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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

1.2. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

1.3. Κ.Υ.Α. αρίθμ. 487/2000 (ΦΕΚ 1219Β/04-10-2000) «Υγιεινή των τροφίμων σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

1.4. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012. 
1.5. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4412/2016 και ισχύει.  

1.6. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων. 

1.7. Την υπ’ αρίθμ. Π1/2390/16-10-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα τις Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗΣ.).  

1.8. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

mailto:f.lampridou@paidon-agiasofia.gr
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1.9. Την με ΑΠ Π1/2390/16-10-2013(ΑΔΑ ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τεχνικές Λεπτομέρειες και λειτουργίες του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

1.10. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία” 

1.11. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

1.12. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

1.13. Του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/09-08-2017) άρθρο 43 «Τροποποίηση του Ν. 

4412/2016 (Α΄14).  

1.14. Του ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

1.15. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017), Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 (Α΄147).  

1.16. Του Ν. 4472/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.4412/2016».  

1.17. Την ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

1.18. Την ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 

2. Την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 4658/06-09-2016 (ΑΔΑ: 70ΓΥ465ΦΥΟ-7Λ5) με την οποία 

εγκρίθηκε το Π.Π.Υ.Υ 2015 (πιστώσεις 2016-2017).   

3. Το από 16-09-2016 89ης  απόσπασμα Συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΕΠΥ – θέμα 

5ο: Έγκριση ως ενιαίων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εκπονηθεί από την 

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για μονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) και για την 

προμήθεια τροφίμων (έγγραφο ΕΠΥ υπ’αριθμ. Πρωτοκ. 4748/20-09-2016, ΑΔΑ: 

7ΕΠΖ465ΦΥΟ-9ΝΨ), σύμφωνα με το οποίο, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 

τροφίμων από τα δημόσια νοσοκομεία και τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του 

άρθρου 9 του ν. 3580/2007, όπως αυτές έχουν κυρωθεί με την Απόφαση της 87ης 

Συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΕΠΥ (έγγραφο ΕΠΥ υπ’αριθμ. Πρωτοκ. 4080/29-07-

2016, ΑΔΑ: 7ΤΙΜ465ΦΥΟ-ΙΜΕ), εγκρίθηκαν ως ενιαίες. 

Το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 4661/14-09-2016 Έγγραφο της Ε.Π.Υ., με θέμα «Αναφορικά με  την 

αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά 

τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016» 

  

4. Την υπ’ αρίθμ. 26/16/14-07-2017 ΑΔΣ με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές 

σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών των διαγωνισμών, για την κάλυψη των αναγκών 

σίτισης του Νοσοκομείου.  

5. Την υπ’ αρίθμ. 12/26/01-11-2017 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι 

τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια 

των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

Διακήρυξης αυτής.  
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2. Υπάρχει ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη της Διακήρυξης στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. (http://www.paidon-agiasofia.gr / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις ή 

Διακηρύξεις αντίστοιχα), με χρήση του Συστημικού Αριθμού: 68666. 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 

μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 

προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημ/νία Αποστολής 

της προκήρυξης 

στην Υπηρεσία 

Επισήμων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

Ημ/νία Ανάρτησης της 

Διακήρυξης στην 

Διαδικτυακή Πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ: 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

24/12/2018 28/12/2018 

28/01/2019 

ΏΡΑ 

10:00π.μ 

01/02/2019 

ΏΡΑ: 

13:00μμ 

05/02/2019     

ΏΡΑ        

10:00π.μ. 

 

 

 

5. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις προβλέψεις 

της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

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

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της 

παρούσης. 

6. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της 

διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

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

τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:  

 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά  

http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) Συνεταιρισμοί  

δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών 

 

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του 

Ν.4412/2016, μπορούν να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 

σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Εφόσον τους ανατεθεί ωστόσο, η Αναθέτουσα 

Αρχή, δύναται να απαιτήσει να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο 

που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στη συνέχεια στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  

8.1 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους 

σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 

του ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

8.1.1 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου.  

8.1.2 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) 

και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

8.1.3 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

 Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα.  

 Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.  

8.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  

8.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού 

ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 

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




Διακήρυξη  6 /2018  Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 5 

9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 

 

 

9.1 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

9.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

9.3 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

9.4 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

9.5 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

9.6 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως και μέσω της εφαρμογής που 

παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τον 

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, αυτές παρέχονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 

60 και 67 του Ν. 4412/2016.  

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 

εξετάζονται.  

10. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις 

περί προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν.  

11. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 

υπηρεσία. 

                                                                                        Ο  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ  

 

 

 

                                                                            ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ           

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

2.2 Τεχνική Προσφορά 

2.3 Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

2.4 Τιμές 

2.5 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (απαιτείται)  

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

7.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

7.2 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» - 

Ανάδειξη Μειοδότη  

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου  

Δραστηριότητα Τομέας Υγείας 

Επωνυμία Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Ταχ. Διεύθυνση Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου 

Πόλη / ΤΚ Αθήνα – Γουδή / 11527 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδ. NUTS EL 30 

Τηλ. 2132013147-242 

Φαξ. 2132013118 

Ηλ Ταχυδρομείο f.lampridou@paidon-agiasofia.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Φωτεινή Λαμπρίδου 

Γενική Δνση στο διαδίκτυο (URL) www.paidon-agiasofia.gr 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός 

ΚΩΔ. CPV Βλ. πίνακα ειδών 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πλέον Συμφέρουσα βάσει τιμής 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

04/10/2018 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ 68666 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

28/01/2019 ΏΡΑ 10:00π.μ. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

01/02/2019 ΄ΩΡΑ 13:00μ.μ. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 05/02/2019 ΏΡΑ 10:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην 

ηλεκτρονική δνση 

www.promitheus.gov.gr, ενώ τα 

έγγραφα που δε δύναται να σταλούν 

ηλεκτρονικά, κατατίθενται στο 

Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, Θηβών 

& Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €101.340,28 πλέον Φ.Π.Α.   

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΠΥΥ 2015 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αρμόδιο Διαχειριστικό Τμήμα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 360 ημέρες 

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

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Νωπών Κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών 

σίτισης του Νοσοκομείου για ένα έτος. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Είδος CPV Ποσότητα ΜΜ 
Εκτιμώμενη 

Τιμή 

Προυπ/σα 

Δαπάνη κατ' 

είδος πλέον 

ΦΠΑ 

Γάλα Εβαπορέ 15511600-9 6.000 Τεμάχιο 0,60 3.600,00 

Μαργαρίνη (250 Γρ) 15431100-9 7.200 Τεμάχιο 0,88 6.336,00 

Μαργαρίνη Ατομική 10 γρ. 15431100-9 200.000 Τεμάχιο 0,03 5.000,00 

Τυράκια Ατομικά 15545000-0 40.000 Κιλό 0,11 4.400,00 

Φρυγανιές Ατομικές 15821110-3 300.000 Συσκευασία 0,054 16.200,00 

Αλεύρι 15612120-8 1.500 Κιλό 0,68 1.020,00 

Κορν Φλάουερ 200 γρ 15612000-1 3.000 Τεμάχιο 0,60 1.800,00 

Κρέμα γάλακτος 1 λίτρου 15512000-0 312 Κιλό 2,70 842,40 

Πουρές 15312100-9 1.300 Κιλό 1,70 2.210,00 

Ρύζι Γλασσέ 03211300-6 1.650 Κιλό 0,85 1.402,50 

Ρύζι Μπονέτ 03211300-6 6.240 Κιλό 0,75 4.680,00 

Χαλβάς 15812000-3 40 Κιλό 4,70 188,00 

Ζάχαρη Χύμα 15831000-2 2.600 Κιλό 0,55 1.430,00 

Ζάχαρη φακελάκι 10 γρ 15831000-2 160.000 Τεμάχιο 0,007 1.120,00 

Ζαμπόν 15131700-2 156 Κιλό 5,10 795,60 

Αραβοσιτέλαιο 5 Λίτρα 15621000-7 107 Συσκευασία 7,20 770,40 

Καφές Ελληνικός 100γρ. 15861000-1 2.000 Συσκευασία 0,60 1.200,00 

Τσάι Χύμα 15863000-5 40 Κιλό 3,90 156,00 

Αλάτι Μαγειρικό 500γρ. 15872400-5 2.600 Συσκευασία 0,09 234,00 

Αλάτι Επιτραπέζιο 400γρ 15872400-5 1.560 Συσκευασία 0,78 1.216,80 

Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1 Λιτ. 

Χωρίς Ζάχαρη 

15321100-5 10.608 

Λίτρο 

0,80 

8.486,40 

Άνθος Αραβοσίτου 160-450γρ 15512300-3 4.000 Τεμάχιο 0,60 2.400,00 

Ψωμί Τοστ 480-1000γρ 15811200-8 620 Συσκευασία 2,09 1.295,80 

Ξύδι 300 – 400γρ 15871110-8 3.120 Τεμάχιο 0,17 530,40 

Χυμός Λεμόνι 380γρ 15321300-7 3.120 Τεμάχιο 0,22 686,40 

Αλάτι Φακελάκι 10γρ 15872400-5 5.000 Τεμάχιο 0,003 15,00 

Πιπέρι 15872100-2 60 Κιλό 9,00 540,00 

Ρίγανη 15872000-1 52 Κιλό 4,95 257,40 
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Φακές 500 γρ. 03212211-2 1.560 Συσκευασία 1,25 1.950,00 

Φασόλια 500 γρ. 03221210-1 780 Συσκευασία 1,84 1.435,20 

Φύλλο Κρούστας 15851000-8 800 Κιλό 2,20 1.760,00 

Αναψυκτικό τύπου κόλα 330 ml  15982000-5 2.000 Τεμάχιο 0,35 700,00 

Γκαζόζα 330 ml 15982000-5 2.000 Τεμάχιο 0,35 700,00 

Πορτοκαλάδα 330 ml 15982000-5 2.000 Τεμάχιο 0,35 700,00 

Ατομικός Χυμός Πορτ. Φυσικός 

250 ml 

15321100-5 48.000 Συσκευασία 

250 ml 

0,215 

10.320,00 

Κανέλλα Ξύλο  15872000-1 18 Κιλό 2,90 52,20 

Κανέλλα Σκόνη 15872000-1 18 Κιλό 3,30 59,40 

Κακάο 15841000-5 10 Κιλό 4,19 41,90 

Μοσχοκάρυδο 15872000-1 18 Κιλό 22,00 396,00 

Τσάι Φακελάκι 15863000-5 6.240 Τεμάχιο 0,068 424,32 

Χαμομήλι Φακελάκι 15865000-9 5.200 Τεμάχιο 0,028 145,60 

Κέτσαπ 250 γρ 15871230-5 18 Τεμάχιο 0,75 13,50 

Μουστάρδα 250 γρ 15871250-1 24 Τεμάχιο 0,67 16,08 

Νες Καφέ 750 Γρ. 15861000-1 24 Συσκευασία 17,70 424,80 

Ελιές 03222400-7 39 Κιλό 4,20 163,80 

Ζελέ του 1 κιλού 15332200-6 1.100 Συσκευασία 3,30 3.630,00 

Γαλοπούλα Φέτα 15112120-3 52 Κιλό 4,99 259,48 

Σιμιγδάλι 500 γρ 15625000-5 700 Συσκευασία 0,65 455,00 

Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΕΡ 15821200-1 2.100 Κιλό 2,90 6.090,00 

Μπισκότα γεμιστά των 85 γρ 15821200-1 250 Κιλό 5,00 1.250,00 

Κράκερς μπισκότα αλμυρά 15821000-9 3.744 Κιλό 0,40 1.497,60 

Δάφνη 15872000-1 9 Κιλό 4,70 42,30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 101.340,28 
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1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη για το σύνολο 

όμως της ποσότητας.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά 

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

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, 

στην ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και τα καθοριζόμενα στη παρούσα διακήρυξη.  

 

Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή, κατατίθενται στο πρωτόκολλο 

της Αναθέτουσας αρχής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Οι οικονομικοί φορείς, καταθέτουν τα ανωτέρω, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο 

φάκελο ο οποίος θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη:  

 

 

 

 

 

 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«ΔΙΑΚ 6/2018 Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια 

Ειδών Παντοπωλείου  

με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 101.340,28 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για ένα έτος 

στα πλαίσια εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

05/02/2019 ΏΡΑ 10:00π.μ. 

 

Εσωτερικά θα υπάρχουν κατά περίπτωση δύο υποφάκελοι με τις ενδείξεις:  

 

α) «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και 

β) «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς»  

 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 

τ.Β΄2677/21-10-2013). 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

α) ένας (υπο) φάκελος 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.  

 

Αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 

άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.  

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος θα πρέπει σε σχετική 

δήλωσή του να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

 

 

2.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται:  

α) Εγγύηση συμμετοχής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 

β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 79 

του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017.  

γ) Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής μορφής του οικονομικού 
φορέα, επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτουν με 
σαφήνεια:  

(1) ότι το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει το ΕΕΕΣ και τα λοιπά έγγραφα της 
υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει με την υπογραφή του τον οικονομικό φορέα στο 
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού (λχ ΦΕΚ εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη 
Διοικητικού Συμβουλίου κλπ). 
(2) το φυσικό πρόσωπο/α που φέρει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και για το οποίο απαιτείται η 
συνυποβολή αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. (λχ ΦΕΚ που αφορούν τη διαχείριση, 
κωδικοποιημένο καταστατικό κλπ). 

 

 

2.1.1 Αναφορικά με το ΕΕΕΣ η διαδικασία έχει ως εξής:  

 

Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την 

ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την 

συγκεκριμένη διακήρυξη.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-/
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(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε 

κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  

 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το 

πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς 

στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και τη διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς 

προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό 

αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να 

παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, 

τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  

Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual 

PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το 

οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 

δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome,. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

δ/σμου,οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tool-databases/espd) να 

δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν 

τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 

απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά 

και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

 

 

2.1.2. Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά 

τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ: 

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και 

δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. 

 

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, 

αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να 

λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

 

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων 

(λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν 

συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες 

που απαιτούνται. 

 

Το ΕΕΕΣ πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας της οικονομικής 

κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως 
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προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 

υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ.  

Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς 

να αποδείξουν ότι: 

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να 

αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης· 

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική  απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 

107 του Ν. 4497/2017.   

 

 

2.2 Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Στον (υπο) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία 

θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή:  

 

α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – 

παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια 

του κατασκευαστή εφόσον υπάρχουν) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα).  

 

 

β) Δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες με τις οποίες θα δηλώνεται ότι: 

i. Καλύπτονται οι  απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής χωρίς επιφύλαξη. 

ii. Καλύπτεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς που ορίζει η διακήρυξη.  

iii. Τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

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

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

 

γ) Δικαιολογητικά (εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές) 

i. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους ειδικούς όρους της 

Διακήρυξης απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την 

τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης 

(π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ), αυτά πρέπει 

να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 

22000, EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
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διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.ΥΔ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – AE) και 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

ii. Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον 

προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά 

έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία 

να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς 

τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation – EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.).  

iii. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση 

Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η 

συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις 

Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή 

από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf.  

Σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, προσκομίζονται και σε 

έντυπη μορφή δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται λ.χ. η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής ή βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε περισσότερους εκ του ενός συστημικούς αριθμούς 

της Διακήρυξη (εφόσον υπάρχουν), τα έντυπα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν μία 

μόνο φορά.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

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

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

 

2.3 Περιεχόμενα (υπό) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται 
κατωτέρω:  

 
2.4 Τιμές 

i. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα και σε αυτή θα περιλαμβάνεται 
η αξία των προσφερόμενων ειδών, η μεταφορά και η παράδοσή τους καθώς και οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, αλλά δεν θα περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

ii. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

iii. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, γίνεται με τρία δεκαδικά ψηφία,. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

iv. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Τιμές ανώτερες της προϋπολογισθείσας κατ’ είδος απορρίπτονται.  

v. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

vi. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη 
που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για 
κάθε μέρος απ’ αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην ανά είδος τιμή της 
οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.  

vii. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

viii. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους 

στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις 

περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που 

καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν.3918/2011, άρθρο 13, ΦΕΚ 31/τ.Αα΄/02-03-

2011). 

ix. Τιμές ανώτερες της προϋπολογισθείσας απορρίπτονται. 

x. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον 
σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις 
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων 
προμηθειών.  

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν 
ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

xi. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

xii. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

Επισημαίνεται ότι :  

- Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 
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του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της  Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

- Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της 
παρούσης, αποτελεί απαράβατο όρο και η μη αποδοχή του, συνεπάγεται την  απόρριψη 
της προσφοράς.  

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την 
σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 

λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται. Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 

φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 

λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  

- Η σύμβαση δεν διαιρείτε σε τμήματα καθώς δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του 

άρθρου 59 Ν. 4412/2016. 

- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για 
όλες τις κατηγορίες ειδών, είτε για κάθε κατηγορία/είδος  χωριστά, αλλά για το σύνολο 
της προκηρυχθείσας ποσότητας.  

- Για τη σύναψη της Σύμβασης, οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι το 
προσφερόμενο είδος, συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές της παρούσας.  

 

 

2.5 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί τριακόσιες 

εξήντα (360) ημέρες από την επομένη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

2. 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, 

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

3. 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. 

4. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το 

άρθρο 97 Ν. 4412/2016.  
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3 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α) Οι παραδόσεις των υπηρεσιών θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες των 
τμημάτων. Κατ’ αντιστοιχία οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις 
παραδόσεις.  
 
β) Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Προμηθευτή και οι ακόλουθες πληρωμές από 
τον Αγοραστή προς τον Προμηθευτή θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνεται αφού 
προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 του 
Ν. 4412/2016.  
 
γ) Η εξόφληση θα γίνεται στο 100% της αξίας των παραδοτέων υλικών/υπηρεσιών, μετά την 
οριστική παραλαβή αυτών. Η παραλαβή θεωρείται οριστική έστω και τμηματική, εφόσον 
γίνει η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή η οποία θα ανταποκρίνεται στα συνοδευτικά 
έγγραφα, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμή όπως αυτή καθορίστηκε στην Σύμβαση.  
Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της υποβολής του/των 
τιμολογίου/ων και των λοιπών δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 
 

4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται να καταθέσουν με την προσφορά τους και 

δείγματα σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική 

εξέταση ή πρακτική δοκιμασία, για όλα τα ζητούμενα μεγέθη και τύπους σύμφωνα με το 

α/α των ειδών της Διακήρυξης, ανάλογα του είδους.  

Η κατάθεση θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος οφείλει να 

αναγράφει επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του υποψηφίου Αναδόχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού τον Αριθμό 

Διακήρυξης και τον συστημικό αριθμό της διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

οριζόμενα του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016.  

 

 

5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την 
απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο όργανο της 
Αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Η Επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05/02/2019 και ώρα 10:00 πμ.  
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των  λοιπών στοιχείων αυτών.  
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 
των τιμών που προσφέρθηκαν.  
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6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

6.1 Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση η Επιτροπή Διαχείρισης Διαγωνισμού (ΕΔΔ) 
προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης 
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.  
Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:  
• Η αρμόδια ΕΔΔ, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες, 
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
χρήστες οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσμιών που τους ορίζονται. Επίσης κατά την κρίση της ζητά τα απαραίτητα δείγματα 
των προς προμήθεια αγαθών, όταν αυτό δεν ζητείται εξ αρχής της διακήρυξης.  
• Η αρμόδια ΕΔΔ συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό 
αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών.  
• Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο στάδιο αυτό, ορίζεται η ημερομηνία και 
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που 
δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής, 
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για 
την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργεια της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών.  
• Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των οικονομικών 
προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, υπολογίζει τις τιμές των αποδεκτών 
προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης και συμπληρώνει το πρακτικό με τον 
σχετικό Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών (Πίνακας εν δυνάμει μειοδοτών).  

• Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

• Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει, κατά τα προβλεπόμενα, απόφαση για όλα τα 
ανωτέρω στάδια του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο 
χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται στους συμμετέχοντες για ενημέρωση  
• Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας σχετικής απόφασης 
και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας που θα ορίζει η σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. 
pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος.  
• Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.  
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• Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η 

Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα 

των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για 

τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή θα ελέγχει, εκτός των 

άλλων, την εγκυρότητα των υποβληθέντων πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας με κάθε πρόσφορο μέσο. 

• Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση 
τελικής απόφασης. 

• Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για τη λήψη 

απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα  

α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις – απαράβατους όρους 

της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ. 

β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ. 

γ. Το κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

δ. Έντυπα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 

προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο 

μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 

τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

ε. Οι οικονομικοί φορείς, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 

ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την 

έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους. Η ειδοποίηση αυτή 

πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως στο 

Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό 

ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και 

το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση 

τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

στ. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος σε όλους τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν παραδεκτές 

και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές, εκτός του προσωρινού αναδόχου. 

 

 

 Όταν ο οικονομικός φορέας ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο κεφάλαιο 7 του παρόντος 

Παραρτήματος. της παρούσας (σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.1 του Ν.4412/2016), η 

κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που προσφέρει την αμέσως πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 

κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα με την αμέσως πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης σχέσης βάσει τιμής 

και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους οικονομικούς φορείς δεν προσκομίζει, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδές ή ανακριβές 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ή ο υπόχρεος προς τούτο οικονομικός 

φορέας δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του κεφαλαίου 7 του παρόντος 

Παραρτήματος της παρούσας, υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης με βάση τον Συγκριτικό Πίνακα του 
εγκεκριμένου πρακτικού της Επιτροπής και πριν την κοινοποίηση της απόφασης 
Κατακύρωσης στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα καλεί τον πρώτο διαγωνιζόμενο στην κατάταξη 
του πίνακα αυτού (ο οποίος είναι και ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση δηλ. ο υποψήφιος ανάδοχος) εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δέκα (10), ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήμανση «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα µε το 
άρθρο 103 του Ν. 4412/16.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες 

δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή 

στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια Ε∆∆, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους 

συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, µε μέριμνα της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 

µε χρήση του Συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

αναδειχθέντα μειοδότη.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  

Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η 

Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και 

νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε ξεχωριστή εισηγητική έκθεση 

γνωμοδοτεί / προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α) Την Κατακύρωση του διαγωνισμού  

β) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.  

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» με Αρ. Διακ. 6/2018 

 

 23 

πρακτικού της Επιτροπής 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 σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 

4412/2016.  

 

Η Κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή θα ανακοινωθεί 

εγγράφως στο μειοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 105 Ν. 4412/2016.  

 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Οι εγγυήσεις 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.Σ.Μ.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική 

γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Διαγωνισμού μη συμπ. 

Φ.Π.Α. ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα ή τα είδη που 

προσφέρει.  

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 

υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που καθορίζουν τα έγγραφα 

της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 

προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

 Για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία πρέπει να καλύπτει το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης, ισχύος 

έως την επιστροφή της στην Τράπεζα, επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων, από 

τους δύο συμβαλλόμενους.  

 Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στον εκάστοτε ισχύον τέλος 

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

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

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

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 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 (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. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 

μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 

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

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

 Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας 

αρχής.  

 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, και του ΠΔ39/2017, το οποίο 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 αναθέτουσα αρχή: 

 

 Το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την 

ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα 

πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού.  

 κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του 

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών 

σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή 

της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

Κανονισμού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών και  

 διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) μέσω 

του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το 

αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, και ότι προβλέπεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού 

εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.  

 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. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο 4412/2016 και του ΠΔ 39/2017.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

 

ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδί 

Τ.Κ. 115 27 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... 

ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 

μέχρι του ποσού των ………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… 

υπέρ της εταιρείας…………………………… με Α.Φ.Μ. ……………………… που 

εδρεύει …………………………… Τ.Κ. ………… (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της 

Υπηρεσίας σας για προμήθεια «……………….», σύμφωνα με την υπ' αρ. 6/2018 διακήρυξή 

σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμαστε του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την 

υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 

οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 

με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η 

καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 

ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί 

υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 

δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις 

….../……../……….. οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί 

με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και 

κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή 

σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
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7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα 

μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... 

ΕΥΡΩ 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 

μέχρι του ποσού των ………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… 

υπέρ της εταιρείας…………………………… με Α.Φ.Μ. ……………………… που 

εδρεύει …………………………… Τ.Κ. ………… (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης του 

διαγωνισμού της Υπηρεσίας σας για την προμήθεια «………………..»  σύμφωνα με την υπ' 

αρ.  6/2018 διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη σύμβαση στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμαστε του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την 

υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 

οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 

με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η 

καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 

ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί 

υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 

δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις 

….../……../……….. οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί 

με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και 

κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή 

σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα 

μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ»  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα προσφερόμενα είδη του πίνακα ειδών θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.  

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Είδος CPV Ποσότητα ΜΜ 
Εκτιμώμενη 

Τιμή 

Προυπ/σα 

Δαπάνη κατ' 

είδος πλέον 

ΦΠΑ 

Γάλα Εβαπορέ 15511600-9 6.000 Τεμάχιο 0,60 3.600,00 

Μαργαρίνη (250 Γρ) 15431100-9 7.200 Τεμάχιο 0,88 6.336,00 

Μαργαρίνη Ατομική 10 γρ. 15431100-9 200.000 Τεμάχιο 0,03 5.000,00 

Τυράκια Ατομικά 15545000-0 40.000 Κιλό 0,11 4.400,00 

Φρυγανιές Ατομικές 15821110-3 300.000 Συσκευασία 0,054 16.200,00 

Αλεύρι 15612120-8 1.500 Κιλό 0,68 1.020,00 

Κορν Φλάουερ 200 γρ 15612000-1 3.000 Τεμάχιο 0,60 1.800,00 

Κρέμα γάλακτος 1 λίτρου 15512000-0 312 Κιλό 2,70 842,40 

Πουρές 15312100-9 1.300 Κιλό 1,70 2.210,00 

Ρύζι Γλασσέ 03211300-6 1.650 Κιλό 0,85 1.402,50 

Ρύζι Μπονέτ 03211300-6 6.240 Κιλό 0,75 4.680,00 

Χαλβάς 15812000-3 40 Κιλό 4,70 188,00 

Ζάχαρη Χύμα 15831000-2 2.600 Κιλό 0,55 1.430,00 
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Ζάχαρη φακελάκι 10 γρ 15831000-2 160.000 Τεμάχιο 0,007 1.120,00 

Ζαμπόν 15131700-2 156 Κιλό 5,10 795,60 

Αραβοσιτέλαιο 5 Λίτρα 15621000-7 107 Συσκευασία 7,20 770,40 

Καφές Ελληνικός 100γρ. 15861000-1 2.000 Συσκευασία 0,60 1.200,00 

Τσάι Χύμα 15863000-5 40 Κιλό 3,90 156,00 

Αλάτι Μαγειρικό 500γρ. 15872400-5 2.600 Συσκευασία 0,09 234,00 

Αλάτι Επιτραπέζιο 400γρ 15872400-5 1.560 Συσκευασία 0,78 1.216,80 

Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1 Λιτ. 

Χωρίς Ζάχαρη 

15321100-5 10.608 

Λίτρο 

0,80 

8.486,40 

Άνθος Αραβοσίτου 160-450γρ 15512300-3 4.000 Τεμάχιο 0,60 2.400,00 

Ψωμί Τοστ 480-1000γρ 15811200-8 620 Συσκευασία 2,09 1.295,80 

Ξύδι 300 – 400γρ 15871110-8 3.120 Τεμάχιο 0,17 530,40 

Χυμός Λεμόνι 380γρ 15321300-7 3.120 Τεμάχιο 0,22 686,40 

Αλάτι Φακελάκι 10γρ 15872400-5 5.000 Τεμάχιο 0,003 15,00 

Πιπέρι 15872100-2 60 Κιλό 9,00 540,00 

Ρίγανη 15872000-1 52 Κιλό 4,95 257,40 

Φακές 500 γρ. 03212211-2 1.560 Συσκευασία 1,25 1.950,00 

Φασόλια 500 γρ. 03221210-1 780 Συσκευασία 1,84 1.435,20 

Φύλλο Κρούστας 15851000-8 800 Κιλό 2,20 1.760,00 

Αναψυκτικό τύπου κόλα 330 ml  15982000-5 2.000 Τεμάχιο 0,35 700,00 

Γκαζόζα 330 ml 15982000-5 2.000 Τεμάχιο 0,35 700,00 

Πορτοκαλάδα 330 ml 15982000-5 2.000 Τεμάχιο 0,35 700,00 

Ατομικός Χυμός Πορτ. Φυσικός 

250 ml 

15321100-5 48.000 Συσκευασία 

250 ml 

0,215 

10.320,00 

Κανέλλα Ξύλο  15872000-1 18 Κιλό 2,90 52,20 

Κανέλλα Σκόνη 15872000-1 18 Κιλό 3,30 59,40 

Κακάο 15841000-5 10 Κιλό 4,19 41,90 

Μοσχοκάρυδο 15872000-1 18 Κιλό 22,00 396,00 
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Τσάι Φακελάκι 15863000-5 6.240 Τεμάχιο 0,068 424,32 

Χαμομήλι Φακελάκι 15865000-9 5.200 Τεμάχιο 0,028 145,60 

Κέτσαπ 250 γρ 15871230-5 18 Τεμάχιο 0,75 13,50 

Μουστάρδα 250 γρ 15871250-1 24 Τεμάχιο 0,67 16,08 

Νες Καφέ 750 Γρ. 15861000-1 24 Συσκευασία 17,70 424,80 

Ελιές 03222400-7 39 Κιλό 4,20 163,80 

Ζελέ του 1 κιλού 15332200-6 1.100 Συσκευασία 3,30 3.630,00 

Γαλοπούλα Φέτα 15112120-3 52 Κιλό 4,99 259,48 

Σιμιγδάλι 500 γρ 15625000-5 700 Συσκευασία 0,65 455,00 

Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΕΡ 15821200-1 2.100 Κιλό 2,90 6.090,00 

Μπισκότα γεμιστά των 85 γρ 15821200-1 250 Κιλό 5,00 1.250,00 

Κράκερς μπισκότα αλμυρά 15821000-9 3.744 Κιλό 0,40 1.497,60 

Δάφνη 15872000-1 9 Κιλό 4,70 42,30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 101.340,28 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

 

ΣΥΣΤΗΜ ΑΡΙΘΜ. 68666  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 
  1. Τα χορηγούμενα είδη να είναι πρώ της (Α΄)  ποιότητας όπως αυτή ορίζεται  
κατά είδος, στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειμένων κοινής χρήσης και 
να έχουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου 
είδους.  
  2. Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές  Κτηνιατ ρικές και 
Υγειονομικές διατάξεις.  
 3. Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και 
να αναγράφεται η Εμπορική τους Ονομασία.  
 4. Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετικά τροποποιημένα υλικά Κανονισμός 
1829/2003, σχετικά με την ιχν ηλασιμότητα και την επισήμανση  γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών.   
 5. Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής  ή  
ανόργανης ουσίας.  
 6. Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες  
παραγωγής και λήξης. Οι ενδε ίξεις να είναι υποχρεωτικά και  στην Ελληνική 
γλώσσα. Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι με ευανάγνωστα γράμματα από 
χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή 
καρκινογόνες ουσίες,  οι οποίες θα είναι  σύμφωνα με τις κτηνιατρικές  και  
υγειονομικές διατάξεις.    
7. Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την   υπ’ Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 ΦΕΚ 
Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών που προορίζονται να διατεθούν,  ως έχουν, στον τελικό καταν αλωτή 
καθώς και σε αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και 
άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται οι 
ενδείξεις με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα, στην ελληνική γλώσσα:   
α)  Η ονομασία πώλησης του τροφίμου . 
β)  Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά 
σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας.  
γ)  Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας για 
τα στερεά και σε μονάδες όγκου για τα υγρά.  
δ)  Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης.  
ε)  Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.  
στ)  Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ε E.  
ζ )  Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσ ης, στην περίπτωση που η παράλειψή του 
μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματικό τόπο 
παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.   
η)  Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους  
 δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου.  
θ)   Η  ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην  
οποία ανήκει το τρόφιμο.   
Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L,  εκτός από την 
περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες 
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ενδείξεις  της ετικέτας.  
Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη 
σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα.  
 
Η σήμανση να είναι σύμφωνη  με τις Διατάξεις σήμανσης τροφ ίμων:  

     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο υ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ.  1925/2006 και  την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της 
Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 
1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ 
και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.  

 
 8 .  Για όλα τα παρακάτω είδη ζητείται η κατάθεση δείγματος,  βάσει του οποίου 
θα γίνει και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.  
  9.  Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να 
είναι τουλάχιστον τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 
παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.  
10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και  
ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες.  Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 
εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.  
11 .  Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του προϊόντος,  σε 
περίπτωση που το προσκομισθέν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
Νοσοκομείου για τη χρήση που προορίζεται.  
 

 
     ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

 
ΖΑΧΑΡΗ  σε συσκευασία 1 Kgr  και ατομική των 10 gr .   
      Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που    αναφέρονται 
στα άρθρα 63, 64  του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες  Κοινοτικές και Υγειονομικές  
Διατάξεις .  
    Η ζάχαρη να είναι  λευκή, καθαρισμένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής, 
γνήσιας και εμπορεύσιμης ποιότητας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  (άρθρο 63 
του Κ.Τ.Π.) :   
α) περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς  τουλάχι στον 
99.70 Ζ.  
β) περιεκτικότητα σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο 0,04% κατά βάρος, κατ’  ανώτατο 
όριο.  
γ) απώλειες κατά την ξήρανση 0,10 % κατά βάρος, κατ’  ανώτατο όριο.  
δ) περιεκτικότητα σε παραμένων διοξείδιο του θείου να µην υπερβαίνει τα 15 
mg/Kgr.  
ε) χροιά µη υπερβαίνουσα τους 12 βαθμούς, (προσδιορισμός σύμφωνα µε το 
άρθρο 6,  παραγρ. 1,  εδάφιο α του Π∆ 513/83).  
    Σε κάθε συσκευασία πρέπει  να γράφονται ευδιάκριτα και  ευανάγνωστα στην 
ελληνική γλώσσα, µε ανεξίτηλο μελάνι ή έκτυπα:  
  Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή.  
  Το έτος και ο μήνας παραγωγής.  
  Το καθαρό βάρος του περιεχομένου (  π.χ 1Kgr).  
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 Ο Κωδικός Παραγωγής  (Οδηγία 89/396).  
   Πάνω σε κάθε φάκελο (Α) συσκευασία των δέκα (10) gr πρέπει να γράφονται 
στα ελληνικά µε ανεξίτηλο μελάνι ή έκτυπα οι παρακάτω ενδείξεις :   
   Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή η 
ονομασία του περιεχομένου.  
     Πάνω στα χαρτοκιβώτια (Β) συσκευασία των φακέλων και στις δύο 
μεγαλύτερες κατακόρυφες πλευρές του πρέπει να αναγράφονται έκτυπα και  
ανεξίτηλα στα ελληνικά οι παρακάτω ενδείξεις:  Η επωνυμία του εργοστασίου. Ο 
τόπος παραγωγής ή προέλευσης. Η φράση ΄΄Φάκελοι 1.000 των 10 gr  Η 
ημερομηνία και το έτος παραγωγής (όχι µε κωδικό αλλά µε πραγματικό αριθμό) 
Ο Κωδικός Παραγωγής ως επίσης και η ημερομηνία διατηρ ησιμότητας.  
 
 
ΑΛΕΥΡΙ  
ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία Κιλού.  
    Το προϊόν να είναι  Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 
στα άρθρα 104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσε ς Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
      Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις τύπου (70%) θα πρέπει να είναι  προϊόν 
αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή 
οργανική ουσία. Το αλεύρι να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και  να  μην 
έχει καμιά μυρωδιά.  
     Να παραδίδεται  συσκευασμένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες  
καθαρού βάρους 1.000 gr,  από αγνές πρώτες ύλες,  με ένδειξη στη συσκευασία 
της ημερομηνίας παραγωγής και  λήξης κατανάλωσης, και ο Κωδικός Παραγωγής.  
     Πρέπει  να  έχει  τη χαρακτηριστική αλευρώδη ευχάριστη οσμή και η γεύση τους 
πρέπει να µην είναι όξινη, πικρή ή ταγγή.  Επίσης, πρέπει  να είναι ομοιογενές,  
υγιές,  καθαρό, απαλλαγμένο από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις.  
Η περιεχόμενη γλουτένη να έχει και να παρουσιάζει τις  φυσικές ιδιότητες και 
τους χαρακτήρες γλουτένης καλής ποιότητας.  
 
 Το αλεύρι θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους  (άρθρο 106 Κ.Τ.Π.) :  
 α) Υγρασία για τη χρονική περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι  και  14 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους ανώτατο όριο 1 3,5% (τοις εκατό),  για τη χρονική περίοδο από 15 
Σεπτεμβρίου μέχρι και 15 Ιουνίου ανώτατο όριο 14% (τοις εκατό)  (άρθρο 105 
Κ.Τ.Π.).  
β) Γλουτένη υγρή:  τουλάχιστον 26% (τοις  εκατό) για τα άλευρα από εγχώριο 
σιτάρι και τουλάχιστον 28% (τοις εκατό) για τα άλευ ρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.  
γ) Οξύτητα σε Θειικό οξύ:  Ανώτατο όριο 0,08% (τοις εκατό).   
 δ) Τέφρα:  Ανώτατο όριο 0,50% (τοις εκατό) για τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι,  
και 0.55% (τοις εκατό)  για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.   
ε) Υπόλειμμα σε Τετραχλωρά νθρακα: Ανώτατο όριο 0.015% (τοις εκατό).  
 στ) Δοκιμασία κατά PECKAR: να ανταποκρίνεται στον τύπο 70%.  

 

  ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  
    Το προϊόν πρέπει να Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 
στα άρθρα 105 (  παράγραφος 1),  108 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες  Κοινοτικές και  
Υγειονομικές Διατάξεις.  
   Το σιμιγδάλι πρέπει να προέρχεται από άλεση σκληρού σίτου, να είναι 
απαλλαγμένο από συστατικά του επικαρπίου και να διατίθεται σε μορφή 
αδρομερούς σκόνης.  
  Το σιμιγδάλι θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:  
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α)  Υγρασία ανώτατο όριο  13,5%.  
β) Γλουτένη τουλάχιστον 26,0%.  
γ) Τέφρα ανώτατο όριο 0,80%.  
δ) Οξύτητα σε θειικό οξύ ανώτατο όριο 0,07%.   
ε) Πίτυρα ανώτατο όριο 0,80%.  
στ) Υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα ανώτατο όριο 0,015%.  
   Το προσφερόμενο προϊόν να είνα ι χονδρόκοκκο ή μέτριο, όταν κοσκινίζεται 
δηλαδή με κόσκινο από μεταξωτό ύφασμα Γερμανικού αριθμού 42 πρέπει να μην 
διέρχεται σε ποσοστό ανώτερο το 8,0%.  
    Να διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 gr στην οποία θα αναγράφεται  
η ημερομηνία διατηρησιμότ ητας του προϊόντος.  
 
CORN FLAOUR –  ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  
  Τα προϊόντα πρέπει  να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 110 του Κ.Τ.Π.  και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  Ως άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνε ται με ειδική 
επεξεργασία δημητριακών και αμυλωδών φυτικών ιστών, υπό μορφή λεπτότατης 
σκόνης, αποτελούμενο αποκλειστικά από αμυλόκοκκους.   
Οι πρώτες ύλες  που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του αμύλου πρέπει να  
πληρούν τις διατάξεις  του παρόντα κώδικα που αφορούν κάθε μία απ’ αυτές.  
 Το άμυλο που παρασκευάζεται  από διάφορα δημητριακά πρέπει να διατίθεται  
στην κατανάλωση με την ονομασία που να δηλώνει την πρώτη ύλη προέλευσή 
του, π.χ.  <<Άμυλο αραβοσίτου>> ,<< Άμυλο ρυζιού>>.  

          Το άμυλο πρέπει να  έχει την φυσική του χροιά ,  χωρίς άλλη απόχρωση.  
 Απαγορεύεται η τεχνική χρώση και αρωματισμός του αμύλου με οποιαδήποτε 
πρόσθετη ουσία έστω και αβλαβή . 
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αμύλου πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην 
παρέχουν ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας  
Κάθε είδος αμύλου διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του, σε 
οποιοδήποτε ποσοστό, με άμυλο άλλου είδους απαγορεύεται.  

          Στα παραδιδόμενα είδη η υγρασία να είναι <15% και η τέφρα  <0,35%.  
         
Παραδιδόμενα είδη:  
 
Άνθος αραβοσίτου :  είδος σκόνης, αρωματισμένο αλεύρι καλαμποκιού,  που 
χρησιμοποιείται  κυρίως για την παρασκευή κρεμών διαφόρων γεύσεων (βανίλια,  
σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα, λεμόνι,  πορτοκάλι κλπ) να διατίθεται σε  
συσκευασία  των 160 -450 gr στην δε συσκευασία να ανα γράφεται η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος.  
 
Κορν φλάουρ :  είδος σκόνης, λευκό αλεύρι  που βγαίνει από το καλαμπόκι,  είναι 
δηλαδή ένα είδος καλαμποκάλευρου .  
Η ελληνική μετάφραση του όρου  Κορν φλάουρ  είναι άνθος αραβοσίτου, αλλά το 
χρησιμοποιούμε αμετάφραστο  για να μην συγχέεται με το γνωστό μείγμα για 
κρέμες ζαχαροπλαστικής και να διατίθεται σε πλαστικοποιημένα σακιά  του ενός 
1 Kgr στην δε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
 
 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε συσκευασία πακέτο των 250 gr και  ατομική συσκευασία  10 gr.  
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  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές Διατάξεις και 
τον Κανονισμό1234/2007 Παράρτημα XV.  
  Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές η ζωικές  
λιπαρές ύλες και το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες,  ίση ή μεγαλύτερη 
από 80% και μικρότερη του 90%.  
 Η μαργαρίνη πρέπει  να πληροί τους παρακάτω όρους:  
α) Το σημείο τήξης,  προσδιοριζόμενο επί  της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 40 0C.  
β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη 
από 5 βαθμούς οξύτητας, επί  δε της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει  να υπερβαίνει 
τους 2 βαθμούς οξύτητας.  
γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκ φρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν πρέπει 
να είναι ανώτερη του 0,2%.  
δ) Επιτρέπεται ο αρωματισμός με αβλαβείς αρωματικές ύλες  καθώς και η 
προσθήκη προϊόντων γαλακτικής ζύμωσης.  
ε) Επιτρέπεται η προσθήκη για τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και 
αλάτων του, κιτρικού οξέος και αλάτων του ,τρυγικού οξέος και αλάτων του, με 
μόνη προϋπόθεση η οξύτητα επί  του προϊόντος ως έχει,  να μην υπερβαίνει τους 5  
βαθμούς οξύτητας.  
στ) Επιτρέπεται η χρώση της μαργαρίνης με τις χρωστικές Καροτένιο (Ε160α),  
Κουρκουμίνη (Ε100),  Αννάτο (Ε160β),  σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 του 
Κ.Τ των παραρτημάτων ΙΙ Ι  και ΙV.  
Η προσφερόμενη μαργαρίνη να είναι 100% φυτικό προϊόν  από εκλεκτά φυτικά 
έλαια, κατάλληλη για επάλειψη και παρασκευή φαγητών και  γλυκών και να 
συντηρείται στο ψυγεί ο.   
Να προσφερθεί  σε πακέτο ή  κεσεδάκι των 250 gr και σε κεσεδάκι ατομικής 
μερίδας των 10 gr.  Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος.  

 

ΡΥΖΙ   
 Ρύζι Τύπου Α ΜΠΟΝΕΤ και Β ΓΛΑΣΣΕ  σε συσκευασία 1000 gr .  
 Το προϊόν να είναι Α ποιότητας  και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.   
 Με τον όρο "ρύζι" εννοούμε το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των 
ωρίμων καρπών του φυτού "όρυζα" (ΟRYZA SATIVA)  (Κανονισμός 1234/2007 
Παράρτημα Ι Ι Ι) .   
  Το ρύζι θα πρέπει να είναι επεξεργασμένο και επιμελημένο στίλβωσης ανάλογα 
της ποικιλίας και του εμπορικού τύπου “Γλασσέ ”,   “Καρολίνα”, ” Ρύζι Parboiled ή 
bonnet”.  
   Το προμηθευόμενο ρύζι να πληροί τις  εκάστοτε περί τροφ ίμων ισχύουσες 
διατάξεις,  και να επεξεργάζεται σε βιομηχανίες που βεβαιώνονται από τον 
Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζια δεν θα προέρχονται  από μεταλλαγμένα φυτά.  
 -  Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα.  
 -  Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται  μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή 
οργανικές  ουσίες,  κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μετά την επεξεργασία,  το ρύζι  να 
είναι απαλλαγμένο από κάθε υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου.  
-  Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και επιμελημένης 
στίλβωσης, για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εμπορικό τύπο.  
 Γλασσέ  για τις στρογγυλόσπερμες ή μικρόκαρπες  και  
 Καρολίνα για μακρόκαρπες ή μεσόκαρπες.   
-  Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια.  
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 -Απαγορεύεται η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης  ποιότητας με ανώτερη, με σκοπό 
τη διάθεσή της σαν ανώτερη ποιότητα.  
-  Το ρύζι δεν πρέπει  να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να 
είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λ.π..  
-  Να είναι  απόλυτα καθαρό και  απαλλαγμένο α πό κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη 
θεωρείται κάθε ξένο σώμα, που περιέχεται  στο ρύζι,  π.χ .  χώμα, χαλίκια, σκόνη,  
σπόροι,  ζιζάνια, θραύσματα άχυρων, φλοιοί,  κόκκοι τελείως λισβοί ως και κάθε 
αδρανής ύλη.  
-  Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του  5% από τα οποία 
τα θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι 3% κατά 
βάρος.  
-  Να είναι λευκού χρώματος, φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους 
κίτρινους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5% 
εκτός του κατεργασμένου με υγροθερμική κατεργασία (PARBOILING),  το οποίο 
επιτρέπεται να έχει χρώμα ελαφρά υποκίτρινο.  
-  Να μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις σε ποσοστό 
ανώτερο του 3%. Σαν κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που 
φέρουν ραβδώσεις ή στίγματα ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον το 
15% της όλης επιφάνειας του κόκκου.  
-  Να μην περιέχει  κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε αναλογία 
ανώτερη του 3%, για τις στρογγυλόσπερμες και του 2% για τις λοιπές ποικιλίες 
κατά βάρος.  
-  Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή 16%.    
    Το ρύζι θα είναι  συσκευασμένο σε  συσκευασία των 500 ή 1000gr (πλην των 
προβλεπόμενων ενδείξεων) θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και η 
ποιότητα του ρυζιού.  
 
 
ΑΛΑΤΙ  
ΑΛΑΤΙ μαγειρικό συσκευασία 500 gr και  επιτραπέζιο 400 gr .   
Το αλάτι να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 38 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις,  να 
είναι μαγειρικό, ψιλό,  φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, 
αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες  
ύλες,  πρόσθετες χρωστικές ουσίες να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή. Οι 
αλκαλικές γαίες εκπεφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο να μην είναι < του 1 % η 
δε υγρασία να μην υπερβαίνει το 1%.  
Να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικό σακουλάκι των 500 gr,  σε  επιτραπέζιο 
(φιάλη με άνοιγμα) των 400 gr και σε ατομική συσκευασία του 1 gr όπου θα 
αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις  (ηµερ/νια συσκευασίας).  
 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ  σε συσκευασία αεροστεγή -  πλαστικά σακουλάκια  του 1 Kgr έτοιμα 
προς χρήση.  
     Όλα τα μπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, 
γεύση, χρώμα) του είδους, να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο  άρθρο 42, 43, 44 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και  
Υγειονομικές Διατάξεις.    
Υγρασία <15%.  
Αδιάλυτα σε ΗCL συστατικά τέφρας 2%.  
Αφλατοξίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg.      
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Μαύρο Πιπέρι :  χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Peper 
Nigrum L που έχουν συλλεγεί σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηραθεί γρήγορα. 
Να περιέχει τέφρα σε ποσοστό 6% κατ΄ανώτατο όριο και αδιάλυτα σε 
υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας κατ΄ανώτατο όριο  2% και υγρασία όχι 
μεγαλύτερο από 15%.   
 
Ρίγανη :  χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα άνθη και φύλλα του είδους Origanum 
vulgare L και  άλλων ειδών, που πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων άλλων 
όμοιων φυτών και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 15%, τέφρα όχι πάνω από 
17%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πά νω από 6% και 
αιθέριο έλαιο τουλάχιστον 0,5%.  
 
Κανέλα  σκόνη  και ξύλο :  χαρακτηρίζονται  οι αποξηραμένοι φλοιοί διαφόρων 
ειδών του γένους Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει να είναι  απαλλαγμένοι από τον 
πρωτογενή φλοιό και τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει να έχει 
αντιληπτό υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα και πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο 
όχι λιγότερο από 1,5%, υγρασία και πτητικές ουσίες σε 105 οC  όχι πάνω από 12%, 
τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας 
όχι πάνω από 2%.   
 
Μοσχοκάρυδο :  χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματικούς μανδύες,  
σπέρματα του φυτού Myrist ica Fragrans Houtt.  Πρέπει να περιέχουν αιθέριο  
έλαιο όχι λιγότερο από 6%, υγρασία όχι πάνω από 10%, τέφρα όχι πάνω από 3% 
και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό ο ξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.  
 
Φύλλα δάφνης:  χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα φύλλα του δέντρου Laurus 
Nobil is  L ,  τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου και να 
περιέχουν υγρασία όχι πάνω από το 10%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιά λυτα 
σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.  
 
ΤΣΑΪ   
 Τσάι  σε συσκευασία 1 Kgr και ατομικά φακελάκια 1,5 gr.   
    Το προϊόν να είναι  Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 54 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές κ αι Υγειονομικές Διατάξεις.   
   Με την ονομασία ¨Τσάι¨ νοούνται τα φύλλα ή και οφθαλμοί φύλλων που έχουν 
ξεραθεί και κυλινδρωθεί με διάφορες μεθόδους και σπανιότερα οι οφθαλμοί 
ανθιών του τεϊόδεντρου THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA.  
    Η παρουσία μίσχων των φύλλων του τσαγιού επιτρέπεται,  καθόσον αυτοί 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των φύλλων του. Το τσάι  να μην περιέχει φύλλα, 
οφθαλμούς ή μίσχους άλλων φυτών.  
  Το προσφερόμενο είδος να μην περιέχει ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες,  
που μπορεί να αυξήσουν το βάρος, επιτρεπόμενης της προσθήκης φυσικών 
αρωματικών ουσιών από τις αναφερόμενες στον Κ.Τ.Π..  Ξυλώδεις  μίσχοι τσαγιού 
γίνονται δεκτοί μέχρι ποσοστού 2%.  
     Να είναι ξερό, πρόσφατης συγκομιδής και ομοιόμορφου μαύρου χρώματος. 
Να έχει υποστεί πλήρη ζύμωσ η και κυλίνδριση.  Να έχει άρωμά ευχάριστο, χωρίς  
ξένες οσμές και να παράγει ρόφημά ευχάριστης γεύσης, διαυγές,  χρώματος 
σκοτεινού κίτρινου.  
   Να μην πωλείται τσάι ορισμένης χώρας προέλευσης σαν τσάι άλλης χώρας.  
    Στην συσκευασία του τσαγιού εκτός από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα 
σύμφωνα με το άρθρο 11 Κεφάλαιο Ι  του Κ.Τ.Π. να αναγράφεται και ο τόπος 
προέλευσης.     
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 Το προµηθευόµενο τσάϊ πρέπει να έχει τα παρακάτω χημικά χαρακτηριστικά.  
 Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες στους 105 οC, να µην είναι πάνω από 10%. Το 
υδατοδιαλυτό εκχύλισμα να είναι τουλάχιστον 30%. Να είναι πλήρες και  
κανονικό σε καφεΐνη και να διατηρεί όλες του τις ιδιότητες.  
  Το προσφερόμενο προϊόν του 1Kgr θα προσφέρεται σε πλαστική αεροστεγή 
συσκευασία που θα έχει κλείσει θερµοκολλητικά .   
   Το τσάι σε ατομικά φακελάκια να είναι συσκευασμένο σε φακέλους από 
πορώδες χαρτί,  εμβαπτιζόμενους, περιεχομένου 1,5 gr . ,  οι  οποίοι να κλείνουν 
θερμοκολλητικά. Στο φάκελο να είναι συνδεδεμένο ένα λεπτό νήμα για 
εμβάπτιση. Η συσκευασία αυτή (φάκελος, ν ήμα)  να είναι τοποθετημένη μέσα σε 
χάρτινο φάκελο που να κλείνει θερμοκολλητικά για επιπλέον προστασία του 
περιεχόμενου.  Οι εξωτερικοί αυτοί  φάκελοι να τοποθετούνται ανά 100 σε 
χάρτινα κουτιά,  µε διαφανές πλαστικό περίβλημα.  
 
 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ  σε φακελάκια του 1,5  gr .  
       Το προσφερόμενο είδος να είναι Α΄ κατηγορίας,  σύμφωνα με τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών,  καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές 
και αγορανομικές διατάξεις.   Χαμομήλι  από  τα  φυτά  Matricar ia  Chamomille και  
Anthemous Nobi l is  L .  
   Το χαμομήλι σε ατομικά φακελάκια να είναι  συσκευασμένο σε φακέλους από 
πορώδες χαρτί,  εμβαπτιζόμενους, περιεχομένου 1,5 gr ,  οι  οποίοι να κλείνουν 
θερμοκολλητικά.   
   Στο φάκελο να είναι  συνδεδεμένο ένα λεπτό, νήμα για εμβάπτιση. Η 
συσκευασία αυτή (φάκελος, νήμα) να είναι τοποθετημένη μέσα σε χάρτινο 
φάκελο που να κλείνει θερμοκολλητικά για επιπλέον προστασία του 
περιεχόμενου.  Οι εξωτερικοί αυτοί  φάκελοι να τοποθετούνται ανά 100 σε 
χάρτινα κουτιά,  µε διαφανές πλαστικό περίβλημά.  
 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ -  ΜΠΙΣΚΟΤΑ  
Φρυγανιές σε ατομική συσκευασία  των δύο τεμαχίων ,  16 gr.  
 Το προϊόν πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται  στα άρθρα 112, 113 
του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές  Διατάξεις  Οι φρυγανιές  
να παρασκευάζονται  από αλεύρι οποιουδήποτε τύπ ου ή κατηγορίας από τα 
επιτρεπόμενα με τους περιορισμούς του Άρθρου 113 του Κ.Τ.Π. Πρέπει να 
προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο, μετά την κοπή σε τεμάχια να 
υποβάλλονται σε δεύτερο κλιβανισμό, για την απαλλαγή τους από το μεγαλύτερο 
ποσοστό νερού  και με σκοπό το ελαφρύ ψήσιμο.  
 Οι προσφερόμενες φρυγανιές να είναι σε συσκευασία f low pack των 2 τεμαχίων. 
Συνολικό βάρος συσκευασίας περίπου 16 gr.  +/-3 gr .  Συστατικά: Άλευρο σίτου, 
υδρογονομένα φυτικά έλαια, μαγιά, ζάχαρη,  αλάτι.   
 
Μπισκότα  αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα,  
πλούσια σε δημητριακά, υδατάνθρακες,  και θρεπτικές  ουσίες,  αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τα ζητούμενα είδη είναι:  
Μπισκότα τύπου πτι -μπερ σε συσκευασία 225 -250g ,  Μπισκότα γεμιστά σε 
συσκευασία 85g.  
 
ΟΣΠΡΙΑ  
Φασόλια ξερά μέτρια,  φακές,  σε συσκευασία των 500 gr.  
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   Τα όσπρια να είναι Α ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ ΩΓΗΣ ( 1 )  πρόσφατης 
εσοδείας,  να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 Κεφαλαίου 
ΧΙΙ Ι  του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές Διατάξεις  και να 
είναι σύμφωνα με:   
    A την υπ’ αριθ. 37227/87 (ΦΕΚ 541/Τ.Β’)  Κοινή Απόφαση των Υπ. Γε ωργίας,  
Εμπορίου ΄΄  Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων εγχωρίων οσπρίων΄΄  
(ΦΕΚ 541/τεύχος Β΄/9 -10-87) που τροποποιήθηκε µε Κοινή Απόφαση Υπ.  
Γεωργίας -  Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/  20 -4-88).  1.4.3.  
    B. την υπ’ αριθμό 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’)  Κοινή Απόφα ση των Υπ.  
Ανάπτυξης, Εθν. Οικονομίας και Δικαιοσύνης ΄΄Περί Υγιεινής των Τροφίμων σε 
Συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ΄΄.   
     Γ. την Αγορανομική Διάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214).   
 
"Ξερά Φασόλια"      
    Τα υπό προμήθεια ξερά φασόλια θα πρέπει να προέρ χονται  από τα 
αποξηραμένα ώριμα βρώσιμα σπέρματα του φυτού της οικογένειας των 
ψυχανθών, (LEGUMIΝΟSAE),  φασίολος (PHASEOLUS VULGARIS L. )  να είναι μαλακά 
και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά τους 
στιλπνή.  
Να είναι  τελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο της παράδοσης, το οποίο να 
βεβαιώνεται με έγγραφη βεβαίωση. Το φασόλια εσοδείας τρέχοντος έτους είναι  
μαλακά και αλευρώδη ,  το εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά 
τους στιλπνή.  
Η εμπειρία και η πράξη έχει δείξει ότι οι κό κκοι των φασολιών πέραν του έτους:  

1.  Είναι ξηροί και ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου τους είναι  
κίτρινο.  

2.  Όταν πιεσθούν με τα δόντια, θραύονται  εύκολα σε κομμάτια κατά τη 
διεύθυνση του μήκους τους και στο σημείο της θραύσεως το χρώμα είναι 
κίτρινο, σταχτί ή καφέ.  

3.  Όταν εξετάζονται  μακροσκοπικά, παρουσιάζουν χαρακτηριστικό 
μεσοδιάστημα μεταξύ των κοτυληδόνων τους (στους κόκκους νέας 
εσοδείας δεν υπάρχει το μεσοδιάστημα αυτό).  

      Να είναι ομοιογενή και λεπτόφλοια.  Να είναι κοσκινισμένα και 
΄καθαρισμένα΄΄,  δηλαδή να είναι  απαλλαγμένα από κάθε ξένη πρόσμιξη και να 
µην περιέχουν ξένες ύλες,  όπως ορίζονται στο  άρθρο 1 της 37227/87 Απόφασης 
του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσμίξεις,  χαλίκια, στελέχη φυτών) σε 
ποσοστό πάνω από 0,05%, από τις οποίες οι γαιώδεις προσμίξεις ,  να είναι μέχρι  
0,02% (τοις εκατό) σύμφωνα µε την απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας 
και µε τα καθοριζόμενα στην παρ.14 του άρθρου 121 του Κ.Τ.Π..  
    Να έχουν ξηραθεί,  φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρόπο που να µην 
προκαλεί αλλοιώσεις  στον κόκκο. Να έχουν βάρος, ανά χίλιους κόκκους, 
σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της 37227/87 Απόφασης του 
Υπουργείου Γεωργίας.  
  Οι κόκκοι να είναι σφαιροειδείς,  κυλινδρικοί ή πλατιοί .  
  Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως .   
  Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και  να µην αναδύουν δυσάρεστη οσμή 
(ευρωτίαση) .   
  Να µην έχουν αναμειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.    
  Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους µε 
νερό πρέπει να έχουν ευχάριστη οσ μή και γεύση.   
   Να µην είναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στίγματα και η 
χροιά τους να µην είναι υποκίτρινη, κίτρινη, φαιά ή μαύρη.  
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   Να μην είναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα µε άλλους κόκκους σε ποσοστό 
πάνω από 0,5%.  
   Να είναι ακέραια και να µην αποτελούνται από σπασμένους κόκκους σε 
ποσοστό πάνω από 2%(τοις εκατό).   
  Δεν θα πρέπει να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων.  
  Να είναι τελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο της παράδοσης..  
  Να µην έχουν υποβληθεί σε υδροθερμική κατεργασία (ε πίδραση υδρατμών)  
προς απόκρυψη της παλαιότητάς τους.  
  Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες των φασολιών, στους 105 ο  C, να µην είναι  
πάνω από 14% (τοις εκατό).   
 
ΦΑΣΟΛΙΑ ξερά μεσόσπερµα ή μέτρια:  Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 
300 και 450 gr  ή ποσοστ ό 90%, από τους κόκκους αυτούς, να διέρχεται  από 
κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 8,5 mm και να συγκρατείται από κόσκινο 
µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 7 mm  (Απόφαση 37227/87 Υπ. Γεωργίας) .  Οι  
κόκκοι να είναι ομοιόμορφοι,  κυλινδρικοί ή πλατιοί.  
 
ΦΑΚΗ μεσόσπερμη  Η υπό προμήθεια φακή να προέρχεται από  τα αποξηραμένα, 
ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών 
(LEGUMINOSAE).  
   Οι κόκκοι να είναι ομοιόμορφοι,  πλατιοί  ή φακοειδείς σε υψηλά ποσοστά (98 -
99%). Χίλιοι  κόκκοι να έχουν βάρος με ταξύ 45 και 60 gr ή ποσοστό 90% από τους 
κόκκους αυτούς να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 6 mm 
και να συγκρατείται  από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 5,5 mm  
(Απόφαση 37227/87 Υπ. Γεωργίας).  Να βράζει σε 1,5 έως 2 ώρες κατ’  ανώτατο  
όριο. Μετά το βρασμό ο φλοιός θα πρέπει να είναι ανοιγμένος και οι κόκκοι καλά 
βρασμένοι (χυλωμένοι).  
 
ΞΥΔΙ –  ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ   
Σε συσκευασία περιεκτικότητας 300 –  400 gr,   
  
Ξύδι  
   To ξύδι να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο  
άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  Διατάξεις.   
  Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από 
ξερή σταφίδα ,και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού  (να μην περιέχει αλκοόλη).   
   Η συσκευασία να φέρει  στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π..  
  Η οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει  
να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ  (άρθρο 39, παρ. 3,  ΚΤΠ) .   
  Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού ( πλαστική φιάλη 400 gr)  πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφεται ή ημερομηνία συσκευασίας.  
 
Χυμός λεμόνι  
    Το προσφερόμενο είδος να είναι Α ποιότητας να πληροί τους όρους της 
παραγράφου 5 του άρθρου 127 του Κ.Τ.Π.,  όπως τροποποιήθηκε με τις 
αποφάσεις του ΑΧΣ 885 /72, 2647/76 και το Π.Δ.526/83.  
  Η ΧΗΜΙΚΉ ΣΥΣΤΑΣΗ του προϊόντος να είναι:  
 α) Ειδικό βάρος στους 150 οC, τoυλάxιστoν 1,032 (4,5 βαθμοί BAUME ή 8  βαθμoί  
BRIX).  
 β) Ολικά σάκχαρα σε ιμβερτoσάκxαρo, μέγιστο 2,25%.  
γ) Σχέση αναγόντων σακχάρων προς καλαμoσάκx αρo όχι κάτω τού 0,8.  
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 δ) Τέφρα 0,25% -  0,40%. 
 ε) Οξύτητα εκφρασμένη σε άνυδρo κιτρικό οξύ τoυλάxιστoν 5,5%.  
 στ) Αριθμός φορμόλης κυμαινόμενος από 1 έως 1,8.  
 ζ)  Κατά την xρωματoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στιβάδας πρέπει να 
διαπιστώνεται η παρουσία των φυσικά ενεxoμένων αμινοξέων και πλήρης 
απουσία γλυκίνης.  
  Επί της συσκευασίας του,  (πλαστική φιάλη 380  gr)  εκτός των άλλων 
προβλεπόμενων ενδείξεων, πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία 
γράμματα η φράση ΆΡΤΥΜΑ ΛΕΜΌΝΙ  και ή ημερομηνία συσκευασίας  .  
 
 
   ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ  
1 .  Φυσικός χυμός πορτοκάλι σε  ατομική συσκευασία των 250 ml.    
    Το προϊόν να είναι  Α ποιότητας και να  πληροί  ότι  αναφέρονται  στο άρθρο 
126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις .  
Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που 
λαμβάνεται  από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές  
μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των 
χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται.  Οι οργαν οληπτικοί χαρακτήρες 
των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις  
χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.  
 Οι φυσικοί ατομικοί χυμοί φρούτων συσκευασίας των 250ml,  θα πρέπει να είναι  
σε συσκευασία Tetra Pak  και Tetra Br ik,  με πώμα εύκολο στο άνοιγμα, χωρίς  
προσθήκη συντηρητικών, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης φυσικής ή τεχνητής 
γλυκαντικής ύλης, με ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.  
 
2.  Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκάλι του 1lit .  
  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και  να πληροί ότι αναφέρονται   στο άρθρο 126, 
126(1) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και 127 του Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
 Το προϊόν να λαμβάνεται από τον χυμό πορτοκαλιού με απομάκρυνση με φυσικό 
τρόπο συγκεκριμένου ποσοστού του περιεχομένου του σε νερό. Στις περιπτώσεις 
που το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση, πρέπει να έχει απομακρυνθεί  
τουλάχιστον το 50 % της περιεκτικότητας σε νερό.    
 
 
ΕΛΙΕΣ  
 Ελιές μαύρες ΚΑΛΑΜΩΝ  μεγέθους 140 -160 τεμ/Kgr ή   160 –  180τεμ/Kgr.  
    Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να  πληροί ότι αναφέρονται  στο άρθρο 123 
και ειδικά παρ. 9 του Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  
Διατάξεις .   
    Οι διατιθέμενοι  στην κατανάλωση καρποί να πρέπει  να είναι  ημιώριμοι ή 
ώριμοι καρποί Ελιάς Καλαμών, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας  το τελικό δε 
προϊόν να έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη από τον 
πυρήνα και χρώμα μαύρο μέχρι μελανώδες και που έγιναν διατηρήσιμοι με 
αλάτισμα ή σε άλμη ή σε ξύδι ή με ελαιόλαδο, και να πληρούν τους παρακάτω 
όρους:  
 Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή των ελιών, καρποί  πρέπει να είναι 
άρτιοι και να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσβολή από 
σκώληκες ή έντομα κ.λ.π..  Τα ανεκτά επιτρεπόμενα ποσοστά των 
προσβεβλημένων ελι ών καθορίζονται  από τις σχετικές διατάξεις των αρμόδιων 
αρχών.  
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 Για την εκπίκρανση των διατιθέμενων σαν μαύρων ελιών ΚΑΛΑΜΩΝ δεν 
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αλκαλικών διαλυμάτων.  
  Απαγορεύεται η ανάμιξη ελιών διαφορετικού είδους.  
 Οι ελιές θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει το είδος αυτών  Ελιές 
Καλαμών.  
 Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.  
  Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος I I I    Συντηρητικά και 
αντιοξειδωτικά του άρθρου 13 του Κ.Τ.Π..  
 Η συσκευασία να πληροί τους όρους των Ά ρθρων 9 και  23 του Κ.Τ.Π και  να είναι  
συσκευασμένοι κατά προτίμηση σε μεταλλικά δοχεία των 13 Kgr καθαρού βάρους 
περιεχομένου είδους.  

 

ΖΕΛΕ  
 
Σκόνη παρασκευής ζελέ,  διάφορων γεύσεων σε συσκευασία 1 Kgr.  
  Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληρούν ότι 
αναφέροντα στο άρθρο 131, 132(1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,   136 του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών, καθώς και  τ ις  εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 
διατάξεις.  
  Σκόνες παρασκευής πηκτών (ζελέ) νοούνται τα σκευάσματα σε μορφή σκόνης, 
που παρασκευάζονται αποκλειστικά και μόνο από τις ρητά κατονομαζόμενες 
επιτρεπόμενες πρώτες ύλες στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π.,  από τις οποίες με 
ομογενοποίηση,  με την προσθήκη νερού ή χυμού φρούτων και φυσικής 
ζαχαρούχου γλυκαντικής ύλης παρασκευάζονται πηκτές.  
   Οι σκόνες παρασκευής ζελέ πρέπει  να διατίθενται στην κατανάλωση 
αποκλειστικά και μόνο σε συσκευασία, στην οποία θα αναγράφεται σαφώς και 
ευκρινώς το είδος της πηκτής που θα παρασκευαστεί,  λεπτομερείς οδηγίες  
χρήσης και  η σύνθεση τους.  
 Στην κύρια όψη της συσκευασίας των σκονών παρασκευής πηκτών, πρέπει να 
αναγράφεται:  
α) Με ευκρινή κεφαλαία γράμματα ύψους 5 mm, η φράση π.χ.  ΖΕΛΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 
ΚΕΡΑΣΙ,  προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, εφόσον δεν 
περιέχουν χυμούς οπωρών, και  
β) η σύνθεσή τους.  
   Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης.  
 
ΚΑΦΕΣ   
 
Ελληνικός αλεσμένος καφές  σε αεροστεγή συσκευασία των 100gr.   
  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί  ότι αναφέρεται  στο άρθρο 50 του 
Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
    Η περιεκτικότητα του αλεσμένου καφέ σε ανόργανες ύλες  (τέφρα) δεν πρέπει 
να είναι πάνω από 5,5% και η υγρασία και οι  πτητικές  σε 105 οC ουσίες του, δεν 
επιτρέπεται να είναι πάνω από 5%.  
    Η περιεκτικότητα δε σε υδατοδιαλυτές ύλες δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 
23%. 
  Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και δεν 
θα έχουν αφαιρεθεί ολικά ή μερικά οι υδατοδιαλυτές ύλες.  
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και  η ημερομηνία 
λήξης.  
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Στιγμιαίος καφές σκόνη  σε συσκευασία  των  200 gr, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου. 
  Το προϊόν θα πρέπει να είναι Α ποιότητας σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π.  και  τις  
ισχύουσες Κοινοτικές  και Υγειονομικές Διατάξεις  Στιγμιαίος καφές είναι το 
συμπυκνωμένο προϊόν που λαμβάνεται  από την εκχύλιση πεφρυγμένων 
(καβουρδισμένων) κόκκων καφέ, με τη χρήση μόνο νερού ως μέσου εκχύλισης και 
αποκλειόμενης κάθε μεθόδου υδρόλυσης με προσθήκη οξέος ή β άσης. Πέραν των 
τεχνολογικώς αναπόφευκτων αδιάλυτων ουσιών και των αδιάλυτων ελαίων που 
προέρχονται από τον καφέ, το εκχύλισμα καφέ πρέπει να περιέχει μόνο τα 
διαλυτά και αρωματικά συστατικά του καφέ.  
Η κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη προερχόμενη από  καφέ πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 95% στην περίπτωση του εκχυλίσματος καφέ.  
Στιγμιαίος καφές, καφές σε σκόνη,  παρασκευασμένος, συσκευασμένος στην 
Ελλάδα σε συσκευασία μεταλλική των 2,5 Kgr,  και 200 gr  και  σε φακελάκι  των  2  
gr .  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία 
λήξης .  
 
 
ΧΑΛΒΑΣ  
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφέρονται στο άρθρο 50  του Κ.Τ.Π. και τις  
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές  Διατάξεις   Ο χαλβάς να έχει  
παρασκευασθεί από πολτό σησαμιού (ταχίνι) ,  με φυσικές  ζαχαρούχες 
γλυκαντικές ύλες με την προσθήκη και ελάχιστης ποσότητας εκχυλίσματος ρίζας 
στρουθίου. Για την παρασκευή του επιτρέπεται  η προσθήκη ξηρών καρπών, 
κακάο, σοκολάτας ή βανίλιας και το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται στην 
συσκευασία.  
  Το είδος να προσφέρεται σε συσκευασία μπαστούνι των 2,5 Kgr και να 
παραδίδεται στις γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και αμύγδαλο.  
 
 
ΦΥΛΛΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ  
    Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας,  σύμφωνα με τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών,  καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές 
και αγορανομικές διατάξεις.   Στις ζύμες που παράγονται από βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες και φέρονται στην κατανάλωση σε τυποποιημένες συσκευασίες,  
επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του 
άρθρου 112 του Κ.Τ.Π. σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους. Δεν επιτρέπεται  
η προσθήκη χρωστικών.  
 Οι συσκευασίες  να είναι  ακέραιες,  και στις οποίες θα αναγράφονται 
υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος,  όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 
Τροφίμων και  Ποτών.  
Το φύλλο κρούστας να προσφέρεται σε συσκευασία 450gr -1000 gr .  
 
 
ΚΕΤΣΑΠ  
  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρονται  στο άρθρο 124 
του Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές Διατάξεις.  
 Το κέτσαπ τομάτας είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με  ειδική επεξεργασία 
είτε της  ακατέργαστης σάρκας της τομάτας είτε του τοματοπολτού και περιέχει  
ξύδι,  αλάτι,  αρτύματα, μπαχαρικά και φυσικές γλυκαντικές ύλες.   
    Για την παρασκευή του προϊόντος θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί νωποί  
καρποί τομάτας, οι οποίοι πρέπει να είναι απολύτως υγιείς,  ώριμοι,  µε 
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κανονικούς μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν 
όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. .  
   Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται με στοιχεία  ευδιάκριτα, 
ευανάγνωστα και  με ανεξίτηλα γράμματα η ένδειξη  τοις % ποσότητας της 
τομάτας που περιέχει .    
 Απαγορεύεται η τεχνική χρώση του προϊόντος με οποιαδήποτε μέθοδο η ουσία.    
Συσκευασία σε φιάλη,  με εύκολο άνοιγμα, των 250 gr.   
 
 
ΤΥΡΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ  
(ΤΗΓΜΕΝΟ ΤΥΡΙ ΜΕ ΑΛΟΙΦΩΔΗ ΥΦΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ)  
 
Περιεκτικότητα συσκευασίας:  οκτώ (8) ατομικές μερίδες,  των  15 –  20g (βάρος 
ατομικής  μερίδας) ,  σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.  
Το προσφερόμενο είδος να είναι Α ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του 83 Β 
παρ.2 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, κα θώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.  
  Τηγμένα τυριά με αλοιφώδη υφή χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που 
παρασκευάζονται  με άλεση, ανάμιξη,  τήξη και γαλακτοματοποίηση διαφόρων 
ειδών τυριών με θέρμανση και προσθήκη γαλακτομ ατοποιητών και με ή χωρίς την 
προσθήκη προϊόντων γάλακτος και /ή άλλων τροφίμων.  
 Ελάχιστο λίπος επί ξηρού: 45%  
και ελάχιστο ξηρό υπόλειμμα: 40%.  
 Τα μέσα συσκευασίας δεν πρέπει να περιέχουν καρκινογόνες ή και τοξικές  
ανόργανες ή οργανικές ενώσεις (βαρέα μέταλλα, μονομερή κ.α.)  σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από τα τυχόν επιτρεπόμενα όρια και έτσι  να μεταφέρονται και στο 
τυρί.  Οι ενδείξεις να αναγράφονται  καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα με 
οποιοδήποτε τρόπο σε κάθε μονάδα παραγωγής.   
 
 
ΠΟΥΡΕΣ  συσκευασία 5 Kgr  σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.  
   Το ανωτέρω προϊόν εμπίπτει  στην κατηγορία « Ξηρά λαχανικά»   (Άρθρο 121 
παρ. 8 του Κ.Π.Τ ) ,  να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του παραπάνω 
άρθρου και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις .  
    Ξηρά λαχανικά νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται  με ειδική κατεργασία 
και ξήρανση μερών βρώσιμων φυτών, όπως ριζώματα, βολβοί,  βλαστάρια, φύλλα 
ή και  καρποί ημιώριμοι.   
  Τα ξηρά λαχανικά ενυδατούμενα, για να γίνουν κατάλληλα για την παρασκευή 
φαγητών, πρέπει να δίνουν τα  αρχικά προϊόντα.  
     Να είναι σε μορφή νιφάδων πατάτας σε αεροστεγείς  συσκευασίες των  πέντε 
(5) Kgr πλαστικοποιημένοι σάκοι ή χαρτόνι διπλού τοιχώματος,  αποπλεκομένης 
της τοιαύτης μόνο από διαφανή πλαστικό σάκο.  
 Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
 
 
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  (Αφρόγαλα ή Ανθόγαλα )   
Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρονται  στο άρθρο 81 του 
Κ.Τ.Π. και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
  Σύμφωνα με τον κώδικα τροφ ίμων και τους ορισμούς της τεχνολογίας γάλακτος 
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ είναι το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με τη χρήση κορυφολόγου 
για το διαχωρισμό του λίπους από το γάλα.  Πρακτικά είναι το γάλα με παρά πολύ 
υψηλή λιποπεριεκτικότητα. Για να θεωρηθεί ένα γαλακτοκο μικό προϊόν κρέμα 
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πρέπει να έχει λίπος τουλάχιστον 10%.  Οι προσφερόμενοι τύποι κρέμας να έχουν 
λιποπεριεκτικότητα από 15 % -  35%.   
 Η οξύτητα της κρέμας κάθε φύσης ,γίνεται  στο αφρόγαλα όπως έχει,  και πρέπει 
να μην υπερβαίνει τους 9 βαθμούς κατά SOXHLET –  HENCEL υπολογιζόμενη σε 
ουσία χωρίς λίπος. Εκτός από την σύστασή της πρέπει η κρέμα να πληροί όλους 
τους όρους και διατάξεις του Άρθρου 80 του Κ.Τ.& Π για το νωπό γάλα.  
 Επιτρέπεται η χρήση σταθεροποιητή όπως είναι η καραγενάνη Ε 407.  
Στην συσκευασία πρέπει μεταξύ των άλλων υποχρεωτικών σημάνσεων να 
δηλώνεται  σαφώς και  ευκρινώς ο τύπος με τη παρακάτω φράσεις <<Αφρόγαλα  
που περιέχει λ ίπος τουλάχιστον …..10 ή 20 ή 40%>>.  
Οι προσφερόμενοι τύποι κρέμας να είναι  σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία των 
1000 ml σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου,  µε ένδειξη ηµεροµηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος . 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ('H ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ) 
 
  Τα προϊόντα να είναι Α ποιότητας και να πληρούνται οι όροι  του άρθρου 91 ( 1 )  
του Κ.Τ.Π.  (91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014) και οι ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις  
   Προϊόντα αλλαντοποιίας χαρακτηρίζονται  τα προϊόντα στα οποία η διαδικασία 
(επεξεργασία) εξυγίανσης επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία.  Η 
θέρμανση τους έχει επίσης ως αποτέλεσμα την μετουσίωση των πρωτεϊνών του 
κρέατος, με συνέπεια τη σταθεροποίηση της δομής τους και την ικανότητά των 
προϊόντων της κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η θερμική επεξεργασία 
μπορεί να είναι υγρή, ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο ή/και να 
συνδυάζεται και με άλλες επεξεργασίες.  
 
Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από αυτοτελή τεμάχια κρέατος  
    Υπό προμήθεια  προϊόντα :  ζαμπόν  χοιρινό (χαμ, ham), φιλέτο ή στήθος 
γαλοπούλας βραστό. Στα προϊόντα αυτά επιτρέπεται η παρουσία, λόγω 
επεξεργασίας, λειοτριβέντος κρέατος σε μικρό ποσοστό (10% max) σε προϊόντα 
του εδαφίου αυτού που έχουν υποστεί μάλαξη (TUMBLING) κατά τη διαδικασία 
παρασκευής τους. Το ελάχιστο ποσοστό  μυϊκών πρωτεϊνών  να είναι 12 %.  
 
 Η συσκευασία των παραπάνω προϊόντων να γί νεται σε περιέκτες ή και 
περιβλήματα από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα που να κλείνουν κατά τρόπο 
ώστε να παρεμποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος με το εξωτερικό 
περιβάλλον και έτσι ώστε το περιεχόμενο να μη μπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί  
και η συσκευασία άνοιγμα η μετατροπή (Άρθρο 89 ( 1 )   του Κ.Τ.Π.  91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ 
Μάρτιος 2014). 
   Επί της συσκευασίας των προϊόντων και  πλησίον του καταλόγου των 
συστατικών θα πρέπει να αναγράφεται  σχετική ένδειξη η οποία να προσδιορίζει  
την υποκατηγορία προϊόντων στην  οποία ανήκει .   
Σε συσκευασία 500 -1000gr ,  σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.  
 
Επισήμανση των προϊόντων αλλαντοποιίας.  
  Στο περίβλημα ή τη συσκευασία των προϊόντων αλλαντοποιίας πρέπει να 
αναγράφονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξίτηλο και αναμφισβήτ ητο, εκτός 
από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται και οι εξής:  
α)  Η ονομασία της βασικής κατηγορίας του προϊόντος όπως αναφέρεται στον 
Κώδικα Τροφίμων ,  
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β)  Το είδος του προϊόντος με την προβλεπόμενη από το ν Κώδικα Τροφίμων 
ονομασία .  
Η παραπάνω ονομασία θα  συμπληρώνεται από τον παραγωγό με τη 
χρησιμοποιούμενη ειδική ονομασία, εφόσον χρ ησιμοποιείται τέτοια .  
γ)  Η λέξη «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ακολουθούμενη από την ονομασία όλων των συστατικών 
του προϊόντος,  δηλαδή, είδος του κρέατος,  είδος του λίπους,  πρόσθετες ύλες, 
συνδετικές,  αρτυματικές και άλλες  ύλες κατά σειρά ελαττούμενης 
περιεκτικότητας κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους στην παραγωγή του 
προϊόντος αλλαντοποιίας.  
δ)  Χρονικές ενδείξεις,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου 
Γεωργίας.  
Η αναγραφή αυτών  θα γίνεται μόνο εκεί όπου υπάρχει συσκευασία του 
προϊόντος (δεύτερος περιέκτης) και όχι στα προϊόντα που διατίθενται μόνο με το 
φυσικό ή τεχνητό τους περίβλημα (έντερο).  
ε)  Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.  
 Στα εισαγόμενα προϊόντα αλλαντοπ οιίας οι ενδείξεις θα αναγράφονται και  στην 
ελληνική γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους.  
 
 
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ  
 
  Επιτραπέζιος πολτός μουστάρδας η απλώς ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ είναι το προϊόν που 
προκύπτει από ανάμιξη επιτραπέζιας σκόνης μουστάρδας με ξύδι η λεμονοχυμό 
και την προσθήκη η όχι μικρής ποσότητας ελαιόλαδου  (άρθρο 42 του Κ.Τ.Π.). .   
 1. Επιτρέπεται η χρώση, με τις  χρωστικές και τους όρους που αναφέροντα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρη 1  και 2 του Άρθρου 35 του Κ.Τ.Π. .    
 2.   Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προσθέτων συντηρητικά και αν τιοξειδωτικά 
του Άρθρου  33 του Κ.Τ.Π. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Ι .  
Σε συσκευασία 250g σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.  
 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (Εβαπορέ)  
    
    Πλήρες γάλα συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο μη 
ζαχαρούχο, χαρακτηρίζεται το με ρικά αφυδατωμένο γάλα το οποίο πληροί τους 
όρους του Κ.Τ.Π. Άρθρο 80 και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 7 του 
Π.∆ 56/95, δηλαδή:  

1.  Να έχει  παρασκευασθεί σε εγκατάσταση μεταποίησης που ανταποκρίνεται  
στους κανόνες και τις  προδιαγραφές των Κεφαλαίω ν Ι ,  Ι Ι   V και VI του 
Παραρτήματος ΄΄Β΄΄.  Π.∆ 56/95.  

2.   Να έχει υποστεί  θερμική επεξεργασία κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή 
να παρασκευάζεται από προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.  

3.   ∆εν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες  
ακτινοβολίες.  

4.  Να μην περιέχει πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 
80, παρ. 14 του ΚΤΠ και το άρθρο 3 του Π∆ 518/83, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση 145/96.  

5.  Να μην περιέχει  ίχνη καταλοίπων ουσιών τα οποία υπερβαίνουν τα 
επιτρεπόμενα όρια ανοχής, σύμφωνα µε το Κεφ ΙΙ Ι ,  άρθρο 20 του Π∆ 259/98 
(Α 191) ΄΄Περί Απαγόρευσης χρήσης ουσιών µε ορμονική ή        θρεοστατική 
δράση.  
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   Εάν το προϊόν προέρχεται από τρίτη χώρα πρέπει τουλάχιστον να πληροί τ ις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦ. Ι Ι  του Π∆ 56/95, και τα  άρθρα 21, 22 
και 23 του Π∆ 56/95.  
Το  προϊόν   πρέπει να έχει τα εξής φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά:   

6.  Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση,  τη χαρακτηριστική οσμή του 
αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπ όλευκο.  

7.  Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να είναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή 
άλλες αποθέσεις)  και το λίπος του να µην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώμα 
μέσα στα κουτιά.  Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.  

8.  Να µην παρουσιάζει πήξη του περιεχομένου (ολική  ή μερική),  ιζήματα στον 
πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.  

  Περιεκτικότητα σε λίπος 7,5% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον.  
  Ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% (τοις εκατό) του βάρους 
τουλάχιστον.  
  Ολική οξύτητα μεταξύ 6 και 8 βαθμών SOXHLETHENCKEL, μετά από αραίωση για 
παρασκευή προϊόντος που αντιστοιχεί µε το νωπό φυσικό γάλα.  
  Το  PH να είναι  μεταξύ 6,3 και  6,8,  μετά από αραίωση για παρασκευή 
προϊόντος,  που αντιστοιχεί στο νωπό γάλα.   
  Μετά την αραίωση να  προκύπτει γάλα ενός l it   και ειδικού βάρους 1,028 g/l it 
σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. άρθρο 80 παρ.3 και ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) 
γάλακτος 25% του βάρους τουλάχιστον.   
    Να είναι δυνατόν να διατηρηθεί στις  αποθήκες  του Νοσοκομείου εκτός 
ψυκτικών θαλάμων χωρίς να παρουσιάσει οποιαδήποτε αισθητή ή οργανοληπτική 
αλλοίωση, για το χρονικό διάστημα  τουλάχιστον που αναγράφεται επί της  
συσκευασίας.  
  Το συμπυκνωμένο γάλα να είναι συσκευασμένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά 
κουτιά ή σε συσκευασία Tetra Pak  με καπάκι  ή  άλλη ανάλογη (Α) πρώτη  
συσκευασία με περιεχόμενο βάρος 410 gr προϊόντος και σε χαρτοκιβώτια (Β) ,  
δεύτερη συσκευασία.    
    Οι συσκευασίες του γάλακτος θερμικής επεξεργασίας πρέπει να πληρούν 
όλους τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει ιδίως να απελευθερώνουν μέσα στο γάλα 
ποσότητα στοιχείων που θα ήταν δυνατό να θέσει  σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία, να αλλοιώνουν τη σύσταση του γάλακτος ή να ασκούν επιβλαβή επίδραση 
στις οργανοληπτικές του ιδιότητες.  
     Οι συσκευασίες  πρέπει  να έχουν την απαιτούμενη σκληρότη τα και  
ανθεκτικότητα, να µην παρουσιάζουν διαρροές, διατρήσεις,  διαβρώσεις,  και  
γενικά ανωμαλίες  οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και  
συντήρηση του περιεχομένου.  
   Γενικά οι συσκευασίες πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις  των άρθρων  9,  
23 και 28 του Κ.Τ.Π..   
    Τα  κυλινδρικά μεταλλικά  κουτιά  (Α) συσκευασία  (κορμοί και  πώματα) να 
έχουν κατασκευαστεί  από καινούργιο λευκοσίδηρο,  πάχους τουλάχιστον 0,19 mm 
και 0,20 mm αντίστοιχα, ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένο (βάρος 
ηλεκτρολυτικού  επιστρώματος 2,8 gr/m 2  τουλάχιστον εσωτερικά και 5,6 gr/m 2  
εξωτερικά).  
   Στην συσκευασία στη χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού ή σε 
ετικέτα ή µε ανεξίτηλο μελάνι πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:   
(1) Η ονομασία του προϊόντος.  
 (2)  Το ποσοστό των λιπαρών και το Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ) του 
γάλακτος.  
(3) ΄Ένδειξη του τρόπου χρήσης.  
 (4) Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια.  
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(5) Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης.  
 (6) Κατάλογος των συστατικώ ν.  
 (7) Ημερομηνία και έτος παρασκευής.  
 (8) Κωδικός παρτίδας.  
 
  Τα χαρτοκιβώτια [(Β)  συσκευασία] πρέπει να είναι καινούργια, από χαρτί καλής 
ποιότητας από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής σε διάρρηξη κατά MULLEN 
τουλάχιστον 190 lb/in 2 .  Οι διαστάσεις των χαρτο κιβωτίων πρέπει να είναι  
τέτοιες,  έτσι  ώστε να είναι δυνατή η συσκευασία του προϊόντος,  χωρίς  να 
υπάρχει κενός χώρος μεταξύ των κουτιών και των τοιχωμάτων των 
χαρτοκιβωτίων.  
Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος και 
να είναι  σύμφωνα με τις οδηγίες τις Ε .Ε.  και τις  τροποποιήσεις αυτών καθώς  να  
φέρει  τη  σήμανση  C.E.  σύμφωνα με τ ις Οδηγίες  2007/68, 2001/89, 2000/13 Ε.Κ.  
η δε σήμανση να είναι  σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011.  
Η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος θα ε ίναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου 
της συνολικής διατηρησιμότητάς του.  
 
 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ  
 
Το αραβοσιτέλαιο θα πρέπει να είναι σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
VII I ,  του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και  του Παρατήματος Ι  και  Ι Ι  
ως προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.  
 
Το αραβοσιτέλαιο  (άρθρο 73 Β Ειδικές  διατάξεις)  είναι το έλαιο που λαμβάνεται 
από τα φύτρα του αραβοσίτου ( Zea mays L)  με μηχανική διαδικασία . Να είναι   Α 
ποιότητας και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73(1) του Κ.Τ.&Π.,  παρ θένο, 
διαυγές,  με ξανθωπό χρώμα και ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε 
πολυακόρεστα  λιπαρά οξέα  και ελεύθερο από τοξικές ουσίες του οπ οίου η 
οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ να είναι  στο μέγιστο 2%.  

Να έχει  οσμή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος απαλλαγμένο από 
ξένες οσμές και τάγγιση.  
 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
(σύμφωνα με το άρθρο 73 Παράρτημα Ι  και  Ι Ι  του Κ.Τ.Π.)  
 
ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  230οC 
ΟΞΥΤΗΤΑ: max 2  
ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10  
ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1  
ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05  
ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg  
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) max 1,5  
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1  
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) max 0,1  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) max 0,1  
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,465 -1,468 
ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ 103-128 
ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr 187 -195 
ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 28  
ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ  
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %  
C 14:0 Μυριστικό < 0,3  
C 16:0 Παλμιτικό  9-14  
C 16:1 Παλμιτελαικό < 0,5 
 C 18:0 Στεατικό 0,5-4,0  
C 18:1 Ελαικό 24-42 
C 18:2 Λινελαικό 34-62 
 C 18:3 Λινολενικό < 2,0  
C 20:0 Αραχιδικό < 1,0  
C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5 
C 22:0 Βεχενικό < 0,5 C  

 
 
Συσκευασία  
 
Η συσκευασία να είναι σε πλαστικά δοχεία HDP ή HDPE των 5 l i t ,  σύμφωνα με τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου μας.  
 
Χαρακτηριστικά των χαρτοκιβ ωτίων συσκευασίας των δοχείων:  
 
Καινούργια χαρτοκιβώτια, από καλή ποιότητα χαρτονιού. Βάρος χαρτονιού: 
τουλάχιστον 670 g/m 2 .  Αντοχή χαρτονιού κατά mullen:  190 lb/in 2 .  
Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η 
συσκευασία  τεσσάρων (4) δοχείων πέντε λίτρων,  χωρίς να παραμένει κενός 
χώρος  μεταξύ των δοχείων και των τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.  
Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται  καλά, ώστε να 
αντέχουν στις μεταφορές και στις εναποθηκεύσεις σε στήλες σ τοίβασμα. Για την 
ασφάλιση-περίσφιξη των χαρτοκιβωτίων να χρησιμοποιούνται  αυτοκόλλητες 
ταινίες για την συγκόλλησή τους.  
 
Η ημερομηνία παράδοσης  να είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου 
διατηρησιμότητας.  
 
 
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ  
 
Παρασκευασμένο από αλεύρι τύπου 55%  νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού 
(το ποσοστό  του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από 1% επί 
του αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος),  χωρίς  
προσθετικές ύλες.  
Συσκευασμένο αεροστεγώς σε φέτες  σε διπλή συσκευασί α από   διαφανές 
σελοφάν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ .  
 
Σε συσκευασία των 480 –  1000 gr.  
 
Στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω 
ενδείξεις:   
1.  Το όνομα της επιχείρησης .  

2.  Η διεύθυνση του αρτοποιείου .  

3.  Το είδος ψωμιού ή προϊό ντος αρτοποιίας .   
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4.  Το καθαρό βάρος .  

5.  Η ημερομηνία παρασκευής και λήξεως, οι οποίες θα πρέπει να 
αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος με ανεξίτηλη σφραγίδα .  

Η  σήμανση επί των συσκευασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης 
τροφίμων :  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση των 
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.  
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  608/2004 της 
Επιτροπής .  

 
Η παραγωγή και μεταφορά του προϊόντος θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις. 
 
 
ΚΑΚΑΟ  
 
Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού 

βάρους 125 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Η παραγωγή και συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να πληροί τους όρους του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις. 
Οι οργανοληπτικού χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί του προϊόντος. 
 
 
Για τα κατωτέρω είδη (Α ναψυκτικό τύπου κόλα, Αναψυκτικό Γκαζόζα, Αναψυκτικό 
Πορτοκαλάδα με ανθρακικό, Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό) 
ορίζονται προδιαγραφές ως ακολούθως:  
 

 Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π.,  τις διατάξεις  των άρθρων  145, 
146, 147 αυτού, τις ισχύουσες κοινοτικές  και υγειονομικές  διατάξεις. 

 Οι οργανοληπτικού χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί του προϊόντος. 

 Τα προϊόντα θα προσφέρονται σε ακέραιες συσκευασίες με τις απαραίτητες ενδείξεις. 

 Συσκευασία: κουτί περιεκτικότητας 330ml. 
 
 
   Οι συμμετέχοντες πρέπει  να προσκομίσουν:  
 

  1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και 

άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής,  εφόσον 

υπάρχει.  
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2.  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της  
ασφάλειας των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει  χορηγηθεί από  
κατάλληλα διαπιστευμένους  από  το ΕΣΥΔΤ φορείς  Πιστοποίησης  για την 
παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία  των 
προϊόντων.  

Επίσης,  θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και  
χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του 
αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.  
  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι   παραγωγός ή 
παρασκευαστής  θα πρέπει να επισυνάψει:   
     1ο ν   Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της  
ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 
22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους  από το 
ΕΣΥΔ  φορείς  Πιστοποίησης  για την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  
    2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκρ ιμένο 
προμηθευτή με τα προϊόντα εφόσον του ανατεθεί η σχετική  προμήθεια.   
   3  Η μεταφορά θα γίνεται  με καθαρά και  απολυμασμένα μεταφορικά μέσα [ΚΥΑ 
487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)]  και όταν επιβάλλεται για το είδος ψυγεία και  μέχρι 
τους χώρους αποθήκευσης  του Νοσοκομείου και θα φέρουν καταγραφικό 
θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται με το 
προϊόν.  
    Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 
Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τ ις  
κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 
Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.   

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα  ως προς το είδος και 
την ποσότητα,  σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως 
επίσης και  να παρέχει  στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και στοιχείο 
που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους.  

    Τα είδη και οι ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη 
παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή 48 ώρες,  ανάλογα με την 
διατηρησιμότητα  του τροφίμου,  πριν την παράδοση.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης για δύο 

(2) ακόμη μήνες. 

Παράταση πέραν των δύο μηνών, προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. 

Η παράταση ισχύος των συμβάσεων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα 

που θα ισχύει η σύμβαση (12 μήνες). 

Σε κάθε περίπτωση χωρίς ποσοτική και χρηματική προσαύξηση.  

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

  

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ. και τον Ν. 4412/2017, ο 

προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από την μη 

εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1
η
 Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

« Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου - Γουδή 

 

Φ. ……. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΑΔΑ: ……………………………………………… 

ΔΑΠΑΝΗ €…………………. πλέον Φ.Π.Α.  

ΔΑΠΑΝΗ €…………………. συμπ. Φ.Π.Α.  

 

 

 

Σήμερα την ....................... οι υπογράφοντες αφ’ ενός μεν ο κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, Διοικητής του Νοσοκομείου  Παίδων  «Η  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ονομαζόμενος 

εφεξής, στην παρούσα σύμβαση «ΦΟΡΕΑΣ», αφ’ ετέρου δε η εταιρεία ………………..  

που εδρεύει  ………….. ΤΚ. ……….. τηλ………… Α.Φ.Μ. …………. ΔΟΥ 

……………………… και εκπροσωπείται νομίμως από  

τον/την………………………………………………………βάσει του υπ’ αριθμόν: 

………………………….…………………….. πρακτικού, ονομαζόμενος -η εφεξής, στην 

παρούσα σύμβαση, «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:   

 

Με την υπ’ αριθμ. ……………. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 

κατακυρώθηκε η προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης 

του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, 

 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 6/2018 που διενεργήθηκε την ……………  

 

Συνεπεία της αποφάσεως κατακύρωσης, ο ΦΟΡΕΑΣ αναθέτει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και ο 

τελευταίος αναλαμβάνει την παροχή της υπηρεσίας, με τους κατωτέρω όρους και 

συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει με το συμφωνητικό αυτό την υποχρέωση να προμηθεύει το 

Νοσοκομείο με Είδη Παντοπωλείου για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης 6/2018 του Νοσοκομείου, την προσφορά της εταιρείας και 

την από …………… κατακυρωτική επιστολή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

σύμβασης. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €………………… πλέον Φ.Π.Α. 
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Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως 

αυτός ισχύει.  

 

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από …………….. έως  …………………  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» οφείλει να προσκομίζει τα είδη που του παραγγέλλονται κάθε φορά από 

τον «ΦΟΡΕΑ» με δική του ευθύνη και μεταφορικά, και να τα παραδίδει στην αρμόδια 

διαχείριση του Νοσοκομείου μετά από έγγραφη η τηλεφωνική εντολή της αρμόδιας 

υπηρεσίας και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

Τα είδη θα παραλαμβάνονται ποσοτικά και ποιοτικά από την Επιτροπή παραλαβής του 

Νοσοκομείου παρουσία του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ή αντιπροσώπου του, νόμιμα 

εξουσιοδοτημένου και γραπτά για την παράδοση και την υπογραφή των αποδεικτικών 

παραλαβής. 

Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας του παραλαμβανομένου υλικού αποτελεί δικαίωμα της 

επιτροπής, που αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη του. 

Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης του, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει 

τα απορριπτόμενα είδη σε λογική προθεσμία, παραλαμβάνοντας αμέσως με δική του 

δαπάνη και χωρίς καμιά αξίωση του και παραιτούμενος από τυχόν δικαίωμα διαιτησίας. 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της επιτροπής παραλαβής ή αυτής και του 

προμηθευτή, θα αποφασίζει τελεσίδικα ο Διοικητικός Διευθυντής του Νοσοκομείου. 

Εάν ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» παραβαίνει συστηματικά τους όρους της σύμβασης, ο Διοικητικός 

Διευθυντής του «ΦΟΡΕΑ» λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης των όρων 

μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 2,5% ή 5% της συμβατικής αξίας που είναι υπό 

παράδοση, και θα έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα αναγκαία είδη από το ελεύθερο 

εμπόριο και ο προμηθευτής θα επιβαρύνεται τη επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη (μεταφορικά κλπ.) που θα παρακρατούνται από τον πρώτο προς πληρωμή 

λογαριασμό. Το πρόστιμο αυτό, όπως και κάθε άλλο πρόστιμο θα γνωστοποιείται στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ» με έγγραφο που θα αιτιολογεί και την επιβολή του.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες όπως αυτές αναλυτικά καταγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η εξόφληση θα γίνεται στο 100% της αξίας των παραδοτέων υλικών/υπηρεσιών, μετά την 
οριστική παραλαβή αυτών. Η παραλαβή θεωρείται οριστική έστω και τμηματική, εφόσον 
γίνει η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή η οποία θα ανταποκρίνεται στα συνοδευτικά 
έγγραφα, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμή όπως αυτή καθορίστηκε στην Σύμβαση.  
 
Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της υποβολής του/των 
τιμολογίου/ων και των λοιπών δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται σε ΕΥΡΩ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών  

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο  Επίτροπο  του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
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Από κάθε τιμολόγιο του «Αναδόχου» θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές εγκυκλίους. Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από το 
Νοσοκομείο. 
 
Διευκρινίζεται ότι: Καμία πληρωμή δεν γίνεται από το Δημόσιο, χωρίς προηγούμενη 
προσκόμιση στην Υπηρεσία των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού ο Προμηθευτής κατέθεσε 

την υπ’ αριθμ: ...................................   εγγυητική επιστολή της ..............................................  

€ # ………….. # που θα του επιστραφεί μετά την ολοκληρωτική εκπλήρωση των όρων της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412 (ΦΕΚ  147/Α/2016) «Δημόσιες  

Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)».  

Για όσα ρητά δεν αναφέρθηκαν έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και οι νόμοι 

και οι κανονιστικές διατάξεις του Ελληνικού Κράτους.  
Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, σε απλά φύλλα 

χάρτου. 

Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα μεν δύο παραμένουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Νοσοκομείου, το δε τρίτο παίρνει ο Προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για 

λογαριασμό του. 

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από τον Προμηθευτή στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση αυτή για ένα δίμηνο με γραπτή 

ενημέρωση στον προμηθευτή. 

Η σύμβαση αυτή τροποποιείται με  συμφωνία των  μερών της. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα τα οποία αφού 

αναγνώσθηκαν από τους συμβαλλόμενους, υπογράφηκαν και έλαβαν τρία (3) ο 

«ΦΟΡΕΑΣ» και ένα (1) ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».  

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ                               ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

       «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»                                             Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

        Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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