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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 
Αλεξανδροφπολθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 6ο χλμ. Αλεξανδροφπολθσ – Κομοτθνισ, 
περιοχι «Δραγάνα»  

Ρόλθ Αλεξανδροφπολθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68100 

Χϊρα GR (HELLAS) 

Κωδικόσ ΝUTS EL511 

Τθλζφωνο 2551353000/2551353423 

Φαξ 2551353409 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prosfores@pgna.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο  και ανικει ςτον Δθμόςιο τομζα (Ν.Ρ.Δ.Δ.) 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό, όπωσ αναφζρεται λεπτομερϊσ κατωτζρω (παρ. 1.4):  

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΚΑΑ). 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) :www.pgna.gr κακϊσ και μζςω του προγράμματοσ Δι@φγεια. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. :1511  ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2018-2019  του Φορζα  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια τροφίμων με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για 
τα είδθ που διαμορφϊνονται με ελεφκερθ τιμι ςτο εμπόριο για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Ρ.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολθσ για δφο (2) μινεσ.  
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Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων CPV 15000000-8 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 45.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ . 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δφο (2) μινεσ ι μζχρι τθν εξάντλθςθ των ποςοτιτων. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ με 
μοναδικό κριτιριο τθν τιμι (Χαμθλότερθ τιμι).  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 
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Τθσ υπ. αρικμ. Κ55/ΔΣ30/23-10-2018 απόφαςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίνεται θ 
διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (ΑΔΑ: Ψ3ΚΘ4690Ω3-994) 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ, τθν Ρζμπτθ 
15/11/2018, ϊρα 13:00 (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ 
προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται θ Τετάρτθ 14/11/2018 και ϊρα 14:30 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ που προςιλκαν για τθν αρχικι αποςφράγιςθ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, δφο 
(2) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των 
προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 
δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:  www.pgna.gr   

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ 

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν. ΕΒΟΥ 

 

 

Δ. ΑΔΑΜΛΔΘΣ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pgna.gr/
ΑΔΑ: 61Ζ34690Ω3-Υ5Σ
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ] 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ www.pgna.gr. Επίςθσ, τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

http://www.pgna.gr/
ΑΔΑ: 61Ζ34690Ω3-Υ5Σ
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ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

ΑΔΑ: 61Ζ34690Ω3-Υ5Σ
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3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό.  
 
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  
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(θ) εάν επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να διακζτουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά  
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να διακζτουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά .  

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιθμζνο 
Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΛΛ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ) 

Ραράλλθλα, επί ποινι απόρριψθσ και για λόγω επίςπευςθσ των διαδικαςιϊν υπογραφισ τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατατίκενται και τα κάτωκι αποδεικτικά μζςα των 
αναφερόμενων ςτο ΣΕΤΔ:  

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
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το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, 
για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει 
τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο των αντίςτοιχων ςυμβάςεων που εκτελζςτθκαν κατά τθν τελευταία τριετία, με αναφορά του 
αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου παραλιπτθ.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) . 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 
αποςτολι μζςω εταιρίασ ταχυμεταφορϊν προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα 
του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει 
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά 
οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ . 
 
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Προσ το Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ 

Προςφορά 

του (επωνυμία προςφζροντοσ) 

για τθν προμικεια: « (τίτλοσ διαγωνιςμοφ) » 

με ανακζτουςα αρχι το Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν, 
όπωσ αναγράφεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) 

2.4.2.3. Στον κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ αναγράφονται επίςθσ τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
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προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο,  τότε 
αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και  

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να 
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου 
του άρκρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα , θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει 
ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά 
ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που 
κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. . 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.  

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται 

θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ 

τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα II), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται , ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Λ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 
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Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ.  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ  δίνεται: 

Για τα είδθ του πίνακα ςε ευρϊ ανά μονάδα άνευ ΦΡΑ. Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να 
αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο 
“οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν προμικεια των υλικϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ  είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
όπωσ αυτόσ κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο 
φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ 
και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ 
και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, είναι δυνατι δε θ 
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  
ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο ι ςτο 
πρϊτο και τελευταίο φφλλο εάν υπάρχει διατρθτικό μθχάνθμα. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί 
όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του 
ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο 
όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται είτε κατά τθν ίδια 
ςυνεδρίαςθ, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ, είτε κατά θμερομθνία και ϊρα που 
κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Ακολουκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων 
προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα 
ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του 
Νοςοκομείου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
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βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων  

3.2 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με 
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ  χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 3.3 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ . H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

3.4 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλο ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο – Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο προμθκευτισ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του 
κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ προμθκευτισ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο προμθκευτισ προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι 
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ 
και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο προμθκευτισ κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον προμθκευτι λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι και τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 

ΑΔΑ: 61Ζ34690Ω3-Υ5Σ





 

 

Σελίδα 24 

επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο 
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο προμθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ςχετικι 
θλεκτρονικι παραγγελία, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν τα υλικά, ο προμθκευτισ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ 
ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχουι ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο προμθκευτισ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 
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6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: δζκα (10) θμερϊν από τθν κατάκεςθ ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία του Νοςοκομείου του ςχετικοφ τιμολογίου.   

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (Σερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

Απαηηήζεηο θαη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο, φπσο απηέο εγθξίζεθαλ κε ηελ αξίζκ. πξση. 4080/29-7-2016 

{ΑΓΑ: 7ΡΗΚ465ΦΝ-ΗΚΔ}, Απφθαζε ηεο Δ.Ξ.. , ζέκα 6ν. 

Ρα πξνζθεξφκελα είδε, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο 

απαηηήζεηο θαη είλαη απαξάβαηεο.  

Νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο, ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

ΗΤΜΑΡΙΚΑ 

Ρα παξαδηδφκελα δπκαξηθά λα είλαη  Ά πνηφηεηαο φπσο απηά νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν 115 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ, Ξνηψλ θαη Ινηπψλ Αληηθεηκέλσλ Θνηλήο Σξήζεσο θαη  λα 

παξαζθεπάδνληαη απφ ζηκηγδάιη πινχζην ζε γινπηέλε θαη λεξφ, ρσξίο δχκε, μεξαηλφµελα εληφο 

εηδηθψλ μεξαληήξσλ ζαιάκσλ µε ειαθξά ζέξκαλζε (ρσξίο ςήζηκν) θαη θάησ απφ πγηεηλέο 

ζπλζήθεο. 

Ρν ζηκηγδάιη απφ ην νπνίν ζα παξαρζνχλ ηα δπκαξηθά   πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα θπζηθνρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία (Άξζξν 105 θαη 108 ηνπ 

Θ.Ρ.Ξ). 

H Δπεμεξγαζία Ξξψησλ ιψλ θαη ηα ζηάδηα ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ηα αθφινπζα:  Ρερλνινγία Επκαξηθψλ εηδηθφηεξα : Θνζθίληζκα, 

Αλαηάξαμε, Κεραληθή Θαηεξγαζία, Μήξαλζε  

Ππγθεθξηκέλα ηα παξαγφκελα δπκαξηθά λα έρνπλ ηα παξαθάησ  Φπζηθνρεκηθά  Σαξαθηεξηζηηθά 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 115 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ - ΣΘΜΑΝΣΘ : Τα παραδιδόμενα είδθ, κα είναι ςυςκευαςμζνα ςε πρϊτθ ςυςκευαςία του ½ Kgr 
ςε φιλμ και ςε δεφτερθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 6 ι 12 Kgr. 

Τα μζςα ςυςκευαςίασ δεν κα πρζπει να μεταφζρουν καρκινογόνεσ ι τοξικζσ ουςίεσ (π.χ. βαρζα μζταλλα, 
μονομερι κτλ.) και δεν δφναται να αλλοιϊνουν τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ των ηυμαρικϊν, πρζπει 
δε να πλθροφν τουσ όρουσ του άρκρου 21 του Κ.Τ.Ρ. ζκδοςθ 2009 και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του 
ΕΚ 89/109, του Κανονιςμοφ 1935/2004/ΕΚ, του Κανονιςμοφ 2023/2006, κακϊσ και τθν Οδθγία 2007/42/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ. 

Τα χαρτοκιβϊτια να είναι καταςκευαςμζνα από χαρτόνι. Επί των ςυςκευαςιϊν να υπάρχουν οι 
απαραίτθτεσ ενδείξεισ  (εργοςτάςιο παραγωγισ, περιγραφι είδουσ, θμερομθνία παραγωγισ – λιξθσ  
κ.λ.π.). 

Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ηωλ δπκαξηθώλ ζα είλαη ην πξώην ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνύ 

ρξόλνπ ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο ηωλ. 

( Ξξντφλ πξφζθαηεο παξαγσγήο  θαη δηαρείξηζεο ηεο απνζήθεπζεο ).     

 

ΡΑ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ ΚΔΠΑ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Θαηαιιειφιεηαο Νρήκαηνο 

απφ γεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο γείαο 

ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Θπθινθνξίαο Νρήκαηνο Κεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά 

ηφπνπο Θηεληαηξηθέο πεξεζίεο.(Νδεγφο γηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Ρ. Λν 9) 

 

ΑΡΣΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΣΟΤ 

Ρα ρνξεγνχκελα είδε, λα είλαη πξψηεο (Α') πνηφηεηαο, λα έρνπλ παξαρζεί κε ηα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 111, 112, 113 θαη 114 ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ πνηψλ & αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη λα πιεξνχλ ηα 

αλαθεξφκελα θαη νξηδφκελα ζην Λ 3526/2007 - ΦΔΘ 24/Α'/9.2.2007 «Ξαξαγσγή θαη δηάζεζε 

πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» θαη Α. νηθ. 4730/209/Φ. 17.1/2008 «Θαζνξηζκφο 

δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο θιηβάλσλ παξαγσγήο πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη δηαδηθαζίαο 
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αδεηνδφηεζεο» ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Λ3526/2007 «Ξαξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο». 

 «ΑΟΡΝΠ» :  ζχκθσλα κε ην  Άξζξν 111 Θ.Ρ.Ξ.  

Ν  ιεπθόο θξέζθνο άξηνο πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη απφ αιεχξη ηχπνπ 70% ζε θφξκα 

(θξαηδφια). Ρν πξντφλ παξαζθεπάδεηαη απφ αιεχξη ,λεξφ, δχκε θαη κηθξή πνζφηεηα αιαηηνχ 

,ρσξίο πξνζζεηηθέο χιεο, θαζαξνχ βάξνπο 750 gr ζπζθεπαζκέλεο ζε ράξηηλεο ζαθνχιεο 

θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα .Λα είλαη θαιά δπκσκέλνο θαη θαλνληθά ςεκέλνο κε θιφγσκα (θφξα) 

θαλνληθά ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηνπ. 

 Φξέζθνο άξηνο : Ν άξηνο πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο 

 λα πσιείηαη ζην ηειηθφ θαηαλαισηή εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπο. 

 λα παξάγνληαη κε ζπλερή δηαδηθαζία ,απφ ηε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο κέρξη ηελ 

ηειηθή έςεζε, ρσξίο λα κεζνιαβεί δηαθνπή ηεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο.   

 «ΑΟΡΝΠΘΔΑΠΚΑΡΑ» : ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 112,113,114 Θ.Ρ.Ξ. 

1.Αξηίδηα ηχπνπ  70 % :  Φξαληδνιάθη, θαζαξνχ βάξνπο 200gr . Ρν πξντφλ παξαζθεπάδεηαη απφ 

αιεχξη ,λεξφ, δχκε θαη κηθξή πνζφηεηα αιαηηνχ ,ρσξίο πξνζζεηηθέο χιεο, ζπζθεπαζκέλα ζε 

αηνκηθέο ζαθνχιεο θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα απφ δηαθαλέο ζεινθάλ  .Λα είλαη θαιά δπκσκέλνο 

θαη θαλνληθά ςεκέλνο ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηνπ. 

Ζ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα ,θιεηζηά απφ φιεο ηηο 

πιεπξέο θαη κφλν γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρα πξντφληα αξηνπνηίαο ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε αηνκηθή ή ζε καδηθή 

ζπζθεπαζία κέζα ζε θιεηζηά θηβψηηα ,πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ ην νπνίν είλαη 

θαηάιιειν γηα επαθή κε ηξφθηκα. 

Δπί ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην 

Λ3526/2007 (ΦΔΘ 24/Ά/09-02-2007)  θαη ηηο δηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ.  

 

ΑΤΓΑ 
 
Ρα ρνξεγνχκελα απγά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ΘΥΓΗΘΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ & 

ΞΝΡΥΛ θαη ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΖΠ ΣΟΖΠΖΠ (Άξζξν 87) ηνπ 2011, ηηο ηζρχνπζεο γεηνλνκηθέο 

θαη Θνηλνηηθέο Γηαηάμεηο.  

Πύκθωλα κε ηνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) αξηζ. 2295/2003): 

  1.  Ρα παξαδηδφκελα απγά ζα πξέπεη λα Α θαηεγνξίαο, βάξνπο  53gr – 63 gr (MEDIUM), κε ηηο 

απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

  2. Ρα απγά δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε θακία επεμεξγαζία ζπληήξεζεο, νχηε λα 

έρνπλ ςπρζεί θάησ ησλ 5νC.    

  3. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πιπζεί νχηε θαζαξηζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη δελ ζα πεξηέρνπλ 

πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο. 

  4. Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία ζηα απγά ξσγκψλ ή αλσκαιηψλ φπσο είλαη ηα δίθξνθα, ρσξίο 

ιέθηζν θ.ι.π. 

    

Ρα απγά ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά, άζηθηα, ζπζθεπαζκέλα απφ σνζθνπηθφ θέληξν ή θέληξν 

ζπζθεπαζίαο, πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP - ζε Α θαη Β ζπζθεπαζία (Α θαξηέιεο 

ησλ 30 ηεκαρίσλ θαη Β Σαξηνθηβψηην) ή άιιε αλάινγε , ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ζ κεγάιε ζπζθεπαζία (ραξηνθηβψηην) δελ πξέπεη λα θέξεη ρηππήκαηα, ζθηζίκαηα ή δηάθνξνπ 

είδνπο παξακφξθσζε θαη θαλέλα ίρλνο πγξαζίαο, ε κηθξή ζπζθεπαζία (ράξηηλε ζήθε) πξέπεη λα 

είλαη θαζαξή, ρσξίο θζνξέο ή πγξαζία 

 

Ρα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη 24 

ή 48 ψξεο πξηλ ηελ παξάδνζε.   
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Ζ κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

ΓΑΛΑ 

Α. ΛΥΞΝ ΓΑΙΑ (ΞΑΠΡΔΟΗΥΚΔΛΝ) 

Ρν ρνξεγνχκελν γάια ζα πξέπεη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Ρ.Ξ άξζξα 79 θαη 80, 

φπσο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο απνθάζεηο Α.Σ.Π. 1050/1996 ΦΔΘ.263/Β/7.4.97, Α.Σ.Π. 

187/1998 Φ.Δ.Θ. 765/Β/24.7.98, ηελ Νδεγία 2000/13/Δ.Θ.. 

 Λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ηζρχνληεο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ηηο θηεληαηξηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 56/21-2-1995, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο 852/2004, 853/2004 & 854/2004 

«Ππκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο Νδεγίεο 92/46/ΔΝΘ θαη 92/47/ΔΝΘ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία γάιαθηνο 

θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια» (ΦΔΘ 45/27-2-95 η. Α’), θαη ηνλ Λ4254/7.4.14  

(πνπαξάγξαθνο ΠΡ ηεο παξαγξάθνπ 8) ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Λ4046/2012 «ΑΟΠΖ 

ΔΚΞΝΓΗΥΛ ΠΡΝΛ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΡΝΛ ΘΙΑΓΝ ΡΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ − ΟΘΚΗΠΔΗΠ 

ΓΑΙΑΘΡΝΘΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ». 

Ρν  παζηεξησκέλν γάια ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά 

νξίδνληαη ζην Θεθ ΗΗ ηνπ Ξ.Γ. 56/95, Θαλνληζκνχο (ΔΘ) 2073/2005 θαη 1441/2007, κε 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΔΘ178/2002, 852/2004, 853/2004, 

854/2004. 

Πηελ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο κε εκθαλή θαη επδηάθξηηνπο 

ραξαθηήξεο ζηα Διιεληθά:   

• Ζ έλδεημε ¨παζηεξησκέλν¨, 

• Ζ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ,   

• Ρν ζήκα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο,  

• Ρν Δξγνζηάζην παξαγσγήο,  

• Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζήο ηνπ, θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο  

παζηεξίσζεο θαη αλάισζεο απηνχ (δηάξθεηα έσο 7 εκέξεο). 

• Ν θσδηθφο παξηίδαο. 

Ζ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ζα πξέπεη λα είλαη Tetra Pak ή άιιεο αλάινγεο θαη λα πιεξνί 

φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Άξζξνπ 85 ηνπ Θ.Ρ.& Ξ θαη ησλ 

Ρξνπνπνηήζεσλ απηνχ.  

Ζ δεχηεξε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη  λα είλαη ζε θηβψηηα - πιαζηηθά - κε ρσξίζκαηα 

πνπ ζα έρνπλ ρεηξνιαβέο γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπο. Ρα παξαπάλσ θηβψηηα 

ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή.    

Θαηά ηελ παξαιαβή, φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο , 

ζα παξαιακβάλεηαη πνζφηεηα 1000 ml ηα νπνία ζα βξάδνληαη ελψπηνλ ηνπ 

πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. Δάλ ην γάια φηαλ βξάζεη ¨θφςεη¨, απηφ 

ζεκαίλεη φηη  έρεη απμεκέλε νμχηεηα θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα  

αληηθαηαζηήζεη φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαδηδνκέλνπ γάιαηνο.  

Ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα δειψλε η ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην ην νπνίν 

παξαζθεπάδεη ην πξνζθεξφκελν είδνο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη  Ηζρχνλ  

Ξηζηνπνηεηηθφ  πεξί  εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 22000:2005. 

Ρα είδε θαη νη  πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη θάζε εξγάζηκε κεηά απφ έγγξαθε 

παξαγγειία. Ζ παξάδνζε ηνπ γάιαηνο ζα είλαη ε επφκελε εκέξα ηεο παξαγσγήο.  
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Β. ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝ ΓΑΙΑ 

Ξιήξεο γάια ή ειαθξχ  ζπκππθλσκέλν ή Γάια ζπκππθλσκέλν ή Γάια ζπκππθλσκέλν κε 

δαραξνχρν, ραξαθηεξίδεηαη ην κεξηθά αθπδαησκέλν γάια ην νπνίν πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ 

Θ.Ρ.Ξ. Άξζξν 80 θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ξ.∆ 56/95 

Ρν  πξντφλ   πξέπεη λα έρεη ηα εμήο θπζηθνρεκηθά  ραξαθηεξηζηηθά:   

1. Λα έρεη επράξηζηε ππφγιπθε γεχζε, ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ αθπδαησκέλνπ 

γάιαθηνο θαη ην ρξψκα ηνπ λα είλαη ιεπθφ ή ππφιεπθν. 

2. Λα έρεη ειαθξψο θξεκψδε ζχζηαζε, λα είλαη νκνηνγελέο (ρσξίο θνθθψδεηο ή άιιεο 

απνζέζεηο) θαη ην ιίπνο ηνπ λα µελ δηαρσξίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ζηξψκα κέζα ζηα θνπηηά. Λα είλαη 

απαιιαγκέλν απφ μέλεο χιεο. 

3. Λα µελ παξνπζηάδεη πήμε ηνπ πεξηερνκέλνπ (νιηθή ή κεξηθή), ηδήκαηα ζηνλ ππζκέλα ησλ 

ζπζθεπαζηψλ, απνρσξηζκφ ηνπ ιίπνπο ή ελδείμεηο ζήςεο. 

Ξεξηεθηηθόηεηα ζε ιίπνο 7,5% (ηνηο εθαηό) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ .  

Λα είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί ζηηο απνζήθεο  ηνπ Λνζνθνκείνπ εθηφο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ 

ρσξίο λα παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε αηζζεηή ή νξγαλνιεπηηθή αιινίσζε, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα  ηνπιάρηζηνλ πνπ αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.  

Ρν ζπκππθλσκέλν γάια λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θπιηλδξηθά ιεπθνζηδεξά θνπηηά ή ζε 

ζπζθεπαζία Tetra Pak κε θαπάθη ή άιιε αλάινγε (Α) πξψηε  ζπζθεπαζία κε πεξηερφκελν βάξνο 

410 gr πξντφληνο θαη ζε ραξηνθηβψηηα (Β), δεχηεξε ζπζθεπαζία.       Νη ζπζθεπαζίεο ηνπ 

γάιαθηνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλήο. Γελ πξέπεη 

ηδίσο λα απειεπζεξψλνπλ κέζα ζην γάια πνζφηεηα ζηνηρείσλ πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία, λα αιινηψλνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο ή λα αζθνχλ επηβιαβή 

επίδξαζε ζηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

Νη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα µελ 

παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο, δηαηξήζεηο, δηαβξψζεηο, θαη γεληθά αλσκαιίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Γεληθά νη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 9, 23 θαη 28 ηνπ 

Θ.Ρ.Ξ..  

Πηελ ζπζθεπαζία ζηε ράξηηλε ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ή ζε εηηθέηα ή µε 

αλεμίηειν κειάλη πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο:  

(1) Ζ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. 

(2) Ρν πνζνζηφ ησλ ιηπαξψλ θαη ην Πηεξεφ πφιεηκκα Άλεπ Ιίπνπο (ΠΑΙ) ηνπ γάιαθηνο.  

(3) Έλδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο.  

 (4) Ρν θαζαξφ βάξνο ζε γξακκάξηα.  

(5) Ρν φλνκα, ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

 (6) Θαηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ. 

 (7) Ζκεξνκελία θαη έηνο παξαζθεπήο. 

 (8) Θσδηθφο παξηίδαο. 

 

 

Ρα ραξηνθηβψηηα [(Β) ζπζθεπαζία] πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, απφ ραξηί θαιήο πνηφηεηαο απφ 

θπκαηνεηδέο ραξηφλη αληνρήο. Νη δηαζηάζεηο ησλ ραξηνθηβσηίσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, έηζη 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, ρσξίο λα ππάξρεη θελφο ρψξνο κεηαμχ ησλ 

θνπηηψλ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ραξηνθηβσηίσλ. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο θαη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηηο Δ.Δ. θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ θαζψο  λα  θέξεη  ηε  ζήκαλζε  

C.E. ζχκθσλα κε ηηο Νδεγίεο 2007/68, 2001/89, 2000/13 Δ.Θ.  ε δε ζήκαλζε λα είλαη 

ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 1169/2011. 

Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο  ηνπ πξντφληνο ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπλνιηθήο 

δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ. 

Ρα κεηαθνξηθά κέζα, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Θαηαιιειφιεηαο Νρήκαηνο απφ 

γεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο γείαο ησλ 
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Ξεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Θπθινθνξίαο Νρήκαηνο Κεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά 

ηφπνπο Θηεληαηξηθέο πεξεζίεο. 

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ  Λνζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο. 

Ρα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη 24 

ή 48 ψξεο, αλάινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα  ηνπ ηξνθίκνπ, πξηλ ηελ παξάδνζε.   

 

ΔΙΑΣΘΡΘΜΕΝΑ ΣΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ) 

Ρα ρνξεγνχκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Θ.Ρ.&Ξ 

άξζξα 122,124,133, ηηο ηζρχνπζεο  θνηλνηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.   

ΓΔΛΗΘΑ  

Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο απφ ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη, πξέπεη 

λα είλαη θξέζθα λσπά πξψηεο θαηεγνξίαο θαη θαηά πξνηίκεζε Διιεληθήο παξαγσγήο. 

Πε θάζε θνπηί πξέπεη λα γξάθνληαη ζηα Διιεληθά, έθηππα ή κε αλεμίηειε κειάλε ζε ράξηηλε 

ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ, νη παξαθάησ ελδείμεηο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν 

θαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο 

Γηαηάμεηο ηα εμήο: 

(1) Ζ εκεξνκελία θαη ην έηνο παξαζθεπήο.  

(2) Ζ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ Ρξνθίκνπ.  

(3) Ρν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε Kgr. 

(4) Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηερνκέλσλ ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πγξνχ πιεξψζεσο.   

(5) Ρν φλνκα θαη ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρεηξήζεσο. 

(6) "Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ ην ηέινο ………..", ε νπνία λα αλαγξάθεηαη κε 

αλεμίηεινπο ραξαθηήξεο,  πάλσ ζην κέηαιιν   θαη λα ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα µε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο 

Γηαηάμεηο.  

(7) Θσδηθφο παξηίδαο (Νδεγία 89/396). 

(8) Ζ ρψξα παξαζθεπήο. 

  Πηα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα γξάθνληαη έθηππα θαη ζηηο δχν θαηαθφξπθεο κεγαιχηεξεο 

πιεπξέο, ζηελ Διιεληθή, νη παξαθάησ ελδείμεηο:  

1.Ζ πεξηγξαθή  ηνπ πξντφληνο. 

2.Ρν θαζαξφ βάξνο. 

3.Ρν φλνκα θαη ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρεηξήζεσο.  

4.Ζ ρψξα πξνέιεπζεο.  

5.Ζ  εκεξνκελία θαη ην έηνο παξαγσγήο.   

6."Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ ……………..".  

7.Θσδηθφο παξηίδαο. 

8.Ν αξηζκφο ησλ θνπηηψλ θαη ην βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θνπηηνχ. 

 

Ρα πξντφληα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα  (ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Θψδηθα 

Ρξνθίκσλ, Άξζξα 9, 22 θαη 28)   ζε θπιηλδξηθά ιεπθνζηδεξά θνπηηά ρσξεηηθφηεηαο αλάινγα µε 

ην δεηνχκελν πξντφλ. 

Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο όιωλ ηωλ πξνϊόληωλ ζα είλαη ην πξώην ηέηαξην ηνπ ρξόλνπ 

ηεο ζπλνιηθήο δηαηεξεζηκόηεηαο ηνπ 

Νη ζπκκεηέρνληεο γηα φια ηα παξαπάλσ πξντφληα ππνρξενχληαη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο δεηεζεί 

λα θαηαζέηνπλ δείγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ,επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
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ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

Ρα πξντφληα λα είλαη Α πνηφηεηαο φπσο απηά νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη  ζην άξζξν 84 ηνπ 

Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ Θνηλήο Σξήζεο θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 56/21-2-1995 «Ππκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο Νδεγίεο 92/46/ΔΝΘ θαη 92/47/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ 

θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια» 

(ΦΔΘ 45/27-2-95 η. Α’) θαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ .Α. 1510/99678/2015, ΦΔΘ 2031/β/ 17 

.9.2015.   

Λα έρνπλ παξαζθεπαζζεί απφ αγειαδηλφ, πξφβεην, γίδηλν, βνπβαιίζην ή κίγκα απηψλ απνπζία 

αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ. 

   Λα έρνπλ: 

•  Γνκή ιεία, καιαθή θαη θξεκψδε  

•  Γεχζε επράξηζηε  

•  Νζκή ππφγιπθε 

 

ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ 

Κα πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ και να τθροφνται οι όροι όπωσ  ορίηονται και περιγράφονται ςτα άρκρα 
88, 88(1) και 89 του Κϊδικα Τροφίμων, Ροτϊν και Λοιπϊν Αντικειμζνων Κοινισ Χριςεωσ και να πλθροφν 
τισ εκάςτοτε Υγειονομικζσ, Κτθνιατρικζσ και Κοινοτικζσ διατάξεισ: 

Να είναι κατθγορίασ ‘Α ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΟΚ 1538/91 Άρκρο 6 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με 
τον 543/2008, να προζρχονται από πουλερικά απόλυτα υγιι, φυλϊν κρεατοπαραγωγισ και των δφο γενϊν 
καλά ανεπτυγμζνα θλικίασ μζχρι τριϊν (3) μθνϊν ολόκλθρα. 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 1234/2007 παράρτθμα ΧΛV ωσ «Κατεψυγμζνο κρζασ πουλερικϊν» 
χαρακτθρίηεται το κρζασ πουλερικϊν το οποίο ζχει καταψυχκεί το ςυντομότερο δυνατόν ςτο πλαίςιο των 
κανονικϊν διαδικαςιϊν ςφαγισ και το οποίο πρζπει να διατθρείται ςυνεχϊσ ςε κερμοκραςία που δεν 
υπερβαίνει τουσ – 12°C.    

Ωσ «Κρζασ πουλερικϊν βακειάσ κατάψυξθσ» χαρακτθρίηεται το κρζασ πουλερικϊν το οποίο πρζπει να 
διατθρείται ςυνεχϊσ ςε κερμοκραςία που δεν υπερβαίνει τουσ - 18oC, εντόσ των ορίων ανοχισ που 
προβλζπει θ οδθγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1988 για τθν προςζγγιςθ των 
νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα τρόφιμα βακειάσ κατάψυξθσ που προορίηονται για τθν 
διατροφι του ανκρϊπου. 

Τα παραπάνω κατεψυγμζνα προϊόντα πουλερικϊν (κοτόπουλα) να προζρχονται από νωπά ολόκλθρα 
κοτόπουλα βάρουσ των 1300 gr – 1500 gr τφπου Α 65% και  αφοροφν ολόκλθρα κοτόπουλα βάρουσ των 
1300 gr – 1500 gr   

     α. Το δζρμα δεν κα φζρει υπολείμματα φτερϊν, αμυχζσ, ςκαςίματα ι αιματϊματα (Κανονιςμόσ ΕΟΚ 
1538/91 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον 543/2008).   

     β. Να ζχουν εκτραφεί με 100% φυτικι διατροφι, θ οποία να πιςτοποιείται από Κρατικό φορζα 
(AGROCERT) . 

     γ. Να είναι ανζπαφα και αρτιμελι χωρίσ κανζνα ορατό ξζνο ςϊμα, ακακαρςία ι αίμα χωρίσ 
οποιαδιποτε ξζνθ οςμι, χωρίσ ορατζσ κθλίδεσ αίματοσ, χωρίσ εξζχοντα ςπαςμζνα κόκαλα, χωρίσ 
ςοβαροφσ μϊλωπεσ και χωρίσ ίχνθ προθγοφμενθσ κατάψυξθσ. Κα πρζπει να υπάρχει ζνα κανονικό και 
λεπτό ςτρϊμα λίπουσ ςτουσ μθροφσ (Κανονιςμόσ ΕΟΚ 1538/91 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον 
543/2008).  

     δ. Τα ςφάγια να ζχουν καλι όψθ. Το κρζασ πρζπει να είναι παχφ και ςαρκϊδθ (Κανονιςμόσ ΕΟΚ 
1538/91 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον 543/2008).  

     ε. Να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε επεξεργαςία, ακτινοβολία ι επεξεργαςία με ιονίηουςεσ ι 
υπεριϊδεισ ακτίνεσ ι επίδραςθ λευκαντικϊν ουςιϊν που δίνουν τεχνθτό χρωματιςμό ι γεφςθ. Να μθν 
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ζχουν υποςτεί επεξεργαςία χρωςτικζσ φυςικζσ ι τεχνθτζσ, με αντιβιοτικά, ςυντθρθτικά ι άλλεσ ουςίεσ 
που να αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυντιρθςθσ. 

   ζη. Λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθφ επηζεψξεζεο πξηλ ηελ ζθαγή θαη ηα νπνία θξίζεθαλ 

θαηάιιεια πξνο ζθαγή γηα ηελ εκπνξία θξέαηνο πνπιεξηθψλ. 

    δ.  Λα έρνπλ ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν κεηά ηελ ζθαγή θαη έρνπλ θξηζεί  θαηάιιεια γηα 

αλζξψπηλε θαηαλάισζε.  

    ε. Κεηά ηελ ζθαγή δελ ζα πξέπεη λα έρεη κπθεηηάζεηο θαη αιινηψζεηο, κε θπζηνινγηθή νζκή ή 

ρξψκα, θαθνήζεηο ή πνιιαπινχο φγθνπο. 

    ζ. Λα µελ παξνπζηάδνπλ αλψκαιν ρξψκα θαη νζκή (ζε θαηάςπμε ή κεηά απφ απφςπμε), 

θαηλφκελα επξσηίαζεο, ζεκεία αθπδάησζεο, κεξηθήο ή νιηθήο απφςπμεο, επαλαθαηάςπμεο, 

ξχπαλζεο θαη θαηλφκελα  ζήςεο. 

    η. Λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη ηηο ζπζηάζεηο κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΝΘ) αξηζ. 1906/90 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 1990 ζρεηηθά 

κε νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ, ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1177/2006 

ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 

2160/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα 

ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζαικνλέιαο ζηα πνπιεξηθά. 

     ηα. Λα κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ ή άιιεο 

νπζίεο εμσγελνχο πξνειεχζεσο    φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά θαη γεληθά 

απνπζία θηεληαηξηθψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ.  

     ηβ. Ρα πξντφληα λα είλαη ζπζθεπαζκέλα (πξψηε ζπζθεπαζία)  κέζα ζε ζήθε απφ πιαζηηθή 

χιε ή απφ CRYOVAC ή απφ άιιε χιε πνπ δελ επηδξά ζηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ή ζηνπο 

νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ πξντφληνο (θαηάιιειε γηα επαθή µε ηξφθηκα  άξζξα 26 θαη 

27 ηνπ Θ.Ρ.Ξ), λα είλαη αλζεθηηθή (ζήθε) θαη εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε πξνζηαζία ηνπ θαηά ηε 

κεηαθνξά θαη ελαπνζήθεπζε. Ρα θαηεςπγκέλα ζπζθεπαζκέλα ηεκάρηα, λα ζπζθεπάδνληαη ζε Β 

ζπζθεπαζία κέζα ζε αλζεθηηθά ραξηνθηβψηηα, πνπ θαζέλα λα πεξηέρεη δέθα (10)  ηεκάρηα 

νιφθιεξα θνηφπνπια ή θαηά κνλάο  ή  20-25 ηεκάρηα ίδηνπ κεγέζνπο θαη βάξνπο θαηά ην 

δπλαηφ.  

  Νη ζπζθεπαζίεο λα θέξνπλ εηηθέηα φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα:    

• Ζ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη ε θαηεγνξία ηνπ ζθαγίνπ (θαηεγνξία Α). 

• Ζ ρψξα πξνέιεπζεο.   

• Ρν ζήκα ηεο θπηηθήο δηαηξνθήο.  

• Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

• Ν αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ ζπζθεπαζηεξίνπ ζθαγείνπ, θαη ζήκαλζε 

θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ 92/116/ ΔΝΘ.     

• Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο.  

• Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο. 

• Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο. 

• Ρν θαζαξφο βάξνο. 

• Θσδηθφο παξηίδαο (Νδεγία 89/396) . 

Λα είλαη παξαγσγήο φρη πάλσ απφ 40 πεξίπνπ εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ζθαγήο κέρξη ηελ 

παξάδνζε ζηηο απνζήθεο.   
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ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ  

Πλα τα τυροκομικά προϊόντα να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα, ανά είδοσ, ςτον  Κ.Τ.& 
Ρ. Άρκρο 83 και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Συνκικεσ ωρίμανςθσ - Χρόνοσ ωρίμανςθσ 

 A. H ωρίμανςθ των τυριϊν πρζπει (Άρκρο 83 §1.4) να γίνεται ςε χϊρουσ όπου θ κερμοκραςία δεν κα είναι 
κατϊτερθ των +100C και κα υπάρχει κατάλλθλθ για κάκε τφπο τυριοφ υγρομετρικι κατάςταςθ. O χρόνοσ 
ωρίμανςθσ εξαρτάται από τθν κατθγορία ταυ τυριοφ:  

α) τα πολφ ςκλθρά, τα ςκλθρά και τα θμίςκλθρα   τυριά για να ςυμπλθρϊςουν τθν ωρίμανςι τουσ πρζπει 
να παραμείνουν για τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ ςτισ παραπάνω ςυνκικεσ, 

 β) τα μαλακά τυριά για να ςυμπλθρϊςουν τθν ωρίμανςι τουσ πρζπει να παραμείνουν τoυλάxιςτoν δφο 
(2) μινεσ. Εξαιροφνται τα «Λευκά τυριά άλμθσ», τα οποία είναι παραςκευαςμζνα από παςτεριωμζνο γάλα 
και επιτρζπεται να διατίκενται δεκαπζντε θμζρεσ (15) μετά τθν παραςκευι τουσ (θ εξαίρεςθ αυτι δεν 
αφορά τα Ελλθνικά Ραραδοςιακά τυριά).  

Β. Συνκικεσ αποκικευςθσ των ϊριμων τυριϊν (Άρκρο 83 §1.5)  μζχρι τθ διάκεςι τουσ ςτθν κατανάλωςθ: 

 α) πολφ ςκλθρά, ςκλθρά, θμίςκλθρα τυριά: ςε κλιματιηόμενουσ καλάμουσ με ανακυκλoφμενo ζντoνo 
ρεφμα αζρα, κερμοκραςίασ από 00C ζωσ +100C και υγρομετρικισ κατάςταςθσ από 75 ζωσ 85%,  

  β) μαλακά τυριά: ςε κλιματιηόμενουσ καλάμουσ με ανακυκλωμζνο μζτριο ρεφμα αζρα, κερμοκραςίασ 
00C ζωσ +20C και υγρομετρικισ κατάςταςθσ από 85 ζωσ 95 %. Εξαιροφνται τα ςυςκευαςμζνα ςε 
ςυςκευαςίεσ αδιαπζραςτεσ από υγραςία π.x. μεταλλικά δοχεία, τα oπoία αποκθκεφονται ςε ψυκτικοφσ 
καλάμουσ κερμοκραςίασ 00C ζωσ +20C. 

Γ. Στα μζςα ςυςκευαςίασ που κα περιζχονται τα προϊόντα, κα αναγράφονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα οι 
ενδείξεισ όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτο άρκρο 11 του Κ.T.Ρ. και ςτισ επιμζρουσ παραγράφουσ τoυ άρκρου 
83  Κεφάλαιο Γ (γενικζσ διατάξεισ για τα τυριά   από γάλα, με ωρίμανςθ)   

Θ επικάλυψθ των τυριϊν ( Γ. Γενικζσ διατάξεισ για τα τυριά § 2.β) μπορεί να είναι από κερί μελιςςϊν, 
ςκλθρι παραφίνθ ι άλλεσ φλεσ που για να χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να τφχουν ζγκριςθσ του ΑΧΣ και κατά 
περίπτωςθ, του ΕΟΦ ι του ΚΕΣΥ. 

Θ ςυςκευαςία να είναι πλαςτικι αεροςτεγισ με το εςωτερικό φφλλο ι φιλμ που ζρχεται ςε επαφι με το 
τρόφιμο από φλθ που επιτρζπεται από τον Κ.T.Ρ.. 

 

 

ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΕΣ ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ ΤΥΛΟΥ ΦΕΤΑ (Ρ.Ο.Ρ) 

 Το τυρί ΦΕΤΑ (Ρ.Ο.Ρ), να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτον ΚΩΔΛΚΑ ΤΟΦΛΜΩΝ 
ΡΟΤΩΝ & ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ ΚΟΛΝΘΣ ΧΘΣΘΣ (Άρκρο 83 Κεφάλαιο Δ 2α)   και να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. 

 H ονομαςία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίηεται ωσ προςτατευόμενθ ονομαςία προζλευςθσ (ΡΟΡ) ΦΕΤΑ (FETA) 
Απόφαςθ 313025/11.1.94 του Υφυπουργοφ Γεωργίασ (ΦΕΚ 8/Β/11.1.94, 101/Β/16.2.94, για το λευκό τυρί 
άλμθσ που παράγεται παραδοςιακά ςτθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτισ περιοχζσ που αναφζρονται παρά 
κάτω, από γάλα πρόβειο ι μίγμα αυτοφ με γίδινο. Το γάλα που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι τθσ 
«ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρζπει να προζρχεται αποκλειςτικά από τισ περιοχζσ Μακεδονίασ, Κράκθσ, Θπείρου, 
Κεςςαλίασ, Στερεάσ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου και του Νομοφ Λζςβου, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν υπ.ϋ 
αρικμό Υπουργικι Απόφαςθ 313025, ΦΕΚ 8, Τεφχοσ Βϋ.  

Το γάλα που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι «ΦΕΤΑΣ» (FETA) κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με το 
Άρκρο 83 Κεφάλαιο Δ 2α) . 

 Θ «ΦΕΤΑ» (FETA) να διατίκεται ςυςκευαςμζνθ ςε κατάλλθλα μεταλλικά δοχεία των 15 Kgr και εντόσ 
άλμθσ  όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 4 και 5  τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ 313025 ΦΕΚ 8 Τεφχοσ 
Β. 

Στο μζςο ςυςκευαςίασ κα πρζπει να αναγράφονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με ευανάγνωςτα 
γράμματα, από χρϊμα ι μελάνι, που δεν μεταφζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ ουςίεσ, οι ακόλουκεσ 
ενδείξεισ: 
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  α) «ΦΕΤΑ» (FETA). 

  β) Ρροςτατευόμενθ ονομαςία προζλευςθσ (ΡΟΡ). 

  γ) Τυρί. 

  δ) Θ επωνυμία και θ ζδρα του παραγωγοφ - ςυςκευαςτι.  

  ε) Το βάροσ του περιεχομζνου.  

 ςτ) Θ θμερομθνία παραγωγισ. 

  η) Στοιχεία ελζγχου που αναλφονται ωσ εξισ: 1. 

 Τα δυο πρϊτα γράμματα τθσ ονομαςίασ προζλευςθσ: ΦΕ 

2. Ο αφξοντασ αρικμόσ του μζςου ςυςκευαςίασ.  

3. Θ θμερομθνία παραγωγισ. Ραράδειγμα (ΦΕ-1650-20/12/94).  

 

ΘΜΙΚΛΘΡΟ  ΣΤΡΙ  

Θμίςκλθρο τυρί τφπου ΚΑΣΕΛ ΜΡΑΣΤΟΥΝΛ των 3 Kgr περίπου, να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτι 
ορίηεται  ςτον ΚΩΔΛΚΑ ΤΟΦΛΜΩΝ ΡΟΤΩΝ & ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ ΚΟΛΝΘΣ ΧΘΣΘΣ και να ζχει παραχκεί 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ  κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. 

 Να ζχει παραςκευαςκεί από νωπό ι παςτεριωμζνο γάλα, απουςία αντιβιοτικϊν και γενετικά 
τροποποιθμζνων υλικϊν, μετά από οξυγαλακτικι ηφμωςθ και να προζρχεται από ωρίμανςθ του πιγματοσ, 
μετά τθν απαλλαγι του από το τυρόγαλο, με τθν επενζργεια πυτιάσ ι άλλων ενηφμων, θ  ωρίμανςθ δε να 
ζχει ςυμπλθρϊςει τουσ τρεισ (3)  τουλάχιςτον μινεσ και να ζχει γίνει ςε χϊρουσ και ςυνκικεσ τζτοιεσ που 
να χαρακτθρίηουν το είδοσ. 

Το παραδιδόμενο Θμίςκλθρο τυρί  τφπου ΚΑΣΕΛ να ζχει: 

       

        ΦΥΣΛΚΟΧΘΜΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

1. Λίποσ επί ξθροφ 40% κατϋελάχιςτον. 

2. Υγραςία 45% το μζγιςτον. 

3. Χλωριοφχο Νάτριο 2% μζγιςτον.  

4. Ενεργό οξφτθτα 5,1% - 5,4% pΘ. 

5. Σχιμα παραλλθλεπίπεδο. 

6. Υφι ςυνεκτικι, άνευ οπϊν, επικαλυμμζνθ είτε με παραφίνθ είτε με άλλεσ επιτρεπόμενεσ φλεσ για 
τρόφιμα.  

7. Συνεκτικότθτα: Θμίςκλθρο ζωσ ςκλθρό με ςυμπαγι μάηα.  

8. Εμφάνιςθ: Λεπτι.  

9. Χρϊμα: Λευκοκίτρινο (αποκλειομζνων των κίτρινων τυριϊν).  

10. Οπζσ: Ελάχιςτεσ ζωσ κακόλου (ςυνικωσ χωρίσ οπζσ).  

11. Γεφςθ: Ευχάριςτθ, με πλοφςιο άρωμα. Απαγορεφεται θ χριςθ χρωςτικϊν, αντιβιοτικϊν και 
ςυντθρθτικϊν ουςιϊν ςτο τυρί. 
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  ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ 

 Στο μζςο ςυςκευαςίασ κα πρζπει να αναγράφονται   υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με 
ευανάγνωςτα γράμματα, από χρϊμα ι μελάνι που δεν μεταφζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ  ουςίεσ, οι 
ακόλουκεσ  ενδείξεισ:  

• Το προϊόν. 

• Θ προζλευςθ.  

• Θ επωνυμία και θ ζδρα του παραγωγοφ.  

• Θ θμερομθνία παραγωγισ και θμερομθνία λιξεωσ. 

• Τα ποςοςτά λίπουσ & υγραςίασ, οι δε λοιπζσ υποχρεωτικζσ ενδείξεισ κα είναι ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτθν § 7 αρκρ.4 του Ρ.Δ. 81/93. 

 

ΘΜΙΚΛΘΡΟ ΣΤΡΙ ΜΕΛΚΩΣ ΑΡΟΒΟΥΤΥΩΜΕΝΟΥ  

Το Θμίςκλθρο μερικϊσ αποβουτυρωμζνο τυρί (Μπαςτοφνι) να   είναι  πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ  όπωσ αυτι  
ορίηεται  ςτον ΚΩΔΛΚΑ ΤΟΦΛΜΩΝ ΡΟΤΩΝ & Α ΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ  ΚΟΛΝΘΣ ΧΘΣΘΣ ΑΚΟ 83 
ΕΝΩΤΘΤΑ Α παραγρ. 1.8 και να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ 
διατάξεισ. 

 Το μερικϊσ αποβουτυρωμζνο τυρί να ζχει μζγιςτθ υγραςία 46%  και λίποσ ζωσ 20% υπολογιςμζνο επί 
ξθράσ ουςίασ.  

 Στθν ςυςκευαςία, πζραν των υποχρεωτικϊν ενδείξεων κα αναγράφεται θ ζνδειξθ  «μερικϊσ 
αποβουτυρωμζνο». 

 

ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ  (ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) 

 1. Τα χορθγοφμενα είδθ να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται κατά είδοσ, ςτον ΚΩΔΛΚΑ 
ΤΟΦΛΜΩΝ ΡΟΤΩΝ & αντικειμζνων κοινισ χριςθσ και να ζχουν τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ 
χαρακτθριςτικοφσ του εκάςτου είδουσ.  

 2. Να ζχουν παραχκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ  Κτθνιατρικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ. 

 3. Πλα τα είδθ να είναι επϊνυμα, τυποποιθμζνα ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ και να αναγράφεται θ 
Εμπορικι τουσ Ονομαςία. 

 4. Να μθν ζχουν παραςκευαςκεί με γενετικά τροποποιθμζνα υλικά Κανονιςμόσ 1829/2003, ςχετικά με τθν 
ιχνθλαςιμότθτα και τθν επιςιμανςθ  γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν.  

 5. Να μθν περιζχουν τεχνθτι χρϊςθ, άρωμα ι προςκικθ οργανικισ  ι  ανόργανθσ ουςίασ. 

 6. Οι ςυςκευαςίεσ να είναι ακζραιεσ όπου κα αναγράφονται οι θμερομθνίεσ παραγωγισ και λιξθσ. Οι 
ενδείξεισ να είναι υποχρεωτικά και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Θ αναγραφι των ενδείξεων να είναι με 
ευανάγνωςτα γράμματα από χρϊμα ι μελάνι ι άλλο μθχανικό τρόπο που δεν μεταφζρουν τοξικζσ ι 
καρκινογόνεσ ουςίεσ, οι οποίεσ κα είναι ςφμφωνα με τισ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ.   

7. Στα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα, ςφμφωνα με τθν   υπ’ Αρικμ. Α2-718/28-7-2014 ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 
Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν που προορίηονται να 
διατεκοφν, ωσ ζχουν, ςτον τελικό καταναλωτι κακϊσ και ςε αυτά που διατίκενται ςε εςτιατόρια, 
νοςοκομεία, καντίνεσ και άλλεσ παρόμοιεσ μονάδεσ ομαδικισ εςτίαςθσ, πρζπει να αναγράφονται οι 
ενδείξεισ με ευδιάκριτα και ανεξίτθλα γράμματα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα:  

α) Θ ονομαςία πϊλθςθσ του τροφίμου. 

β) Ο κατάλογοσ των ςυςτατικϊν του, τα οποία πρζπει να αναγράφονται κατά ςειρά ελαττοφμενθσ 
περιεκτικότθτασ. 
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γ) Θ ονομαςτικι ποςότθτα περιεχομζνου, που εκφράηεται ςε μονάδεσ μάηασ για τα ςτερεά και ςε μονάδεσ 
όγκου για τα υγρά. 

δ) Θ χρονολογία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ ι θ χρονολογία ανάλωςθσ.  

ε) Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ. 

ςτ) Το όνομα ι εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι του ςυςκευαςτι ι ενόσ πωλθτι 
εγκατεςτθμζνου ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕE. 

η) Ο τόποσ παραγωγισ ι προζλευςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ παράλειψι του μπορεί να οδθγιςει τον 
καταναλωτι ςε πλάνθ, ωσ προσ τον πραγματικό τόπο παραγωγισ ι προζλευςθσ του τροφίμου.  

θ) Οι οδθγίεσ χριςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ παράλειψι τουσ 

 δεν επιτρζπει τθ ςωςτι χριςθ του τροφίμου. 

κ)  Θ ζνδειξθ που επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ τθσ παρτίδασ ςτθν  

οποία ανικει το τρόφιμο. (Οδθγία 89/396). 

Ρριν από τθν ζνδειξθ τθσ παρτίδασ προθγείται το γράμμα L, εκτόσ από τθν περίπτωςθ που θ ζνδειξθ τθσ 
παρτίδασ διακρίνεται κακαρά από τισ άλλεσ ενδείξεισ τθσ ετικζτασ. 

Θ ζνδειξθ αυτι είναι προαιρετικι ςτθν περίπτωςθ που θ χρονολογία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ ι θ 
τελικι χρονολογία ανάλωςθσ ςυμπεριλαμβάνει ζνδειξθ ςαφι και κατά ςειρά τουλάχιςτον τθσ θμζρασ και 
του μινα. 

8. Για όλα τα παρακάτω είδθ θ προςφορά δείγματοσ είναι απαραίτθτθ ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί, με 
ποινι αποκλειςμοφ, βάςει του οποίου κα γίνει και θ παραλαβι του είδουσ μετά τθν κατακφρωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 

  9. Ο χρόνοσ βιωςιμότθτασ του προϊόντοσ ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ να είναι τουλάχιςτον τα 3/4 του 
ςυνολικοφ χρόνου ςυντιρθςθσ, τθν θμζρα παράδοςθσ ςτθν αποκικθ τροφίμων.  

10. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προμθκεφεται τα είδθ από αξιόπιςτεσ και ποιοτικά ελεγμζνεσ εταιρείεσ. 
Κα πρζπει να προςκομίηει κατάςταςθ των εταιρειϊν από τισ οποίεσ κα προμθκεφεται το κάκε είδοσ. 

11. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αλλαγι του προϊόντοσ, ςε περίπτωςθ που το 
προςκομιςκζν δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου για τθ χριςθ που προορίηεται. 

 ΗΑΧΑΘ ςε ςυςκευαςία 1 Kgr   

 Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που    αναφζρονται ςτα άρκρα 63, 64 του Κ.Τ.Ρ. 
και τισ ιςχφουςεσ            Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Θ ηάχαρθ να είναι λευκι, κακαριςμζνθ και κρυςταλλικι ςακχαρόηθ, καλισ, γνιςιασ και εμπορεφςιμθσ 
ποιότθτασ, με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: (Άρκρο 63  του Κ.Τ.Ρ.) 

 Σε κάκε ςυςκευαςία πρζπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, µε 
ανεξίτθλο μελάνι ι ζκτυπα: 

  Το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι ζδρα του παραςκευαςτι.  

  Το ζτοσ και ο μινασ παραγωγισ.  

  Το κακαρό βάροσ του περιεχομζνου ( π.χ 1Kgr). 

  Ο Κωδικόσ Ραραγωγισ. (Οδθγία 89/396). 

 ΑΛΕΥΛ για όλεσ τισ χριςεισ ςε ςυςκευαςία Κιλοφ  

Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 104,105, 106, 107 
του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

    Α. Το αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ τφπου (70%) κα πρζπει να είναι προϊόν αλζςεωσ υγιοφσ ςίτου 
βιομθχανικϊσ κακαριςκζντοσ από πάςα ανόργανθ ι οργανικι ουςία. Το αλεφρι να μθν είναι 
υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο και να μθν ζχει καμιά μυρωδιά. 
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    Β. Να παραδίδεται ςυςκευαςμζνο ςε αεροςτεγείσ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ 1.000 gr, από 
αγνζσ πρϊτεσ φλεσ, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ, και 
ο Κωδικόσ Ραραγωγισ. 

    Γ. Ρρζπει να ζχει τθ χαρακτθριςτικι αλευρϊδθ ευχάριςτθ οςμι και θ γεφςθ τουσ πρζπει να µθν είναι 
όξινθ, πικρι ι ταγγι. Επίςθσ, πρζπει να είναι ομοιογενζσ, υγιζσ, κακαρό, απαλλαγμζνο από ξζνεσ ηωικζσ ι 
φυτικζσ ι ανόργανεσ προςμίξεισ. Θ περιεχόμενθ γλουτζνθ να ζχει και να παρουςιάηει τισ φυςικζσ 
ιδιότθτεσ και τουσ χαρακτιρεσ γλουτζνθσ καλισ ποιότθτασ.  

Το αλεφρι κα πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του Άρκρου 106 του Κ.Τ.Ρ. 

 CORN FLAOUR – ΑΝΚΟΣ ΑΑΒΟΣΛΤΟΥ –ΑΝΚΟΣ ΟΥΗΘΣ  

Τα προϊόντα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 110 του 
Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Ωσ άμυλο νοείται το προϊόν που 
λαμβάνεται με ειδικι επεξεργαςία δθμθτριακϊν και αμυλωδϊν φυτικϊν ιςτϊν, υπό μορφι λεπτότατθσ 
ςκόνθσ, αποτελοφμενο αποκλειςτικά από αμυλόκοκκουσ.  

Οι πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι του αμφλου πρζπει να πλθροφν τισ διατάξεισ 
του του Κ.Τ.Ρ. που αφοροφν κάκε μία απ’ αυτζσ. 

 Το άμυλο που παραςκευάηεται από διάφορα δθμθτριακά πρζπει να διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με τθν 
ονομαςία που να δθλϊνει τθν πρϊτθ φλθ προζλευςι του, π.χ. <<Άμυλο αραβοςίτου>> ,<< Άμυλο 
ρυηιοφ>>.  

Το άμυλο πρζπει να ζχει τθν φυςικι του χροιά χωρίσ άλλθ απόχρωςθ. 

Απαγορεφεται θ τεχνικι χρϊςθ και αρωματιςμόσ του αμφλου με οποιαδιποτε πρόςκετθ ουςία ζςτω και 
αβλαβι. 

Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του αμφλου πρζπει να είναι άμεμπτοι και να μθν παρζχουν ενδείξεισ 
ατελοφσ επεξεργαςίασ 

Το άμυλο πρζπει να ζχει τθ φυςικι του χροιά, χωρίσ άλλθ απόχρωςθ. 

 Κάκε είδοσ αμφλου διατίκεται αμιγζσ ςτθν κατανάλωςθ. Θ ανάμιξι του, ςε οποιοδιποτε ποςοςτό, με 
άμυλο άλλου είδουσ απαγορεφεται. 

Στα παραδιδόμενα είδθ θ υγραςία να είναι <15% και θ τζφρα  <0,35%. 

Άλζνο αξαβνζίηνπ είδνο ζθόλεο, αξσκαηηζκέλν αιεύξη θαιακπνθηνύ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
θπξίσο γηα ηελ παξαζθεπή θξεκώλ δηαθόξσλ γεύζεσλ (βαλίιηα, ζνθνιάηα, θξάνπια, κπαλάλα, 
ιεκόλη, πνξηνθάιη θιπ) λα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία  ησλ 160-450 gr ζηελ δε ζπζθεπαζία λα 
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο.  

Κνξλ θιάνπξ είδνο ζθόλεο, ιεπθό αιεύξη πνπ βγαίλεη από ην θαιακπόθη, είλαη δειαδή έλα είδνο 
θαιακπνθάιεπξνπ.  

Η ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ όξνπ Κνξλ θιάνπξ είλαη άλζνο αξαβνζίηνπ, αιιά ην ρξεζηκνπνηνύκε 
ακεηάθξαζην γηα λα κελ ζπγρέεηαη κε ην γλσζηό κείγκα γηα θξέκεο δαραξνπιαζηηθήο θαη λα 
δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθνπνηεκέλα ζαθηά  ηνπ ελόο 1 Kgr ζηελ δε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο.  

 Άλζνο νξύδεο Πξνςεκέλν άιεπξν νξύδεο από επηιεγκέλεο πνηόηεηεο ξπδηνύ. Οη νξγαλνιεπηηθνί 
ραξαθηήξεο ηνπ πξντόληνο πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη. Να κελ πεξηέρεη γινπηέλε. Χσξίο 
ζπληεξεηηθά. Σπζθεπαζία 160 gr ή 1 ή 3 Kgr ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη όιεο νη ελδείμεηο όπσο 
απηέο νξίδνληαη από ην Κώδηθα Τξνθίκσλ. 

 

 ΡΟΥΕΣ ςυςκευαςία  25  Kgr 

Το ανωτζρω προϊόν εμπίπτει ςτθν κατθγορία <Ξθρά λαχανικά>  Άρκρο 121 παρ. 8 του Κ.Ρ.Τ  να είναι Α 
ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ του παραπάνω άρκρου και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 
Διατάξεισ. 

Ξθρά λαχανικά νοοφνται προϊόντα που παραςκευάηονται με ειδικι κατεργαςία και ξιρανςθ μερϊν 
βρϊςιμων φυτϊν, όπωσ ριηϊματα, βολβοί, βλαςτάρια, φφλλα ι και καρποί θμιϊριμοι.  
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Τα ξθρά λαχανικά ενυδατοφμενα, για να γίνουν κατάλλθλα για τθν παραςκευι φαγθτϊν, πρζπει να δίνουν 
τα  αρχικά προϊόντα.  

Να είναι ςε μορφι νιφάδων πατάτασ ςε αεροςτεγι ςυςκευαςίεσ του ενόσ (1),δφο (2) ι πζντε (5) Kgr 
πλαςτικοποιθμζνοι ςάκοι ι χαρτόνι διπλοφ τοιχϊματοσ, αποπλεκομζνθσ τθσ τοιαφτθσ μόνο από διαφανι 
πλαςτικό ςάκο. 

 Στθν ςυςκευαςία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 

 ΜΑΓΑΛΝΘ  

      ΜΑΓΑΛΝΘ ςε ςυςκευαςία πακζτο των 250 gr και ατομικι ςυςκευαςία των 10 gr. 

Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 78 του Κ.Τ.Ρ. και 
τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ και τον Κανονιςμό1234/2007 Ραράρτθμα XV. 

Ωσ μαργαρίνθ χαρακτθρίηεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικζσ θ ηωικζσ λιπαρζσ φλεσ και το οποίο 
ζχει περιεκτικότθτα ςε λιπαρζσ φλεσ, ίςθ ι μεγαλφτερθ από 80% και μικρότερθ του 90%. 

Θ προςφερόμενθ μαργαρίνθ να είναι 100% φυτικό προϊόν  από εκλεκτά φυτικά ζλαια, κατάλλθλθ για 
επάλειψθ και παραςκευι φαγθτϊν και γλυκϊν και να ςυντθρείται ςτο ψυγείο. 

Να προςφερκεί ςε πακζτο θ κεςεδάκι των 250 gr και ςε κεςεδάκι ατομικισ μερίδασ των 10 gr. Στθν 
ςυςκευαςία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 

 

 ΥΗΛ   

 φηι Τφπου Parboiled ι bonnet (κίςοιμξ) και ΚΑΟΛΛΝΑ ςε ςυςκευαςία 1000 gr (ΚΛΛΟΥ) 

 Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 101 του Κ.Τ.Ρ. και 
τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ  .  

 Με τον όρο "ρφηι" εννοοφμε το προϊόν που λαμβάνεται από τθν επεξεργαςία των ωρίμων καρπϊν του 
φυτοφ "όρυηα" (ΟRYZA SATIVA). 

  Το ρφηι κα πρζπει να είναι επεξεργαςμζνο και επιμελθμζνο ςτίλβωςθσ ανάλογα τθσ ποικιλίασ και του 
εμπορικοφ τφπου ,  “Καρολίνα”, ”φηι Parboiled ι bonnet”.  

  Το προμθκευόμενο ρφηι να πλθροί τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ, και να 
επεξεργάηεται ςε βιομθχανίεσ που βεβαιϊνονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρφηια δεν κα προζρχονται από 
μεταλλαγμζνα φυτά. 

 - Το ρφηι πρζπει να είναι αποφλοιωμζνο πλιρωσ με κατάλλθλα μζςα. 

 - Θ ςτίλβωςθ του ρυηιοφ πρζπει να γίνεται μθχανικά ι με αβλαβείσ ανόργανεσ ι οργανικζσ ουςίεσ, κατά 
τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε μετά τθν επεξεργαςία, το ρφηι να είναι απαλλαγμζνο από κάκε υπόλειμμα του 
ςτιλβωτικοφ μζςου. 

- Το ρφηι πρζπει να είναι πλιρωσ επεξεργαςμζνο (λευκαςμζνο) και επιμελθμζνθσ ςτίλβωςθσ, για τον 
αντιςτοιχοφντα ςε κάκε ποικιλία εμπορικό τφπο.  

  

 Καρολίνα για μακρόκαρπεσ ι μεςόκαρπεσ.   

- Κάκε ποικιλία ρυηιοφ πρζπει να διατίκεται αυτοφςια.  

 -Απαγορεφεται θ ανάμιξθ ποικιλιϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ με ανϊτερθ, με ςκοπό τθ διάκεςι τθσ ςαν 
ανϊτερθ ποιότθτα. 

- Το ρφηι δεν πρζπει να παρουςιάηει οποιαδιποτε οςμι και αλλοίωςθ και να είναι απόλυτα υγιζσ και 
απαλλαγμζνο προςβολισ εντόμων, ακάρεων κ.λ.π.. 

- Να είναι απόλυτα κακαρό και απαλλαγμζνο από κάκε ξζνθ φλθ. Σαν ξζνθ φλθ κεωρείται κάκε ξζνο ςϊμα, 
που περιζχεται ςτο ρφηι, π.χ. χϊμα, χαλίκια, ςκόνθ, ςπόροι, ηιηάνια, κραφςματα άχυρων, φλοιοί, κόκκοι 
τελείωσ λιςβοί ωσ και κάκε αδρανισ φλθ. 

- Να μθν περιζχει κραφςματα κόκκων ςε ποςοςτό ανϊτερο του 5% από τα οποία τα κραφςματα μεγζκουσ 
κατωτζρου του μιςοφ ακεραίου κόκκου μζχρι 3% κατά βάροσ. 
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- Να είναι λευκοφ χρϊματοσ, φυςικοφ τθσ ποικιλίασ και να μθν περιζχει κόκκουσ κίτρινουσ ι κιτρινωποφσ ι 
άλλων αποχρϊςεων ςε αναλογία ανϊτερθ του 0,5% εκτόσ του κατεργαςμζνου με υγροκερμικι 
κατεργαςία (PARBOILING), το οποίο επιτρζπεται να ζχει χρϊμα ελαφρά υποκίτρινο. 

- Να μθν περιζχει κόκκουσ ερυκροφσ ι με ερυκρζσ ραβδϊςεισ ςε ποςοςτό ανϊτερο του 3%. Σαν κόκκοι με 
ερυκρζσ ραβδϊςεισ κεωροφνται εκείνοι που φζρουν ραβδϊςεισ ι ςτίγματα ερυκρά, που καλφπτουν 
ςυνολικά τουλάχιςτον το 15% τθσ όλθσ επιφάνειασ του κόκκου. 

- Να μθν περιζχει κόκκουσ αϊρουσ, πραςινωποφσ ι κρθτιδόμορφουσ ςε αναλογία ανϊτερθ του 3%, για τισ 
ςτρογγυλόςπερμεσ και του 2% για τισ λοιπζσ ποικιλίεσ κατά βάροσ. 

- Να μθν περιζχει υγραςία ςε ποςοςτό ανϊτερο του 15% και με ανοχι 16%.   

 Το ρφηι κα είναι  ςυςκευαςμζνο ςε  ςυςκευαςία των 1000gr (πλθν των προβλεπόμενων ενδείξεων) κα 
πρζπει απαραίτθτα να αναγράφεται και θ ποιότθτα του ρυηιοφ. 

 

 ΑΛΑΤΛ 

 ΑΛΑΤΛ μαγειρικό ςυςκευαςία  επιτραπζηιο 400 gr και ατομικισ ςυςκευαςίασ 1gr.  

 Το αλάτι να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 38 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ, να είναι μαγειρικό, ψιλό, φυςικό, καλαςςινό, ιωδιοφχο, 
κακαρό, λευκό, γυαλιςτερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότθτα ςε NaCL τουλάχιςτον 95%. Να μθν περιζχει 
ξζνεσ φλεσ, πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ να μθν εμφανίηει οποιαδιποτε οςμι. Οι αλκαλικζσ γαίεσ 
εκπεφραςμζνεσ ςε χλωριοφχο μαγνιςιο να μθν είναι < του 1% θ δε υγραςία να μθν υπερβαίνει το 1%.  

 Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία πλαςτικό επιτραπζηιο (φιάλθ με άνοιγμα) των 400 gr και ςε ατομικι 
ςυςκευαςία του 1 gr όπου κα αναφζρονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ (θµερ/νια ςυςκευαςίασ). 

     

 ΜΡΑΧΑΛΚΑ ςε ςυςκευαςία αεροςτεγι - πλαςτικά ςακουλάκια  του 1 Kgr  ι άλλθσ ςυςκευαςίασ 
ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου ,ζτοιμα προσ χριςθ.  

 Πλα τα μπαχαρικά να ζχουν τα τυπικά οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά (οςμι, γεφςθ, χρϊμα) του είδουσ, 
να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 42, 43, 44 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ.   

Υγραςία <15%. 

Αδιάλυτα ςε ΘCL ςυςτατικά τζφρασ 2%.  

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

 

Είδθ: Μαφρο Ριπζρι, ίγανθ, Κανζλα ςκόνθ, Κανζλα ξφλο, Δυόςμοσ, Μοςχοκάρυδο, Κάρυ, Ράπρικα γλυκιά, 
Μπαχάρι τριμμζνο, Κίμινο, φφλλα δάφνθσ, βανίλια, Σόδα μαγειρικι, Μπζικιν πάουντερ- Baking powder. 

 

 ΤΣΑΛ ςε ςυςκευαςία 1 Kgr 

Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 54 του Κ.Τ.Ρ. και 
τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

Το προςφερόμενο είδοσ να μθν περιζχει ξζνεσ ανόργανεσ ι οργανικζσ ουςίεσ, που μπορεί να αυξιςουν το 
βάροσ, επιτρεπόμενθσ τθσ προςκικθσ φυςικϊν αρωματικϊν ουςιϊν από τισ αναφερόμενεσ ςτον Κ.Τ.Ρ..  

Να είναι ξερό, πρόςφατθσ ςυγκομιδισ και ομοιόμορφου μαφρου χρϊματοσ. Να ζχει υποςτεί πλιρθ 
ηφμωςθ και κυλίνδριςθ.  Να ζχει άρωμά ευχάριςτο, χωρίσ ξζνεσ οςμζσ και να παράγει ρόφθμά ευχάριςτθσ 
γεφςθσ, διαυγζσ, χρϊματοσ ςκοτεινοφ κίτρινου. 

Να μθν πωλείται τςάι οριςμζνθσ χϊρασ προζλευςθσ ςαν τςάι άλλθσ χϊρασ. 

Στθν ςυςκευαςία του τςαγιοφ εκτόσ από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 11 
Κεφάλαιο Λ του Κ.Τ.Ρ. να αναγράφεται και ο τόποσ προζλευςθσ.     

 

 ΧΑΜΟΜΘΛΛ ςε φακελάκια του 1,5 gr ι άλλθσ ςυςκευαςίασ ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και 
διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου. 
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 Το προςφερόμενο είδοσ να είναι Αϋ κατθγορίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και 
Ροτϊν, κακϊσ και με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ.   

Το χαμομιλι ςε ατομικά φακελάκια να είναι ςυςκευαςμζνο ςε φακζλουσ από πορϊδεσ χαρτί, 
εμβαπτιηόμενουσ, περιεχομζνου 1,5 gr, οι οποίοι να κλείνουν κερμοκολλθτικά.   

 Στο φάκελο να είναι ςυνδεδεμζνο ζνα λεπτό, νιμα για εμβάπτιςθ. Θ ςυςκευαςία αυτι (φάκελοσ, νιμα) 
να είναι τοποκετθμζνθ μζςα ςε χάρτινο φάκελο που να κλείνει κερμοκολλθτικά για επιπλζον προςταςία 
του περιεχόμενου. Οι εξωτερικοί αυτοί φάκελοι να τοποκετοφνται ανά 10 ςε χάρτινα κουτιά, µε διαφανζσ 
πλαςτικό περίβλθμά. 

   

 ΦΥΓΑΝΛΕΣ 125 gr ι άλλθσ ςυςκευαςίασ ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του 
Νοςοκομείου  . 

 Το προϊόν πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 112, 113 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ Οι φρυγανιζσ να παραςκευάηονται από αλεφρι 
οποιουδιποτε τφπου ι κατθγορίασ από τα επιτρεπόμενα με τουσ περιοριςμοφσ του Άρκρου 113 του Κ.Τ.Ρ. 
Ρρζπει να προζρχονται από κανονικά παραςκευαςμζνο άρτο, μετά τθν κοπι ςε τεμάχια να υποβάλλονται 
ςε δεφτερο κλιβανιςμό, για τθν απαλλαγι τουσ από το μεγαλφτερο ποςοςτό νεροφ και με ςκοπό το 
ελαφρφ ψιςιμο. 

 Οι προςφερόμενεσ φρυγανιζσ να είναι ςε ςυςκευαςία flow pack των 2 τεμαχίων. Συςτατικά: Άλευρο 
ςίτου, υδρογονομζνα φυτικά ζλαια, μαγιά, ηάχαρθ, αλάτι. 

 Μπιςκότα αλμυρά αρίςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ πλαςτικι ςακοφλα, βάρουσ 40 gr, 
πλοφςια ςε δθμθτριακά, υδατάνκρακεσ, και κρεπτικζσ ουςίεσ, αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ θµεροµθνία λιξθσ. 

 

 ΠΣΡΛΑ 

     Φαςόλια ξερά μζτρια, φαςόλια ξερά γίγαντεσ, φακζσ, ρεβίκια ςε ςυςκευαςία των 500 gr. 

   Τα όςπρια να είναι Α ποιότθτασ, ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ(1) πρόςφατθσ εςοδείασ, να πλθροφν τουσ 
όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 121 Κεφαλαίου ΧΛΛΛ του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ και να είναι ςφμφωνα με:  

    A τθν υπ’ αρικ. 37227/87 (ΦΕΚ 541/Τ.Β’) Κοινι Απόφαςθ των Υπ. Γεωργίασ, Εμπορίου ϋϋ Ρερί 
Τυποποιιςεωσ των προςυςκευαςµζνων εγχωρίων οςπρίωνϋϋ (ΦΕΚ 541/τεφχοσ Βϋ/9-10-87) που 
τροποποιικθκε µε Κοινι Απόφαςθ Υπ. Γεωργίασ - Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88). 1.4.3. 

    B. τθν υπ’ αρικμό 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’) Κοινι Απόφαςθ των Υπ. Ανάπτυξθσ, Εκν. Οικονομίασ και 
Δικαιοςφνθσ ϋϋΡερί Υγιεινισ των Τροφίμων ςε Συμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 93/43/ΕΟΚϋϋ.  

     Γ. τθν Αγορανομικι Διάταξθ 14/89 (Άρκρο 212,214). 

 

 ΞΥΔΛ-ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΛΟΥ 300 – 400 GR,  

 1. ΞΥΔΛ:  

   To ξφδι να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 39 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

  Να προζρχεται μόνο από οξικι ηφμωςθ του κραςιοφ από χλωρά ςταφφλια ι από ξερι ςταφίδα ,και να 
μθν είναι αναπλιρωμα ξυδιοφ  (να μθν περιζχει αλκοόλθ).  

   Θ ςυςκευαςία να φζρει ςτα ελλθνικά ενδείξεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 10 και 11 Κ.Τ.Ρ.. 

  Θ οξφτθτα του ξυδιοφ, που προςφζρεται ςε ςυςκευαςία (τυποποιθμζνο) πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6% 
ςε οξικό οξφ Άρκρο 39 παραγρ.3 του Κ.Τ.Ρ..  

  Στθ ςυςκευαςία του εμφιαλωμζνου ξυδιοφ (πλαςτικι φιάλθ 400 gr) πρζπει απαραίτθτα να αναγράφεται 
ι θμερομθνία ςυςκευαςίασ. 
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2. ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΛ:  

    Το προςφερόμενο είδοσ να είναι Α ποιότθτασ να πλθροί τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 127 
του Κ.Τ.Ρ., όπωσ τροποποιικθκε με τισ αποφάςεισ του ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και το Ρ.Δ.526/83.  

  Θ ΧΘΜΛΚΙ ΣΥΣΤΑΣΘ του προϊόντοσ να είναι: 

 α) Ειδικό βάροσ ςτουσ 150οC, τoυλάxιςτoν 1,032 (4,5 βακμοί BAUME ι 8 βακμoί BRIX). 

 β) Ολικά ςάκχαρα ςε ιμβερτoςάκxαρo, μζγιςτο 2,25%.  

γ) Σχζςθ αναγόντων ςακχάρων προσ καλαμoςάκxαρo όχι κάτω τοφ 0,8. 

 δ) Τζφρα 0,25% - 0,40%. 

 ε) Οξφτθτα εκφραςμζνθ ςε άνυδρo κιτρικό οξφ τoυλάxιςτoν 5,5%. 

 ςτ) Αρικμόσ φορμόλθσ κυμαινόμενοσ από 1 ζωσ 1,8. 

 η) Κατά τθν xρωματoγραφικι εξζταςθ επί xάρτoυ ι λεπτισ ςτιβάδασ πρζπει να διαπιςτϊνεται θ παρουςία 
των φυςικά ενεxoμζνων αμινοξζων και πλιρθσ απουςία γλυκίνθσ.  

  Επί τθσ ςυςκευαςίασ του, (πλαςτικι φιάλθ 380 gr) εκτόσ των άλλων προβλεπόμενων ενδείξεων, πρζπει 
να αναγράφεται με ευκρινι κεφαλαία γράμματα θ φράςθ ΆΤΥΜΑ ΛΕΜΠΝΛ  και ι θμερομθνία 
ςυςκευαςίασ . 

 ΦΥΣΛΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ 

1. Φυςικόσ χυμόσ φροφτων (πορτοκάλι ι μιλο ι κοκτζιλ φροφτων) ςε  ατομικι ςυςκευαςία των 250 ml ι 
άλλθσ ςυςκευαςίασ  ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου  .   

Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να  πλθροί  ότι αναφζρονται  ςτο άρκρο 126 και 127 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Ωσ χυμόσ φροφτων ορίηεται το ηυμϊςιμο αλλά μθ 
ηυμωκζν προϊόν που λαμβάνεται από υγιι και ϊριμα φροφτα, ενόσ ι πολλϊν ειδϊν, με μθχανικζσ 
μεκόδουσ λιψθσ και ζχει το χρϊμα, το άρωμα και τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ των χυμϊν των φροφτων από 
τα οποία προζρχεται. Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ των προϊόντων πρζπει να είναι άμεμπτοι και να μθν 
παρζχουν ενδείξεισ χρθςιμοποιιςεωσ μειονεκτικϊν πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ.  

 Οι φυςικοί ατομικοί χυμοί φροφτων ςυςκευαςίασ των 250ml, κα πρζπει να είναι ςε ςυςκευαςία Tetra Pak 
και Tetra Brik, με πϊμα εφκολο ςτο άνοιγμα, χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν, χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ι 
άλλθσ φυςικισ ι τεχνθτισ γλυκαντικισ φλθσ, με ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ. 

 

2. Συμπυκνωμζνοσ χυμόσ πορτοκάλι του 1lit. 

Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι αναφζρονται  ςτο άρκρο 126, 126(1) και ΡΑΑΤΘΜΑ Λ 
και 127 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Το προϊόν να λαμβάνεται από τον χυμό πορτοκαλιοφ με απομάκρυνςθ με φυςικό τρόπο ςυγκεκριμζνου 
ποςοςτοφ του περιεχομζνου του ςε νερό. Στισ περιπτϊςεισ που το προϊόν προορίηεται για άμεςθ 
κατανάλωςθ, πρζπει να ζχει απομακρυνκεί τουλάχιςτον το 50 % τθσ περιεκτικότθτασ ςε νερό.    

 ΕΛΛΕΣ : 

 Ελιζσ μαφρεσ ΚΑΛΑΜΩΝ  1Kgr  

Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να  πλθροί ότι αναφζρονται  ςτο άρκρο 123 και ειδικά παρ. 9 του 
Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

Οι διατικζμενοι ςτθν κατανάλωςθ καρποί να πρζπει να είναι  θμιϊριμοι ι ϊριμοι καρποί Ελιάσ Καλαμϊν, 
κατόπιν ειδικισ επεξεργαςίασ  το τελικό δε προϊόν να ζχει γεφςθ φρουτϊδθ, ςάρκα τραγανι, εφκολα 
αποςπϊμενθ από τον πυρινα και χρϊμα μαφρο μζχρι μελανϊδεσ και που ζγιναν διατθριςιμοι με 
αλάτιςμα ι ςε άλμθ ι ςε ξφδι ι με ελαιόλαδο, και να πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ: 

 Οι χρθςιμοποιοφμενοι για τθν παραςκευι των ελιϊν, καρποί πρζπει να είναι άρτιοι και να μθν 
παρουςιάηουν οποιαδιποτε αλλοίωςθ ι προςβολι από ςκϊλθκεσ ι ζντομα κ.λ.π.. Τα ανεκτά 
επιτρεπόμενα ποςοςτά των προςβεβλθμζνων ελιϊν κακορίηονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ των 
αρμόδιων αρχϊν. 
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 Για τθν εκπίκρανςθ των διατικζμενων ςαν μαφρων ελιϊν ΚΑΛΑΜΩΝ δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ 
αλκαλικϊν διαλυμάτων. 

 Απαγορεφεται θ ανάμιξθ ελιϊν διαφορετικοφ είδουσ. 

 Οι ελιζσ κα διατίκενται με ονομαςία που κα δθλϊνει το είδοσ αυτϊν  Ελιζσ Καλαμϊν. 

 Δεν επιτρζπεται θ προςκικθ χρωςτικϊν ουςιϊν. 

 Επιτρζπεται θ χριςθ πρόςκετων του παραρτιματοσ III   Συντθρθτικά και αντιοξειδωτικά του άρκρου 13 
του Κ.Τ.Ρ.. 

 Θ ςυςκευαςία να πλθροί τουσ όρουσ των Άρκρων 9 και 23 του Κ.Τ.Ρ και να είναι ςυςκευαςμζνοι κατά 
προτίμθςθ ςε μεταλλικά δοχεία των 13 Kgr κακαροφ βάρουσ περιεχομζνου είδουσ. 

 

 ΚΑΦΕΣ  

1.Ελλθνικόσ αλεςμζνοσ καφζσ ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία των 200gr.  

Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι αναφζρεται  ςτο άρκρο 50 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ 
Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Θ περιεκτικότθτα του αλεςμζνου καφζ ςε ανόργανεσ φλεσ (τζφρα) δεν πρζπει να είναι πάνω από 5,5% και 
θ υγραςία και οι  πτθτικζσ  ςε 105οC ουςίεσ του, δεν επιτρζπεται να είναι πάνω από 5%. 

Θ περιεκτικότθτα δε ςε υδατοδιαλυτζσ φλεσ δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 23%. 

Ο αλεςμζνοσ καφζσ δεν πρζπει να περιζχει πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ και δεν κα ζχουν αφαιρεκεί ολικά 
ι μερικά οι υδατοδιαλυτζσ φλεσ. 

Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ. 

 

2.Στιγμιαίοσ καφζσ ςκόνθ ςε ςυςκευαςία  των 200 gr. 

  Το προϊόν κα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ ςφμφωνα με τον  Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ Στιγμιαίοσ καφζσ είναι το ςυμπυκνωμζνο προϊόν που λαμβάνεται από τθν 
εκχφλιςθ πεφρυγμζνων (καβουρδιςμζνων) κόκκων καφζ, με τθ χριςθ μόνο νεροφ ωσ μζςου εκχφλιςθσ και 
αποκλειόμενθσ κάκε μεκόδου υδρόλυςθσ με προςκικθ οξζοσ ι βάςθσ. Ρζραν των τεχνολογικϊσ 
αναπόφευκτων αδιάλυτων ουςιϊν και των αδιάλυτων ελαίων που προζρχονται από τον καφζ, το 
εκχφλιςμα καφζ πρζπει να περιζχει μόνο τα διαλυτά και αρωματικά ςυςτατικά του καφζ. 

Θ κατά βάροσ περιεκτικότθτα ςε ξθρά φλθ προερχόμενθ από καφζ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 95% ςτθν 
περίπτωςθ του εκχυλίςματοσ καφζ. 

Στιγμιαίοσ καφζσ, καφζσ ςε ςκόνθ, παραςκευαςμζνοσ, ςυςκευαςμζνοσ ςτθν Ελλάδα ςε ςυςκευαςία 
μεταλλικι των 200 gr. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ 

3. Καφζσ φίλτρου.  

Καφζσ φίλτρου αρίςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνοσ ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία, βάρουσ 500 gr. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον. 

 

 ΜΑΜΕΛΑΔΑ  

 Το προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και  να πλθροί ότι αναφζρονται ςτο άρκρο 131, 
132(1) και ΡΑΑΤΘΜΑ Λ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. 

 Στθν ςιμανςθ επί τθσ ςυςκευαςίασ, να αναγράφεται θ ςυνολικι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα με τθν 
ζνδειξθ, ολικι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα ……. gr ανά 100 gr, όπου ο αναφερόμενοσ αρικμόσ 
αντιπροςωπεφει τθν τιμι που προςδιορίηεται με διακλαςιμετρία  επί του τελικοφ προϊόντοσ.    

 Να είναι διαφόρων γεφςεων (βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα, κεράςι) και να προζρχεται από φροφτα Α 
ποιότθτασ ςε ατομικι ςυςκευαςία των 20 gr και ςε ςυςκευαςία των 500gr, χωρίσ ςυντθρθτικά και ςτθν 
ςυςκευαςία  να αναγράφεται θ ςυνολικι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα. 
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 ΧΑΛΒΑΣ  

Το προϊόν κα πρζπει να πλθροί ότι αναφζρονται ςτο άρκρο 50  του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  Ο χαλβάσ να ζχει παραςκευαςκεί από πολτό ςθςαμιοφ (ταχίνι), με φυςικζσ 
ηαχαροφχεσ γλυκαντικζσ φλεσ με τθν προςκικθ και ελάχιςτθσ ποςότθτασ εκχυλίςματοσ ρίηασ ςτρουκίου. 
Για τθν παραςκευι του επιτρζπεται  θ προςκικθ ξθρϊν καρπϊν, κακάο, ςοκολάτασ ι βανίλιασ και το 
οποίο κα πρζπει να δθλϊνεται ςτθν ςυςκευαςία.  

Το είδοσ να προςφζρεται ςε ςυςκευαςία μπαςτοφνι των 2,5 Kgr και να παραδίδεται ςτισ γεφςεισ 
ςοκολάτα, βανίλια και αμφγδαλο. 

 

 ΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ ΚΕΑΣ ('H ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΡΟΛΛΑΣ) 

Τα προϊόντα να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφνται οι όροι του άρκρου 91(1) του Κ.Τ.Ρ. (91-10 ΕΚΔΟΣΘ 
1/ Μάρτιοσ 2014) και οι ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ 

Ρροϊόντα αλλαντοποιίασ χαρακτθρίηονται τα προϊόντα ςτα οποία θ διαδικαςία (επεξεργαςία) εξυγίανςθσ 
επιτυγχάνεται με τθ κερμικι τουσ επεξεργαςία. Θ κζρμανςθ τουσ ζχει επίςθσ ωσ αποτζλεςμα τθν 
μετουςίωςθ των πρωτεϊνϊν του κρζατοσ, με ςυνζπεια τθ ςτακεροποίθςθ τθσ δομισ τουσ και τθν 
ικανότθτά των προϊόντων τθσ κατθγορίασ αυτισ να κόβονται ςε φζτεσ. Θ κερμικι επεξεργαςία μπορεί να 
είναι υγρι, ξθρι ι και ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο ι/και να ςυνδυάηεται και με άλλεσ επεξεργαςίεσ. 

 1α.Ρροϊόντα κερμικισ επεξεργαςίασ από αυτοτελι τεμάχια κρζατοσ 

 Ενδεικτικά προϊόντα είναι το φιλζτο γαλοποφλασ καπνιςτό. Στα προϊόντα αυτά επιτρζπεται θ παρουςία, 
λόγω επεξεργαςίασ, λειοτριβζντοσ κρζατοσ ςε μικρό ποςοςτό (10% max) ςε προϊόντα του εδαφίου αυτοφ 
που ζχουν υποςτεί μάλαξθ (TUMBLING) κατά τθ διαδικαςία παραςκευισ τουσ. Το ελάχιςτο ποςοςτό  
μυϊκϊν πρωτεϊνϊν  να είναι 12 %  

  

 Θ ςυςκευαςία των παραπάνω προϊόντων να γίνεται ςε περιζκτεσ ι και περιβλιματα από υλικά 
κατάλλθλα για τρόφιμα που να κλείνουν κατά τρόπο ϊςτε να παρεμποδίηουν οποιαδιποτε επαφι του 
προϊόντοσ με το εξωτερικό περιβάλλον και ζτςι ϊςτε το περιεχόμενο να μθ μπορεί να κιγεί χωρίσ να 
υποςτεί και θ ςυςκευαςία άνοιγμα θ μετατροπι (Άρκρο 89(1)  του Κ.Τ.Ρ. 91-10 ΕΚΔΟΣΘ 1/ Μάρτιοσ 2014). 

 Επί τθσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων και πλθςίον του καταλόγου των ςυςτατικϊν κα πρζπει να 
αναγράφεται ςχετικι ζνδειξθ θ οποία να προςδιορίηει τθν υποκατθγορία προϊόντων ςτθν οποία ανικει. 

Επιςιμανςθ των προϊόντων αλλαντοποιίασ. 

Στο περίβλθμα ι τθ ςυςκευαςία των προϊόντων αλλαντοποιίασ πρζπει να αναγράφονται κατά τρόπο 
ςαφι, ευκρινι, ανεξίτθλο και αναμφιςβιτθτο, εκτόσ από τισ άλλεσ ενδείξεισ που προβλζπονται και οι εξισ: 

α) Θ ονομαςία τθσ βαςικισ κατθγορίασ του προϊόντοσ που κα είναι μία από αυτζσ που αναφζρονται ςτον 
Κϊδικα Τροφίμων  

β) Το είδοσ του προϊόντοσ με τθν προβλεπόμενθ από τον Κϊδικα Τροφίμων ονομαςία, όπωσ γαλοποφλα 
καπνιςτι 

γ) Θ λζξθ «ΣΥΣΤΑΤΛΚΑ» ακολουκοφμενθ από τθν ονομαςία όλων των ςυςτατικϊν του προϊόντοσ, δθλαδι, 
είδοσ του κρζατοσ, είδοσ του λίπουσ, πρόςκετεσ φλεσ, ςυνδετικζσ, αρτυματικζσ και άλλεσ φλεσ κατά ςειρά 
ελαττοφμενθσ περιεκτικότθτασ κατά τθ ςτιγμι τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ ςτθν παραγωγι του προϊόντοσ 
αλλαντοποιίασ. 

δ) Χρονικζσ ενδείξεισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Υπουργείου Γεωργίασ. 

ε) Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ διατιρθςθσ του προϊόντοσ. 

 

ΓΙΑΟΤΡΣΙ 

 Α.  Το χορθγοφμενο είδοσ (γιαοφρτι), να  είναι  πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ  όπωσ αυτι  ορίηεται  ςτον ΚΩΔΛΚΑ 
ΤΟΦΛΜΩΝ  ΡΟΤΩΝ & ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ ΚΟΛΝΘΣ ΧΘΣΘΣ Άρκρο 82 και να ζχει  παραχκεί ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ και το οποίο κα πρζπει να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ 
διατάξεισ του Ρ.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ Οδθγίεσ 92/46/ΕΟΚ και 

ΑΔΑ: 61Ζ34690Ω3-Υ5Σ





 

 

Σελίδα 45 

92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικϊν κανόνων που διζπουν τθν παραγωγι και εμπορία 
γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). 

1.  Να ζχει παραςκευαςκεί από γάλα αγελάδασ και μαγιά απουςία αντιβιοτικϊν και γενετικά 
τροποποιθμζνων υλικϊν. 

2.   Να ζχει: 

•  Δομι λεία, μαλακι και κρεμϊδθ.  

•  Γεφςθ ευχάριςτθ. 

•  Οςμι υπόγλυκθ.  

• Ph 3,3-3,8. 

 

3.   Να μθν παρουςιάηει 

• ευρωτίαςθ, 

• ςιψθ, 

• εμφανείσ μακροςκοπικζσ, μεταβολζσ χρϊματοσ και ςχιματοσ,  

• ανϊμαλθ οςμι και γεφςθ (πικρι, ταγκι, ξινιςμζνο ι δφςοςμο)  

• αλλοίωςθ από μικροβιακι δράςθ, 

•  μυκθτιακζσ αποικίεσ ςτθν επιφάνειά του, 

• υπολείμματα ορμονϊν, αυξθτικϊν παραγόντων, αντιβιοτικϊν, μυκοτοξινϊν τφπου Α & Β, βαρζων 
μετάλλων ςφμφωνα με τουσ ΕΚ 1881/2006, ΕΚ 396/2005, ΕΚ 10/2011, ΕΚ 2377/1990 και τροποποιιςεισ, 
Φυτοφάρμακα 149/2008, Αλλεργιογόνα ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011   

• Πριο διοξινϊν 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr fat  (ΕΚ) 1881/2006 και τροποποιιςεισ αυτϊν. 

4. Το γιαοφρτι κα πρζπει να πλθροί τα μικροβιολογικά     χαρακτθριςτικά όπωσ αυτά ορίηονται, ΕΚ 
2073/2005 και 1441/2007 με διαδικαςίεσ παραγωγισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των ΕΚ178/2002, 
852/2004, 853/2004, 854/2004  και ΡΔ 9/89. 

1. Απουςία salmonella spp ςε 25 gr ςε 5 δείγματα.  

2. Απουςία  E.coli  ςε 1 gr  ςε 5 δείγματα.   

3. Σταφυλόκοκκοι πθκτάςθ κετικοί Απουςία ςε 1gr ςε 5 δείγματα.   

4. Ολικά κολοβακτθριοειδι Απουςία ςε 1 gr ςε 5 δείγματα. 

5. Ηφμεσ – μφκθτεσ  < 10 cfu/gr  ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ εμπορικισ ηωισ. 

Β.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 

Θ ςυςκευαςία τθσ γιαοφρτθσ (Α) πρϊτθ ςυςκευαςία- κεςεδάκι, κα είναι από υλικό κατάλλθλο για τρόφιμα 
() πολυπροπυλζνιο, Άρκρο 26 Κεφάλαιο ΛΛ του Κ.Τ.Ρ. και κα κλείνει αεροςτεγϊσ με αλουμινόφυλλο με 
κράμα αυτοφ που κα περιζχει τουλάχιςτον 99% αργίλιο >0.05Μn, max 0.1%Zn, 0.05-2%Cu, max 0.05% 
άλλα λοιπά ςτοιχεία ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602, το δε βάροσ τθσ κάκε ςυςκευαςίασ να είναι 
περίπου 200 gr και ςε (Β) δεφτερθ ςυςκευαςία χαρτοκιβϊτια ανοικτά, ςτοιβαηόμενα,  αντοχισ, των 12 
τεμαχίων.  

Ο χρόνοσ βιωςιμότθτασ του προϊόντοσ ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ να είναι τουλάχιςτον τα 3/4 του 
ςυνολικοφ χρόνου ςυντιρθςθσ, τθν θμζρα παράδοςθσ ςτθν αποκικθ τροφίμων. 

Τα μζςα ςυςκευαςίασ δεν κα μεταφζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ  ουςίεσ ςτο προϊόν. Στο μζςο 
ςυςκευαςίασ (κεςεδάκι) κα πρζπει να αναγράφονται υποχρεωτικά ςτα Ελλθνικά με ευανάγνωςτα 
γράμματα, από χρϊμα ι μελάνι ι άλλο μθχανικό τρόπο που δεν μεταφζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ 
ουςίεσ (ΕΚ 89/109), οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ ςφμφωνα με τισ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ: 

       1. Επωνυμία παραςκευαςτι.  

       2. Αρικμόσ ζγκριςθσ. 

       3. Θ θμερομθνία παραγωγισ και 

       4. Θ θμερομθνία  λιξθσ.   
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       5. Ο κωδικόσ παρτίδασ, (Οδθγία 89/396), θ δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ  Διατάξεισ ςιμανςθσ 
τροφίμων.   

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΕΖΡΝΚΔΛΥΛ ΔΗΓΥΛ  

A
/
A 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΗΓΩΛ 

MΝNΑΓΑ 
ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 
ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΓΑΞΑΛΖ 
ΑΛΑ Κ.Κ. ΑΛΔ ΦΞΑ 

Φ
Ξ
Α 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 
ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ 
ΡΗΚΖ 

ΔΗΓΖ ΑΟΡΝ   

1 
Άξηνο ρσξηάηηθνο 
ζε θφξκα 1 θηινχ Θηιά 3.000 0,9 

13
% 2.700,00   

2 
Τσκάθηα 

ζάληνπτηο 200 gr. Ρκρ 4.000 0,16 
13
% 640,00   

ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ   

3 

Καθαξφληα Λν 6 
ζπζθεπαζία 500 

γξακ. Θηιά 200 0,94 
13
% 188,00   

4 

Εάραξε 
ζπζθεπαζία 1 

θηινχ Θηιά 200 0,8 
24
% 160,00   

5 

Φαθέο ρνλδξέο 
ζπζθεπαζία 1 

θηινχ Θηιά 80 1,66 
13
% 132,80   

6 

Φαζφιηα (κηθξά-
κεζαία) 

ζπζθεπαζία 1 
θηινχ Θηιά 80 1,7 

13
% 136,00   

7 

Μχδη απφ αιθνφιε 
400 γξακ. Ρεκάρηα 600 0,189 

24
% 113,40   

8 
Απγά εκέξαο 

Ρεκάρηα 4.000 0,15 

13

% 600,00   

9 
Θάζηεξ 120 γξακ. 

Ρεκάρηα 1.200 0,48 
24
% 576,00   

1
0 

Θαθέο ζηηγκηαίνο 
Λεο 200 γξακ. 

Ρεκάρηα 100 4,1 
24
% 410,00   

1
1 

Γάια εβαπνξέ 410 
γξακ. Ρεκάρηα 200 0,62 

13
% 124,00   

1
2 

Μαογαοίμη 
ρσρκεσαρία 250 

γοαμ. κιλξύ 
υάοςιμη Θηιά 300 2,4 

24
% 720,00   

1
3 

Σξμαςξπξλςόπ 
ρσρκεσαρία 1 

κιλξύ Θηιά 400 1,4 
24
% 560,00   

1
4 

Φιδέπ 
ρσρκεσαρία 250 

γοαμ. Θηιά 120 1,9 
13
% 228,00   
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1
5 

Σπινπίηεο κε απγά 
ζπζθεπαζία 500 

γξακ. Θηιά 120 0,98 
13
% 117,60 

 

1
6 

Αζηξάθη 
ζπζθεπαζία 500 

γξακ 
Θηιά 120 0,89 

13
% 

106,80 

  

1
7 

Οχδη BLU BELL 
(θίηξηλν) 

ζπζθεπαζία απφ 1 
έσο 2 θηιά Θηιά 600 0,96 

13
% 

576,00 

  

1
8 

Πξσοέπ 
ρσρκεσαρία 25 

κιλώμ Θηιά 400 2,59 

13
% 

1.036,00 

  

1
9 

Μαομελάδα 
ρσρκεσαρία 500 
γοαμ. (ςάπεο) Ρεκάρηα 800 0,94 

24
% 

752,00 

  

2
0 

Γαινπνχια 
θαπληζηή 
κπαζηνχλη 

(ηεηξάγσλν ή 
ζηξφγγπιν) Θηιά 200 5 

13
% 

1.000,00 

  

2
1 

Χσμόπ 
πξοςξκάλι 250 

ml 100% υάοςιμη 
ρσρκεσαρία Ρεκάρηα 3.240 0,29 

24
% 

939,60 

  

2
2 

Μπιρκόςα 
αλμσοά 40 

γοαμ. Ρεκάρηα 3.360 0,28 

24
% 

940,80 

  

2
3 

Γάια 
παζηεξησκέλν 

αγειάδαο πιήξεο Λίςοα 4.000 0,9 
13
% 3.600,00   

2
4 

Γηανχξηη πξφβεην 

θεζεδάθη 220 
γξακ. πιήξεο Σεμάυια 1.600 0,6 

13
% 960,00   

2
5 

Γηανχξηη 0% ή 2 
% 200 γξακ. Σεμάυια 4.000 0,49 

13
% 1.960,00   

2
6 

Ιεπθφ ηπξί άικεο 
(Φέηα ΞΝΞ) 

δνρεία 12 –15 
θηιψλ πεξίπνπ Κιλά 1.000 5,27 

13
% 5.270,00   

2
7 

Ρύζι Καοξλίμα 
ρσρκεσαρία  1 

κιλξύ 
Κιλά 1.200 0,98 

13
% 1.176,00   

2
8 

Καρέοι 
ημίρκληοξ 
μπαρςξύμι 

Κιλά 200 5,6 
13
% 1.120,00   

2
9 

Σράι μαύοξ 
ρσρκεσαρία 

κιλξύ 
Κιλά 8 5,89 

24
% 47,12   
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3
0 

Αλάςι μαγειοικό 
ρσρκεσαρία  

κιλξύ 
Κιλά 120 0,28 

24
% 33,60   

3
1 

 Ρίγαμη - 
ρσρκεσαρία 

κιλξύ 
Κιλά 8 6,99 

24
% 55,92   

3
2 

Αλεύοι όλχμ 
ςχμ υοήρεχμ 
ρσρκεσαρία 

κιλξύ Κιλά 120 0,68 
13
% 81,60   

3
3 

Κξμπόρςεπ 
Ρξδάκιμξ 

ρσρκεσαρία 1 
κιλξύ Κιλά 1.200 0,97 

24
% 1.164,00   

3
4 

Ρεβίθια υξμδοά 
ρσρκεσαρία 1 

κιλξύ 
Κιλά 80 1,7 

13
% 136,00   

3
5 

όδα ταγηςξύ 

Κιλά 20 1 
24
% 20,00   

3
6 

Νερερςέ 
ρσρκεσαρία 3 

κιλώμ 
Κιλά 80 1,3 

13
% 104,00   

3
7 

Χσμόπ λεμξμιξύ 
άοςσμα 380 

γοαμ. 
Σεμάυια 600 0,21 

24
% 126,00   

3
8 

Φοσγαμιέπ 125 
γοαμ. ρςαοέμιεπ  

Σεμάυια 1.000 0,42 
24
% 420,00   

3
9 

Κοιθαοάκι 
υξμδοό 

ρσρκεσαρία 500 
γοαμ. Κιλά 200 0,94 

13
% 188,00   

4
0 

Μακαοόμια 
κξτςά 

ρσρκεσαρία 500 
γοαμ. Κιλά 120 0,94 

13
% 112,80   

4
1 

Μακαοόμια 
Πέμμεπ 

ρσρκεσαρία 500 
γοαμ. Κιλά 120 0,94 

13
% 112,80   

4
2 

Κξςόπξσλξ 
ξλόκληοξ 

καςεφσγμέμξ 
(1300-1500γο.) Κιλά 4000 2,1 

13
% 8.400,00   
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4
3 

Κξσρκξύρι 500 
γοαμ. 

Κιλά 120 0,9 
13
% 108,00   

4
4 

Μαογαοίμη 
αςξμική 

ρσρκεσαρία 10 
γοαμ. Σεμάυια 2000 0,05 

24
% 100,00   

4
5 

Μαογαοίμη 500 
γοαμ. πξσ 

βξηθάει ρςη 
μείχρη ςηπ 

υξληρςεοίμηπ Σεμάυια 20 5 
24
% 100,00   

4
6 

Κατέπ τίλςοξσ 
500 γοαμ 

Σεμάυια 20 6 
24
% 120,00   

 
4

7 

Κατέπ 
ελλημικόπ 200 

γοαμ. 
Σεμάυια 40 2 

24

% 80,00   

4
8 

Χαμξμήλι 
τακελάκια (10 

τακελάκια) 
Σεμάυια 60 0,7 

24
% 42,00   

4
9 

Ελιέπ νιδάςεπ 

Κιλά 60 3 

2
4
% 180,00   

5
0 

Ξιμό 
ρσρκεσαρία 500 

γοαμ. 
Σεμάυια 20 1,4 

2
4
% 28,00   

5
1 

Πιπέοι Κόκκιμξ - 
ρσρκεσαρία 

κιλξύ 
Κιλά 10 9,5 

2
4
% 95,00   

5
2 

Μακαοόμια Νξ2 
ρσρκ/ρία 
500γοαμ. 

Κιλά 200 0,94 

1
3
% 188,00   

    
ΠΛΝΙΝ 

 

 

38885,84 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

4ε ΞΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ: ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

 

 

 

Γηεύζπλζε: ΞΔΟΗΝΣΖ «ΓΟΑΓΑΛΑ» 9ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο – Θνκνηελήο 

Α.Φ.Κ:   999387835 

Γ.Ν.: Αιεμαλδξνχπνιεο 

Ρειέθωλν: 25513-53423 

Fax: 25513-53409 

 

 

Αξηζκόο Πύκβαζεο:  …………../2018 

Ππλνιηθή Γαπάλε: ………………………€ πιένλ ΦΞΑ  

(………………….€ Ππκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) 

Ξξνκήζεηα Ρξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ξ.ΓΛ. Αιεμαλδξνύπνιεο 

 

Αξηζκόο Γέζκεπζεο Ξνζνύ: …………………………. ΑΓΑ: …………/0 

 

Πηελ Αιεμαλδξνχπνιε ζήκεξα ……………………………………………., νη ππνγεγξακκέλνη, αθ ελφο κελ ν 

θ. Γ. ΑΓΑΚΗΓΖΠ Γηνηθεηήο ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ, εθπξνζσπψληαο λφκηκα κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα 

ην Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Έβξνπ (Ξ.Γ.Λ.Δ.) θαη αθεηέξνπ, ε εηαηξεία 

………………………………., δηεχζπλζε: ……………………………, ΡΘ. ……………………., Ξφιε: …………………, 

ηει.: ……………………………………………. ΑΦΚ: ………………………………… , ΓΝ: ………………………………….., 

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ …………………………………., έρνληαο ππφςε :  

 

1. Ρελ ππ.αξηζκ. ……………………………………. Γηαθήξπμε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. 

(θνξέαο Αιεμαλδξνχπνιεο) γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ. 

2.  Ρελ ππ.αξηζκ. …………………………….. πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο.  

3. Ρελ ππ.αξηζκ. …………………………………….. Απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε θαηαθχξσζε ησλ εηδψλ . 
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ΠΚΦΥΛΖΠΑΛ θαη ΑΞΝΓΔΣΘΖΘΑΛ ηα παξαθάησ : 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ 

Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Έβξνπ – Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηε 

ππ.αξηζκ. …………………………………………..Γηαθήξπμε θαη ηελ ππ.αξηζκ. …………………………………..  

πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 1ν 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

1. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα δχν (2) κήλεο αξρφκελεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο, ήηνη απφ ………………………. έσο ………………………………….. ή κέρξη ηελ εμάληιεζε 

ησλ πνζνηήησλ. 

2. H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α.Δ. 1511 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

3. Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε εζληθφ ή 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Λνζνθνκείν. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή .Ξε ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε 

ζρεηηθή πεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη 

ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα 

γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη 

ηνπ ζπλφινπ απηψλ. 

5. Θακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ/ππεξεζηψλ. 

6. Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ πεξίπησζε 

θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε ζηεξηρζεί ε 

ππνγξαθή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ή .Ξε ή άιιε πεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη 

ηε ζρεηηθή πεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη 

ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα 

γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο 

πνζφηεηεο/ππεξεζίεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

7. Ζ ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη φηαλ ην Λνζνθνκείν δελ θάλεη ρξήζε απηήο, ή γηαηί 

εθνδηάδεηαη κε ηα είδε ηεο ή θαη κε άιια πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ απηά, απφ ην 

Θξάηνο ή θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ή απφ δσξεέο θ.ι.π., ή γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. 

8. Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην γεγνλφο 

απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ αλαδφρνπ. 

9. Θαηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ λφκνο ην επηβάιεη 

ή φξνη ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ. 

10. Νη ηηκέο κνλάδαο ησλ εηδψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ 

παξάηαζεο απηήο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αχμεζε, ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Θ. θαη ησλ 

επνκέλσλ ηνπ. 

11. Ρν Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ηελ παξνχζα, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ, επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ: 

 δελ εθηειέζεη ν πξνκεζεπηήο ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα  

 δελ ηεξήζεη ν πξνκεζεπηήο νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο ηαπηάξηζκεο 

δηαθήξπμεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ,  

 αλ ν Ξξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, 

ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

 Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ε 

εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επηβνιή ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

πνηληθψλ ξεηξψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο 
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δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο απνζεηηθήο πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π. 

ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε άιιν πξνκεζεπηή. Ξεξαηηέξσ ην Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ 

θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ 

πξνκεζεπηή, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

θαηαπίπηνπλ.                                                                                                                                                   

Ν πξνκεζεπηήο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Λνζνθνκείν, νη δε 

κηζζνί, εκεξνκίζζηα, αζθάιηζηξα ή φπνηεο άιιεο ακνηβέο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ  κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε 

εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε. 

 Ν πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή 

πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ, 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ κε θαιή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. 

 Ρν Λνζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ 

πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά  ηνπ ηαπηάξηζκνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

 

1. Κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ππ. αξηζκ. 

……………………………….Γηαθήξπμεο ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο, ηα 

νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. 

2. Ρα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ακθφηεξα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απνηεινχλ έλα εληαίν θαη 

αλαπφζπαζην ζχλνιν κε ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη, φηη δελ ξπζκίδεηαη ζηελ ζχκβαζε 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα πξνζαξηψκελα ζ’ απηή θαησηέξσ ηεχρε, νη φξνη ησλ νπνίσλ ηζρχνπλ ην 

ίδην κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζπκθσλνχληαη φινη νπζηψδεηο. Δίλαη δε ηα εμήο: 

 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 Νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνκεζεπηή 

 Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην Φ.Δ.Θ 

ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ.). Πηνηρεία θαη 

έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε 

λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

ΘΟΩΠΔΗΠ-ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

 

1. Ν θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη 

νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ ππ’αξηζκ. …………………………..Γηαθήξπμε , ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα 

ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ. 

2. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε 

ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, αλαηίζεηαη ζε εηδηθή επηηξνπή πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην 

Λνζνθνκείν. 

3. Πε πεξίπησζε ειιείςεσλ ή παξαιείςεσλ ή πιεκκεινχο εθαξκνγήο ηνλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

ζα επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξφζηηκν, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο δεκηάο 

παξαθξαηνχκελε απφ ηελ ακνηβή ηνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ. Πε 
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πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ.  

4. Πε θάζε πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, 

θεξχζζνληαο ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην  θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε. 

5. Πηov πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηoπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηoπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, ηo oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov ελδηαθεξφκελν πξoο παξνρή εμεγήζεσλ, 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Λ.4412/16. 

6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o ρνξε-

γεηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ απφ ηελ 

κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

7. Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ηελ ζχκβαζε, 

πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο θαζψο θαη ησλ παξαηάζεψλ ηεο, 

ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην Λνζνθνκείν πνηληθήο ξήηξαο ην χςνο ηεο νπνίαο ζα 

απνθαζηζζεί κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. Πε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην 

Ξ.Γ.Λ.Δ. ζα δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα πξνκεζεπηή ηα είδε απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη ζα 

δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή ηελ ηπρφλ πξνζήθνπζα δηαθνξά ηηκήο 

παξάιιεια κε ηελ αμίσζε ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ γηα θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ 

απηνχ. 

8. Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Ξξνκεζεπηήο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ 

παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε.  

 

ΑΟΘΟΝ 4ν 

ΞΙΖΟΩΚΖ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ-ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΙΖΟΩΚΖΠ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 

 1.   Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

3. Σξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

4. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγ-

θηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 

ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή 

ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

5. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 

ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

6. Toλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 

4412/2016 
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γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ  

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ  θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

 

ΆΟΘΟΝ 5ν  

ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

 

1. Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Λνζνθνκείν ηνπο πξνζηεζέληεο θαη 

ππαιιήινπο απηνχ, γηα φια ηα έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο, φπσο επίζεο θαη λα 

θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο, πνπ πεγάδνπλ απφ ή ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε 

ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ αληηπξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ ηνπ ζρεηηδφκελε κε ηε 

παξνχζα Πχκβαζε ή παξάβαζε απηήο ή πνπ πεγάδεη απφ ή απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε ηνηαχηεο πνπ ζπληειέζηεθε ή πξνθιήζεθε ζε 

ζρέζε κε : 

  ζσκαηηθέο βιάβεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ ζαλαηεθφξεο), θαη/ή 

 νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, 

Γεκνζίνπ, νπνηαζδήπνηε Αξκφδηαο Αξρήο θαη ησλ ζρεηηθψλ αληηπξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ή 

ππαιιήισλ απηήο. 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν  

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

 

1. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα ηηκνιφγηά ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη ηνλ α/α θάζε είδνο. Ζ κε αλαγξαθή ηνπο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή ηελ κε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ. Απαγνξεχεηαη θνηλή έθδνζε 

ηηκνινγίσλ γηα είδε πνπ πεξηέρνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο. Ζ πεξίπησζε απηή ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ιφγσ δηαθνξεηηθνχ πνζνζηνχ θξαηήζεσλ. 

2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16 θαζψο θαη θάζε 

κεηαγελέζηεξεο  δηάηαμεο, φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, ησλ νπνίσλ ηα θείκελα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

3. Ν Ξξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα 

θαη ηα ζηνηρεία ζην Λνζνθνκείν. Ν Ξξνκεζεπηήο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ 

εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο 

Πχκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

   

 

ΑΟΘΟΝ 7ν   

ΑΛΔΘΣΩΟΖΡΝ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 

1. Ζ ζχκβαζε απηή ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, απαγνξεπκέλεο ηεο 

εθρσξήζεψο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ρσξίο ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ΓΠ ηνπ Λνζνθνκείνπ.   

2. Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν ζρεηηθφ θείκελν (Γηαθήξπμε, πξνζθνξά 

θ.ι.π.) πιελ πξνθαλψλ ζθαικάησλ, ή παξαδξνκψλ ελ γέλεη απηνχ. 

3. Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ξπζκίδεηαη απφ 

απηήλ ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη νη δηαηάμεηο πεξί Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

4. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

Πχκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Ξξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 
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5. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα 

Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. 

 

Ζ Πχκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία ίδηα πξσηφηππα, αθνχ δε δηαβάζζεθε, βεβαηψζεθε λφκηκα, 

ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη ηα  κελ δχν αληίηππα παξακέλνπλ  ζην αξκφδην 

Γξαθείν ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην δε άιιν 

παξέιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

  

 

Συνημμένα: 

Όλα ηα νομιμοποιηηικά έγγραθα κάθε σπουήθιοσ νομικού προζώποσ, όπφς ηο Φ.Ε.Κ ίδρσζης 

και ηις ηροποποιήζεις ηοσ, επικσρφμένο ανηίγραθο ή απόζπαζμα ηοσ καηαζηαηικού ηοσ 

διαγφνιζόμενοσ και ηφν εγγράθφν ηροποποιήζεφν ηοσ (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Σηοιτεία και έγγραθα 

από ηα οποία πρέπει να προκύπηοσν ηα μέλη ηοσ Δ.Σ. ηα σπόλοιπα πρόζφπα ποσ έτοσν 

δικαίφμα να δεζμεύοσν με ηην σπογραθή ηοσς ηην Ε.Ε. και ηα έγγραθα ηης νομιμοποίηζης 

ασηών αν ασηό δεν προκύπηει εσθέφς από ηο καηαζηαηικό αναλόγφς με ηη νομική μορθή ηφν 

εηαιρειών ή κάθε άλλοσ νομικού προζώποσ. 

 

 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 

 

Ξίλαθαο εηδψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ Ξ.Γ.Λ.Δ.     Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

   

   

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΓΑΚΗΓΖΠ 
      (Πθξαγίδα –πνγξαθή –        

Νλνκαηεπώλπκν ππνγξάθνληνο) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – ΣΔΤΓ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *04120] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *9ο χλμ. Αλεξανδροφπολθσ - Κομοτθνισ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: * Μαργαρίτθ Βαςιλικι] 

- Τθλζφωνο: *2551353423] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *prosfores@pgna.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *www.pgna.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [15000000-8 ] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : [Ρρομικειεσ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *Πχι] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
[21/18] 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
[……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) [   ] 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

                                                           
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
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x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xxv

 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
  Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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