημαίνεται η εναρμόνιση τους στις ισχύουσες υγειονομικές 

διατάξεις περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων. 
ΝΑΙ   

 

   12.1. Φέτα σε συσκευασία 15 κιλών ΝΑΙ   
 

1. Η  προμηθευόμενη φέτα (Π.Ο.Π) θα πρέπει να είναι εξαιρετικής 

ποιότητας με μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 

επί ξηρού 43%. Πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές 

(ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά  κ.τ.λ.) 

σύμφωνα με το άρθρο 83 ενότητα Δ2α του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και του Π.Δ. 81/93 (προϊόντα ονομασίας προέλευσης). 

ΝΑΙ   

 

2. Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι 

υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 

διατάξεις: 

α) «Φέτα» (FETA) 

β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (Π.Ο.Π) 

γ) Τυρί 

δ) Επωνυμία  και έδρα παραγωγού-συσκευαστή 

ε) Βάρος του περιεχομένου 

στ) Ημερομηνία παραγωγής 

ζ)  Στοιχεία ελέγχου πού αναλύονται ως εξής: 

     ζ1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης ΦΕ 

     ζ2) Αύξον αριθμός του μέσου συσκευασίας 

     ζ3) Ημερομηνία παραγωγής 

ΝΑΙ   

 

3. Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ 

81/93. 

ΝΑΙ   

4. Η φέτα να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και σε πλαστικά 

δοχεία με φυσική άλμη βάρους από 0.400 έως 0.500kg, ανάλογα με 

την παραγγελία του Νοσοκομείου, με τις απαραίτητες ενδείξεις 

όπως προβλέπει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών. 

ΝΑΙ   
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  12.2. Ημίσκληρο Τυρί Μπαστούνι ΝΑΙ   
 

12.3. Τυρί Ημίσκληρο σε φέτες ΝΑΙ   
 

1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη 

υγρασία 45% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 

40%. 

ΝΑΙ   

 

2. Το είδος τυρί ημίσκληρο σε φέτες του τοστ να είναι σε 

συσκευασίες των 0.5 kg. Η συσκευασία να γίνει σε εγκεκριμένο 
εργαστήριο τεμαχισμού (βάσει ΠΔ 56/95). 

ΝΑΙ   

 

12.4. Ανθότυρο ΝΑΙ   
 

1. Να είναι νωπό, πρώτης ποιότητας με λιποπεριεκτικότητα 15-20% 

σε συσκευασία μέχρι 0.5 kg ανάλογα με την παραγγελία του 

Νοσοκομείου, με τις απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπει ο 

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών. 

ΝΑΙ   

 

12.5. Σκληρό Τυρί (Κεφάλι) ΝΑΙ   
 

1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη 

υγρασία 38% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 

40%. 

ΝΑΙ   

 

 12.6. Σκληρό Τυρί έτοιμο τριμμένο ΝΑΙ   
 

1. Το είδος τυρί σκληρό έτοιμο τριμμένο να είναι σε συσκευασίες 

του 1 kg. Η συσκευασία να γίνει σε εγκεκριμένο εργαστήριο 

τεμαχισμού (βάσει ΠΔ 56/95). 

ΝΑΙ   

 

 

ΤΜΗΜΑ 13: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

13.1.  Αλεύρι Γ.Ο.Χ. 1 κιλό ΝΑΙ   

1. Το αλεύρι να είναι Α' ποιότητας, να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στον  Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση. Να είναι προϊόν υψηλής ποιότητας και γεύσης, 

απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές 

οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, σε κατάλληλη 

συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Επί της 

συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) 

προέλευση, β) ποιότητα Α.  

ΝΑΙ   

13.2.  Μακαρόνια κοπτά 500γρμ ΝΑΙ   

  13.3.  Μακαρόνια κριθαράκι μέτριο 500γρμ ΝΑΙ   

 13.4.  Μακαρόνια Νο2 500γρμ (Παστίτσιο) ΝΑΙ   
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13.5.  Μακαρόνια Νο6 500γρμ ΝΑΙ   

13.6   Μακαρόνια πέννες 500γρμ ΝΑΙ   

13.7.  Μακαρόνια πεπονάκι 500γρμ ΝΑΙ   

1. Τα χορηγούμενα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι προϊόντα που 

παρασκευάζονται από σιμιγδάλι 100% και να πληρούν τους ορούς 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 115) και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι 

απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. 

Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία.  

ΝΑΙ   

2. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με νερό ή όχι 

ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις 

χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς 

επεξεργασίας αυτών. 

ΝΑΙ   

3. Τα ζυμαρικά όταν βράζονται με νερό πρέπει: 

    - Να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο 

    - Να μη διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5% 

    - Να μην παρουσιάζουν πολτώδη μορφή 

    - Το υγρό βρασμού πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαυγές, 

       χωρίς δυσάρεστη οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση. Θόλωμα του 

       υγρού σημαίνει κατώτερης ποιότητας ή παλαιωμένο προϊόν.  

ΝΑΙ   

4. Οι πρώτες ύλες για την Παρασκευή ζυμαρικών πρέπει να πληρούν 
τους αντίστοιχους όρους και διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

ΝΑΙ   

5. Να είναι σε κατάλληλες και ακέραιες συσκευασίες των 500γραμ. 

όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης. 
ΝΑΙ   

6. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις περί 

συσκευασίας του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 
ΝΑΙ   

7. Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο 

του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητας τους (π.χ. προϊόν με 

ημερομηνία ανάλωσης 12 μήνες θα παραλαμβάνεται το πρώτο 

τρίμηνο από την ημερομηνία παραγωγής τους). 

ΝΑΙ   

13.8.  Πουρές πατάτας σάκος 25 κιλών ΝΑΙ   

1. Το προϊόν (πουρές) να είναι Α' ποιότητας, να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και 

αλλοίωση. Να είναι προϊόν υψηλής ποιότητας και γεύσης, 

απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές 

οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, σε κατάλληλη 

συσκευασία, βάρους 25 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, με ένδειξη στην 

ΝΑΙ   
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συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

του προϊόντος.  

13.9.  Ρεβίθια 500γρμ ΝΑΙ   

13.10. Ρύζι Bonet 500γρμ ΝΑΙ   

13.11. Ρύζι γλασσέ 500γρμ ΝΑΙ   

13.12. Φακές ψιλές 500γρμ ΝΑΙ   

13.13. Φασόλια γίγαντες 500γρμ ΝΑΙ   

13.14. Φασόλια μέτρια 500γρμ ΝΑI   

1. Τα χορηγούμενα είδη (13.9. έως και 13.14.) θα πρέπει: Να είναι Α' 
ποιότητας, να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο  Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά 

προϊόντα, υψηλής ποιότητας, και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, 

φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με 

ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 

απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 

άνθρωπο, σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 

γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Επί της 

συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) 

προέλευση, β) ποιότητα Α. Δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα 

φυτά.  

ΝΑΙ   

13.15. Φιδές ψιλός 250γρμ ΝΑΙ   

1. Για το είδος (Φιδές ψιλός 250γρμ) ισχύουν οι παραπάνω 

αναφερόμενες προδιαγραφές για τα είδη 13.2 έως 13.7 (ζυμαρικά) 
ΝΑΙ   

13.16.  Γαλοπούλα φιλέτο καπνιστή κομμένη ΝΑΙ   

  13.17. Μπέικον καπνιστό α/δ κομμένο ΝΑΙ   

1. Τα χορηγούμενα είδη (13.16, 13.17.) να είναι αρίστης ποιότητος, 
τυποποιημένα σε κατάλληλη  συσκευασία  και εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Να μην 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή ή αλλοίωση. Να πληρούν τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

13.18. Αλάτι Νο2 10 κιλών ΝΑΙ   

13.19. Αλάτι ψιλό 500γρμ ΝΑΙ   

1. Το αλάτι θα είναι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης 
ποιότητος, κατάλληλο για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει χωρίς 

πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των 

ΝΑΙ   
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αλυκών. Να μην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα. Συσκευασμένο 

σε τυποποιημένη κατάλληλη πλαστική σακούλα 500γρμ για ψιλό 
αλάτι και 10 κιλών για αλάτι Νο2. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και εγγυημένη ημερ. λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

13.20. Άνθος αραβοσίτου βανίλια 2κιλο ΝΑΙ   

1. Το άνθος αραβοσίτου θα είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο 

σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.21. Βούτυρο τύπου βιτάμ 250γραμ. ΝΑΙ   

1. Το βούτυρο θα είναι αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης σε 

κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 

αναγράφονται τα συστατικά, και η ημερομηνία λήξης, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.22. Γαρύφαλλο αλεσμένο 500 γρμ. ΝΑΙ   

13.23. Δαφνόφυλλα 500 γρμ. ΝΑΙ   

13.24. Δεντρολίβανο 500γρμ ΝΑΙ   

1. Τα χορηγούμενα είδη 13.22. , 13.23. και 13.24. να είναι άρίστης 

ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να μη 

φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.25. Ελιές καλαμών (181/200) /1 κιλό ΝΑΙ   

1. Οι ελιές θα είναι άριστης ποιότητας, υψηλής διατροφικής αξίας 

χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία με ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξύδι. 

Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και Αντικειμένων κοινής χρήσεως με τις ισχύουσες Κοινοτικές &  

Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.26. Ζάχαρη λευκή ψιλή 1 κιλό ΝΑΙ   

1. Η ζάχαρη θα είναι άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής 
μορφής, τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, 

καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να 

πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 

ΝΑΙ   
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ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

13.27. Ζελέ  διαφόρων  γεύσεων ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Ζελέ  διαφόρων  γεύσεων) θα είναι 

άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.28. Κανέλλα τριμμένη 500γραμ.  ΝΑΙ   

1. Η κανέλλα θα είναι αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε 

κατάλληλη συσκευασία και  να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.29. Κομπόστα ροδάκινο 3κιλο μισόκαρπο ΝΑΙ   

13.30. Κομπόστα ροδάκινο 1000 γραμ. μισόκαρπο ΝΑΙ   

1. Τα χορηγούμενα είδη 13.29. και 13.30 θα είναι Α΄ ποιότητας και 

σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές του Κ.Τ.Π. και 

αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Οι καρποί και τα φρούτα που 

χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή των κομποστών, πρέπει να 

πληρούν όλους τους όρους για τα νωπά τρόφιμα φυτικής 

προέλευσης, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο « Διάφορα τρόφιμα 

φυτικής προέλευσης» του Κ.Τ.Π. Τα διατηρημένα τρόφιμα πρέπει να 

πληρούν εκτός από τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και όλους τους όρους των διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας που 

αφορούν την υγιεινή κατάσταση και γενικά καταλληλότητα προς 

διατροφή. H ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στη συσκευασία και 

όχι στην επικολλημένη ετικέτα. Για τη συσκευασία των 

διατηρημένων τροφίμων, γενικά, πρέπει να πληρούνται όλοι οι όροι 

του Κ.Τ.Π. του Κεφαλαίου «Υλικά Συσκευασίας». 

ΝΑΙ   

13.31. Κορν φλέιξ 1 κιλό ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Κορν φλέιξ 1 κιλό) θα είναι αρίστης 

ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. 

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.32. Κύμινο τριμμένο 500 γραμ. ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Κύμινο τριμμένο 500 γραμ.) θα είναι 
αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και  

ΝΑΙ   
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να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. 

13.33. Λεμόνι (χυμός) 330 γραμ. ΝΑΙ   

1. Το προϊόν (Λεμόνι (χυμός) 330 γραμ.) θα είναι αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι. Εξωτερικά του 

μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

   

13.34. Μαργαρίνη μερίδα 10 γραμ. ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Μαργαρίνη μερίδα 10 γραμ.) αρίστης 

ποιότητας, φυτικής προέλευσης σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, και η 

ημερομηνία λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και να 

πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.35. Μαρμελάδα μερίδα 20 γραμ. διαφόρων γεύσεων ΝΑΙ   

1. Μαρμελάδα με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη 

σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.36. Μοσχοκάρυδο τριμμένο 500γραμ. ΝΑΙ   

13.37. Μπαχάρι τριμμένο 500γραμ. ΝΑΙ   

1. Τα χορηγούμενα είδη (13.36 και 13.37) θα είναι αρίστης 

ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να μη 

φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.38. Ξύδι 400 γραμ. ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Ξύδι 400 γραμ.) θα είναι αρίστης 

ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι. 

Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα 

ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

ΝΑΙ   
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Υγειονομικές Διατάξεις. 

13.39. Βασιλικός ξερός 500 γραμ. ΝΑΙ   

1. Το προϊόν (Βασιλικός ξερός 500 γραμ.) θα είναι αρίστης 

ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να μη 

φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

   

13.40. Πιπέρι κόκκινο πάπρικα τριμμένη 500γραμ. ΝΑΙ   

13.41. Πιπέρι μαύρο τριμμένο 500γραμ. ΝΑΙ   

13.42. Ρίγανη έξτρα 500 γρμ. ΝΑΙ   

1. Τα είδη 13.40., 13.41. και 13.42. θα είναι αρίστης ποιότητος, 

τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να μη φέρει σχίσματα 

ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.43. Σόδα διττανθρακική 500 γρμ. ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Σόδα διττανθρακική 500 γρμ.) θα είναι 

αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. 

Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 

και η ημερομηνία λήξης. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.44. Στιγμιαίος καφές 2 γραμ. (φακελάκι) ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Στιγμιαίος καφές 2 γραμ. (φακελάκι)) θα 

είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία, βάρους 2γραμ ανά φακελάκι. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα 

πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.45. Σφολιάτα γαλλική 800 γραμ. ΝΑΙ   

1. Τα είδος (Σφολιάτα γαλλική 800 γραμ.) θα είναι αρίστης 

ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της 

οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 

ημερομηνία λήξης. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   
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13.46. Ταραμοσαλάτα 1 κιλό ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Ταραμοσαλάτα 1 κιλό) θα είναι αρίστης 

ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία σφραγισμένη 

και αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση η ημερομηνία λήξης. Να 

πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.47. Τοματ/λτος διπλής συμπύκνωσης 500 γραμ.  ΝΑΙ   

13.48. Τομάτα κονκασέ  3 κιλών  ΝΑΙ   

1. Τα είδη 13.47. και 13.48. θα είναι άριστης ποιότητας, 

τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου και να πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

13.49. Τσάι μαύρο (φακελάκι)  ΝΑΙ   

13.50. Τσάι μαύρο χύμα πακέτο 1 κιλό ΝΑΙ   

1. Τα είδη 13.49. και 13.50. θα είναι αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία. Να  πληροί τους όρους 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες  υγειονομικές και Κοινοτικές 

Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.51. Cheese crackers 45γρ. ΝΑΙ   

1. Το προϊόν (Τσιζ crackers 45γρ.) θα είναι αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της οποίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης. 

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.52. Τυρόπιτα – σπανακόπιτα ατομική 150 γραμ. ΝΑΙ   

1. Τα προϊόντα (Τυρόπιτα – σπανακόπιτα ατομική 150 γραμ.)  θα 
είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία 

των 1.000 γραµ. και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

13.53. Χαλβάς βανίλια 1000 γραμ. ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Χαλβάς βανίλια 1000 γραμ.) θα είναι 

αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

ΝΑΙ 
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13.54. Χαμομήλι φακελάκι ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Χαμομήλι φακελάκι.) θα είναι αρίστης 

ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Να  πληροί 

τους όρους Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες  υγειονομικές και 
Κοινοτικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.55. Χυμός φυσικός πορτοκάλι 250 ml ΝΑΙ   

1. Το χορηγούμενο είδος (Χυμός φυσικός πορτοκάλι 250 ml) θα 

είναι αρίστης ποιότητος, 100% φυσικός χωρίς συντηρητικά. Από 

συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιού περιεκτικότητας σε φρούτο 50% 

τουλάχιστον, µε την προσθήκη νερού και ζάχαρης. Συσκευασμένος 
σε κατάλληλη σφραγισμένη ερμητικά κλειστή χάρτινη συσκευασία, 

βάρους 250 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου.  

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο 

Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δηµοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥ∆. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθµός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθµός 

[], ηµεροµηνία [], σελίδα [] 
Αριθµός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 2019/S 186-451907 

Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες µε τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (π.χ. 
παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

∆ηµοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/[Α∆ΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ]) 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δηµοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 2 

Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσηµη ονοµασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 999360466 

∆ικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.gnkerkyras.gr 
Πόλη: ΚΕΡΚΥΡΑ 

Οδός και αριθµός: 

Εθνική Οδός Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ 
ΓΟΥΒΙΑ 

Ταχ. κωδ.: 49100 
Αρµόδιος επικοινωνίας: Κεφαλληνός Κων/νος 

Τηλέφωνο: +30 26613 60641 

φαξ: +30 26610 81086 

Ηλ. ταχ/µείο: grpromit@gnkerkyras.gr 
Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Σύντοµη περιγραφή: 

Προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, 

του ψυχιατρικού τοµέα και των δοµών του για ένα έτος προϋπολογισµού: 599.999,99 € 
συµπεριλαµβανόµενου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Αριθµός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 26/2019 
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Επωνυµία: 

Οδός και αριθµός: 
Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 
Χώρα: 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/µείο: 
Τηλέφωνο: 

φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

∆ικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόµενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας είναι 
προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης; 
Απάντηση: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 3 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραµµένος σε Εθνικό Σύστηµα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο 
- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 
Ναι / Όχι 

Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 

πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε 
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εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 4 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

O ΟΦ συµµετάσχει στη διαδικασία µαζί µε άλλους Οικονοµικούς Φορείς 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε 
άλλους; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα...): 
- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύµβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης: 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Τµήµατα που συµµετάσχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 
- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 5 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα #1 

Όνοµα: 
Επώνυµο: 

Ηµεροµηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθµός: 

Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 

Χώρα: 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/µείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Όνοµα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 

- 
Κωδικοί CPV 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονοµικός φορέας 
∆εν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε 
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Όνοµα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 
- 

Κωδικοί CPV 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρµογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
∆ιαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 

- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
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Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
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πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 

.. 
Λόγος(-οι) 

- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
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∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 

.. 
Λόγος(-οι) 

- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
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Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
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Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 
Ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόµενο ποσό 

Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 

∆ιευκρινίστε: 

- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 

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

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο 
και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
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Ενεχόµενο ποσό 

Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 
∆ιευκρινίστε: 

- 

Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

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

των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 

δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

Ναι / Όχι 
.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
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∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του κοινωνικού δικαίου; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του εργατικού δικαίου; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 15 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Πτώχευση 

Ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 
- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

∆ιαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονοµικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 16 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
∆ιαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 

Έχει υπαχθεί ο οικονοµικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 
- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 17 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
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εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονοµικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 18 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 19 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων λόγω της 
συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύµβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Παροχή συµβουλών ή εµπλοκή στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης 
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο εµπλακεί στην 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης; 
Απάντηση: 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 20 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονοµικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης, ή επιβολή αποζηµιώσεων ή άλλων παρόµοιων κυρώσεων σε σχέση µε την 
εν λόγω προηγούµενη σύµβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 

απόκτηση εµπιστευτικών πληροφοριών 
Ο οικονοµικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 21 

Ο οικονοµικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 22 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύµβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο 

Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά µητρώα 
που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα 

κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Εγγραφή στο σχετικό εµπορικό µητρώο 

Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα 

κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 23 

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης 
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης είναι ο 

εξής: 

Ηµεροµηνία Έναρξης - Ηµεροµηνία Λήξης 
.. - .. 

Ποσό 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Σύσταση οικονοµικού φορέα 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε 

την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός 

φορέας: 
Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 24 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύµβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 
Για τις συµβάσεις προµηθειών: πιστοποιητικά από επίσηµα ινστιτούτα ή 

επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας 
Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα 

ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύµβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας: 
- 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 25 

Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύµφωνα µε τα µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 
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χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 

κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας 

έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του 

άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειµένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ηµεροµηνία 

Τόπος 

Υπογραφή__ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α. Για τα Τμήματα: 6. Αυγά, 7. Κατεψυγμένα Λαχανικά, 8. Προϊόντα Αρτοποιίας, 9. Παρασκευασμένα 

Προϊόντα Άρτου, 10. Γάλα, 11. Γιαούρτι, 12. Τυροκομικά Προϊόντα και 13. Διάφορα Προϊόντα Διατροφής οι 

συμμετέχοντες υποβάλλουν στην οικονομική τους προσφορά συμπληρωμένους Πίνακες σύμφωνα με το 

παρακάτω  Υπόδειγμα: 

ΤΜΗΜΑ: Α/Α, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, CPV *   

Αριθμός 
Είδους 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Ποσοστό 
Φ.Π.Α. 

Συνολική Αξία 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολική Αξία 
με Φ.Π.Α. 

** ** * **     

        

ΣΥΝΟΛΑ   

 

*    Συμπληρώνονται σύμφωνα με τον Πίνακα της Παραγράφου 1.3 της Διακήρυξης 

** Συμπληρώνονται σύμφωνα με τους αντίστοιχους Πίνακες του Παραρτήματος Ι, Μέρος Α  

 

Β. Για τα Τμήματα: 1. Διάφορα Κρέατα, 2. Πουλερικά, 3. Ελαιόλαδο, 4. Κατεψυγμένα Αλιεύματα και 5. 

Φρέσκα Οπωροκηπευτικά. οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στην οικονομική τους προσφορά 

συμπληρωμένους Πίνακες σύμφωνα με το παρακάτω  Υπόδειγμα: 

ΤΜΗΜΑ: Α/Α, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, CPV * 

Αριθμός 
Είδους Είδος Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Ποσοστό 
Έκπτωσης 

Τιμή 
Μονάδας 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Ποσοστό 
Φ.Π.Α. 

Συνολική 
Αξία 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Συνολική 
Αξία με 
Φ.Π.Α. 

** ** ** ** **      

          

ΣΥΝΟΛΑ   

 

*    Συμπληρώνονται σύμφωνα με τον Πίνακα της Παραγράφου 1.3 της Διακήρυξης 

** Συμπληρώνονται σύμφωνα με τους αντίστοιχους Πίνακες του Παραρτήματος Ι, Μέρος Α  
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