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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 κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε 

θάζε θνξά ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο  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 ΡΑΑΤΘΜΑ 
Λ 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. Κ54/ΔΣ30/23-10-2018 απόφαςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίνεται θ 
διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (ΑΔΑ: 6ΑΛΞ4690Ω3-7ΔΛ) 

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/
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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/
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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.  
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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 ολόκλθρων. 

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. 



ΑΔΑ: ΩΜ854690Ω3-9ΞΓ



 

 

Σελίδα 17 

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 ποςοςτό ζκπτωςθσ. Θ αποτφπωςθ του ποςοςτοφ αυτοφ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
κα πραγματοποιθκεί με τθν ανάρτθςθ τιμισ για το ςυγκεκριμζνο είδοσ ζχοντασ αφαιρζςει το ποςοςτό 
ζκπτωςθσ. Για τθν επαλικευςθ, ςτθν οικονομικι προςφορά ςασ κα ςυμπεριλαμβάνεται επί ποινι 
απόρριψθσ πίνακασ όπου κα αναγράφεται κακαρά το ποςοςτό ζκπτωςθσ ανά είδοσ. Σε περίπτωςθ όπου 
το αναγραφόμενο ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα τθσ  οικονομικι προςφορά ςασ ποςοςτό ζκπτωςθσ 
διαφζρει από το ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτο ΕΘΣΔΘΣ, ωσ ορκό κα κεωρθκεί αυτό του ΕΣΘΔΘΣ.  

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. 

Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ είναι ςτακερι  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, 
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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,  

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 οποί ο 
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 όλω 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.  



ΑΔΑ: ΩΜ854690Ω3-9ΞΓ



 

 

Σελίδα 21 

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 
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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. 



ΑΔΑ: ΩΜ854690Ω3-9ΞΓ



 

 

Σελίδα 26 

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 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

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

{ΑΓΑ: 7ΣΙΜ465ΦΤΟ-ΙΜΔ}, Απφθαζε ηεο Δ.Π.Τ. , ζέκα 6ν. 

Σα πξνζθεξφκελα είδε, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο 

απαηηήζεηο θαη είλαη απαξάβαηεο.  

Οπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο, ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ  ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ  

1. Σν ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π 

(άξζξα 70, 71, 73, 75) θαη ηα παξαξηήκαηα Ι θαη ΙΙ, θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο θαη 

Κνηλνηηθέο Γηαηάμεηο. 

2. Σα καγεηξηθά ιάδηα (ειηέιαην – αξαβνζηηέιαην ) ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κεθαιαίνπ VIII, ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηνπ Παξαηήκαηνο Ι 

θαη ΙΙ σο πξνο ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

ΓΔΝΙΚΑ 

Σν ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα είλαη extra παξζέλν ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ(1) θαη λα έρεη 

παξαρζεί απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο. 

Να κελ εκθαλίδεη νζκή ή γεχζε ηάγγηζεο, ζήςεο ή επξσηίαζεο θαη λα κελ παξέρεη απφ ηηο 

νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο γεληθά ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ, 

αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο ηνπ.   

1.ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ: Ωο "Παξζέλν Διαηφιαδν Δμαηξεηηθφ" ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

2568/91 ηεο ΔΟΚ θαη ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007, θαη ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  1α ην 

ειαηφιαδν πνπ παξάγεηαη απφ  θαξπνχο ειηάο θαη πνπ είλαη:  

 1.Τγηείο, απαιιαγκέλνη απφ μέλεο χιεο, εληνκνθηφλα, ζθνπιήθηα, έληνκα θιπ. θαιά πιπκέλνη 

θαη θαζαξνί.  

 2. Η παξαγσγή ηνπ ειαηφιαδνπ απφ ηνπο θαξπνχο ηεο ειηάο λα γίλεηαη ζε ειαηνηξηβεία πνπ 

ιεηηνπξγνχλ µε άδεηα ηεο αξκφδηαο θξαηηθήο αξρήο. 

 3. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη µφλν κεραληθά κέζα ρσξίο 

νπνηαδήπνηε άιιε επεμεξγαζία εθηφο απφ ηελ πιχζε κε λεξφ, ηελ θαζίδεζε, ηε θπγνθέληξηζε 

θαη ηε δηήζεζε.  

 4. Να κελ εκθαλίδεη νζκή ή γεχζε ηάγγηζεο, ζήςεο, επξσηίαζεο θαη λα µελ παξέρεη απφ ηηο 

νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο γεληθά, ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ 

αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο. Δπίζεο λα κελ εκθαλίδεη 

γεχζε φμηλε, πηθξή, κπαγηάηηθε, επξσηηψδε ή µε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαινχζα απέρζεηα. Να 

είλαη ζηελ πξάμε απαιιαγκέλν απφ ζάπσλα, λα µελ πεξηέρεη μέλεο πξνο απηφ νπζίεο γεληθά, 

νχηε κνχξγα.  

 5. Να κελ πεξηέρεη βαξέα δειεηεξηψδε κέηαιια, σο θαη ππνιείκκαηα δηαιπηηθψλ κέζσλ. Να 

µελ πεξηέρεη νπνηαδήπνηε ζπληεξεηηθά κέζα. Να κελ πεξηέρεη ηνμηθέο νπζίεο (εληνκνθηφλα, 

θιπ) ησλ νπνίσλ ε πεξηεθηηθφηεηα λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,001%.   

  6. Να είλαη απηνχζην θαη φρη απφ αλάκημή ηνπ, κε άιια ιάδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο 

θαξπνχο ή µε ιάδηα δσηθήο πξνέιεπζεο, ζπνξέιαηα θαη ειαηφιαδα αθαηάιιεια γηα βξψζε, ή 

ειαηφιαδα πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηελ αλαζχλζεζε ιηπαξψλ νμέσλ ππξελέιαηνπ κε γιπθεξίλε.  

  7.Πξέπεη λα είλαη δηαπγέο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 20ν C θαη λα έρεη ηε θπζηθή ραξαθηεξηζηηθή 

ηδηάδνπζα νζκή θαη γεχζε ηνπ παξζέλνπ ειαηφιαδνπ.  
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Απαγνξεχεηαη ν ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδήπνηε ρξσζηηθή ή άιιε νπζία πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη έκκεζα ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ. Σν ρξψκα ηνπ λα είλαη αξγπξφρξνπλ έσο 

αρπξνθίηξηλν, ελίνηε θαη πξαζηλνθίηξηλν.  

Σν παξαδηδφκελν έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΙΙ ηνπ Άξζξνπ 71(1)  ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ'αξηζ. 2568/91 

Σα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ππφθεηληαη ζε απηφκαηε ηξνπνπνίεζε, αλάινγα µε ηηο 

εθάζηνηε λέεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζρεηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ'αξηζ. 2568/91 θαη ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 

ΤΚΔΤΑΙΑ 

 χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Καλ. 29/2012 ην ειαηφιαδν ζα πξέπεη vα παξαδίδεηαη 

ζπζθεπαζκέλν ζε δνρεία ησλ 5 ιίηξσλ ησλ (4,460 πεξίπνπ Kgr), απφιπηα θαηλνχξγηα θαη 

εληειψο ακεηαρείξηζηα, αεξνζηεγψο θιεηζκέλα θαη ηνπ απηνχ θαζαξνχ βάξνπο. Η ζπζθεπαζία 

ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην ακεηάβιεην ηεο ζχζηαζεο απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 

γλεζηφηεηα ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ην ακεηάβιεην ησλ επηγξαθψλ ηνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη νη ζπζθεπαζίεο απηέο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα 

αλνίγκαηνο πνπ ζα θαηαζηξέθεηαη κεηά ηελ πξψηε ρξήζε ηνπ. 

Σν παξαδηδφκελν πξντφλ ζα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε ιεπθνζηδεξά ή πιαζηηθά HDP ή HDPE ησλ 5 

lit ή άιιεο αλάινγεο ζπζθεπαζίαο  , ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

ηελ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε ραξαθηήξεο 

επαλάγλσζηνπο, αλεμίηεινπο ηεο απηήο γξακκαηνζεηξάο ηδίνπ κεγέζνπο θαη ρξψκαηνο κεηαμχ 

ηνπο θαη επδηάθξηηνπο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο εηηθέηαο, ψζηε λα μερσξίδνπλ απφ ην 

ππφβαζξν ζην νπνίν είλαη ηππσκέλεο θαη λα δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ην ζχλνιν ησλ άιισλ 

γξαπηψλ ελδείμεσλ θαη ζρεδίσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηε ζήκαλζε, νη εμήο πιεξνθνξίεο 

ΔΦΔΣ (ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΚΔΤΑΙΑ & ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΩΝ: 

1. θ ονομαςία πϊλθςθσ- εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο, 

2. θ ποιοτικι κατθγορία «Ελαιόλαδο ανωτζρασ κατθγορίασ που παράγεται απευκείασ από ελιζσ και 
μόνο με μθχανικζσ μεκόδουσ»,  

3. ο προςδιοριςμόσ τθσ καταγωγισ, 

4. θ κακαρι ποςότθτα του όγκου (5 lit),  

5. το Πνομα ι θ Εμπορικι Επωνυμία και Διεφκυνςθ του παραγωγοφ ι ςυςκευαςτι, 

6. θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτάσ του,  

7. ο αρικμόσ παρτίδασ τυποποίθςθσ,   

8. οι ςυνκικεσ διατιρθςθσ,   

9. ο αλφαρικμθτικόσ κϊδικασ ζγκριςθσ. 

Τα δοχεία των 5 λίτρων κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ανά τζςςερα (4) μζςα ςε ανκεκτικά χαρτοκιβϊτια 
κατάλλθλα κλειςμζνα και αςφαλιςμζνα. 

 

2. ΖΙΗΔΙΑΗΝ: Σν ειηέιαην (Άξζξν73(1) Β (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη 

απφ ηα ζπέξκαηα ηνπ ειίαλζνπ (Helianthus annuus L), κε κεραληθή δηαδηθαζία.      Να είλαη Α 

πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Άξζξνπ 73(1) ηνπ Κ.Σ.Π., παξζέλν, δηαπγέο, κε 

μαλζσπφ ρξψκα θαη ειαθξά γιπθηά γεχζε, πινχζην ζε πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα θαη ειεχζεξν 

απφ ηνμηθέο νπζίεο ηνπ νπνίνπ ε νμχηεηα, εθθξαζκέλε ζε ειατθφ νμχ, λα είλαη ζην κέγηζην 2%.  

Να έρεη νζκή θαη γεχζε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ πξντφληνο, απαιιαγκέλν απφ μέλεο νζκέο θαη 

κεηάγγηζε. 

 

Η ζπζθεπαζία ησλ καγεηξηθψλ ειαίσλ λα είλαη ζα είλαη πιαζηηθά δνρεία HDP ή HDPE ησλ 5 lit ή 

άιιεο αλάινγεο ζπζθεπαζίαο  , ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 
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H εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ειαηφιαδσλ  θαη καγεηξηθψλ ειαίσλ λα είλαη ην πξψην ηέηαξην 

ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ. 

 

ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ  ηνπο φξνπο ηνπ ΚΩΓΙΚΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΗ (Άξζξα 61, 62, 62α),  παξαγσγήο ρψξαο 

Δ.Δ. 

• Να έρνπλ δσεξφ θπζηνινγηθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο. 

• Να κελ πεξηέρνπλ ηερλεηή ρξψζε, άξσκα ή πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλφξγαλεο νπζίαο. 

• Να είλαη θαζαξηζκέλα θαη λα είλαη απαιιαγκέλα μέλσλ ζσκάησλ. 

• Να έρνπλ ππνζηεί βαζηά θαηάςπμε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα κελ έρνπλ 

ππνζηεί επαλαθαηάςπμε.  

• Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απφςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ λσπψλ 

ιαραληθψλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. 

• Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα κελ παξνπζηάδνπλ ζπζζσκαηψκαηα (ηα ηεκάρηα δειαδή λα 

κελ είλαη θνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο) ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεκαίλεη ηε δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο 

αιπζίδαο. 

• Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ πγεηνλνκηθψλ  θαη θνηλνηηθψλ νδεγηψλ 

πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ. 

• Η απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

Κ.Σ.& Π. άξζξα 61,62,62α 92 & 93 θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλήο  ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9. 

• Η ζπζθεπαζία θαη ε επηζήκαλζε λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

Κ.Σ.& Π. άάξζξα 9,11 & 62α  θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο. 

H εκεξνκελία παξάδνζεο ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπο. 

 

ΤΚΔΤΑΙΑ 

Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζε θαηεςπγκέλε κνξθή, ζπζθεπαζκέλα ζε δχν ζπζθεπαζίεο. Η (Α) 

πξψηε ζπζθεπαζία ζα είλαη απφ πιαζηηθφ θχιιν, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 26 , 26α & 27 ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη εληφο ραξηνθηβσηίνπ (Β) ζπζθεπαζία (εμσηεξηθή 

ζπζθεπαζία) ησλ 10 Kgr ή άιιεο αλάινγεο ζπζθεπαζίαο   ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ . Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο 

ζηελ Διιεληθή Γιψζζα νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο, φπσο: 

• ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο (νλνκαζία πξντφληνο θαη πνηθηιία), 

• ην ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ,   

• ε εηαηξεία ηππνπνίεζεο (ΚΩΓ.),  

• ε εηαηξεία δηαθίλεζεο,  

• ε εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο θαη ιήμεο, θαη  

• νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο. 

H εκεξνκελία παξάδνζεο ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπο. 

 

ΝΩΠΑ  ΚΡΕΑΣΑ 

ΝΩΡΑ ΚΕΑΤΑ:  Να προζρχονται από νωπά κρζατα Αϋ ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται και περιγράφονται 
ςτα άρκρα 88, 88(1) και 89 του Κϊδικα Τροφίμων, Ροτϊν και Λοιπϊν Αντικειμζνων Κοινισ Χριςεωσ. Τα 
παραδιδόμενα νωπά κρζατα, κα προζρχονται από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και από εγκεκριμζνα  ςφαγεία. 

 Τα προςφερόμενα κρζατα πρζπει ςφμφωνα με το Άρκρο 88(1) του Κ.Τ.Ρ.  

• Να προζρχονται από κατάλλθλα για κατανάλωςθ τμιματα κατοικίδιων ηϊων, βοοειδϊν, χοίρων 
και προβάτων. 

• Να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε επεξεργαςία που να αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ 
ςυντιρθςισ τουσ. 
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• Να ζχουν υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο. 

• Να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και καταλλθλότθτασ και τισ ςυςτάςεισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 

• Να μθν περιζχουν επιβλαβείσ ουςίεσ προερχόμενεσ από τθν διατροφι των ηϊων ι άλλεσ ουςίεσ 
εξωγενοφσ προελεφςεωσ, όπωσ οιςτρογόνα, αντιβιοτικά και κυρεοςτατικά.  

• Να ζχουν ζνα κανονικό χρϊμα χαρακτθριςτικό του ςφάγιου (π.χ. κόκκινο, χωρίσ αίματα για το 
μοςχάρι).   

• Κατά τον χρόνο παράδοςθσ ςτισ αποκικεσ δεν κα πρζπει να ζχουν κερμοκραςία ανϊτερθ των 4-
50C και οξφτθτα (PH) μεταξφ 4-5,8. 

• Να είναι καλά ςυντθρθμζνα και κακαρά και να μθν είναι αφυδατωμζνα, ςάπια, ευρωτιαςμζνα ι 
ταγγιςμζνα. 

• Να μθν αναδίδουν δυςάρεςτεσ οςμζσ. 

• Να μθν ζχουν λίποσ, εκτόσ του ςυνδεόμενου φυςικϊσ με το κρζασ.   

Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ να είναι άψογοι, χωρίσ να παρζχουν ενδείξεισ για ατελι επεξεργαςία ι 
χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν.   

 Να μθν ζχουν υποςτεί μεταβολι των οργανολθπτικϊν του χαρακτιρων, όπωσ επίςθσ και αλλοιϊςεισ που 
μπορεί να επιδράςουν ςτθν υγεία των καταναλωτϊν ι ςτθ ςυντιρθςι του. 

 ΝΩΡΟ ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΛ:  Το νωπό κρζασ μοςχάρι να είναι απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ κ.λ.π., 
και να παραδίδεται ςε ςυςκευαςία αυτοτελϊν ανατομικϊν τεμαχίων κρζατοσ, όπωσ αυτά ακριβϊσ 
κακορίηονται ςτο ΡΔ 186/1981. Το νωπό κρζασ να είναι αυτοτελι τεμάχια πρϊτθσ κατθγορίασ (Α) μθρόσ 
(μποφτι - ο μθρόσ μαηί με το τεμάχιο που αντιςτοιχεί ςτθ λεκάνθ κιλότο και αυτοτελι τεμάχια δεφτερθσ 
κατθγορίασ (Β)).  Τα αυτοτελι τεμάχια πρϊτθσ κατθγορίασ (Α) είναι τα ακόλουκα: τράνσ, νουά, κυλότο, 
ςτρογγυλό κ.λ.π, ενϊ τα αυτοτελι τεμάχια δεφτερθσ κατθγορίασ (Β) είναι τα εξισ: ςπάλα, ποντίκι, κλπ. 

Το νωπό κρζασ (μοςχάρι) να ανικει ςτθν κατθγορία ταξινόμθςθσ γράμματοσ Η (θλικίασ άνω 8 μθνϊν αλλά 
το πολφ 12 μθνϊν,  νεαρό μοςχάρι), όπωσ ορίηεται ςτον Κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ε.Κ. 566/2008.    

 Να ανικει από άποψθ διάπλαςθσ ςτισ διαβακμίςεισ των κατθγοριϊν Ε, U, R, και ωσ προσ τθν κατάςταςθ 
πάχυνςθσ να ανικει ςτισ διαβακμίςεισ 1 και 2, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτουσ Κανονιςμοφσ 1183/2006 και 
1234/2007. 

 

E εξαιρετικι Πλεσ οι πλάγιεσ όψεισ καμπφλεσ ζωσ πολφ καμπφλεσ· εξαιρετικι μυϊκι ανάπτυξθ. 

U πολφ καλι Ρλάγιεσ όψεισ καμπφλεσ ςτο ςφνολό τουσ· πολφ καλι μυϊκι ανάπτυξθ. 

R καλι  Ρλάγιεσ όψεισ ευκφγραμμεσ ςτο ςφνολό τουσ· καλι μυϊκι 

ανάπτυξθ. 

  

 να ανικει ωσ προσ τθν κατάςταςθ πάχυνςθσ ςτισ διαβακμίςεισ:  

 

1 πολφ μικρι Στρϊμα λίπουσ ανφπαρκτο ζωσ πολφ λεπτό. 

2 μικρι Ελαφρό ςτρϊμα λίπουσ, μφεσ ςχεδόν παντοφ εμφανείσ. 

 ΝΩΡΟ ΚΕΑΣ  ΧΟΛΛΝΟ : Το νωπό χοιρινό κρζασ να είναι Μθρόσ (χοιρινό μποφτι) άνευ οςτϊν, μπριηόλεσ 
και κόντρα χοιρινοφ με οςτά και να προζρχεται από ηϊα που ζχουν εκτραφεί και αναπτυχκεί καλά 
(αρςενικά πριν το ςτάδιο τθσ γεννθτικισ ωριμότθτασ, κθλυκά που δεν χρθςιμοποιικθκαν για 
αναπαραγωγι). 

Τα ηϊα από τα οποία κα προζρχεται το κρζασ, να είναι υγιι και απαλλαγμζνα από νοςιματα, και να ζχουν 
υποςτεί κτθνιατρικό ζλεγχο πριν και μετά τθ ςφαγι  και ζχουν κρικεί μετά απ’ αυτι τθν εξζταςθ 
κατάλλθλα να ςφαγοφν και διατεκοφν ςτθν κατανάλωςθ. 

Τα ςφάγια κατανζμονται ςε κατθγορίεσ βάςει τθσ εκτιμϊμενθσ περιε-κτικότθτάσ τουσ ςε άπαχο κρζασ και 
ταξινομοφνται ανάλογα με το άπαχο κρζασ ωσ ποςοςτό του βάρουσ του ςφαγίου. Θ διαμόρφωςθ πρζπει 
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να είναι τζτοια ϊςτε να ζχουν ανεπτυγμζνουσ μφεσ, κυρίωσ ςτουσ μθροφσ, και να είναι κατθγορίασ Ε ι U ι 
R, όπωσ προβλζπονται ςτον Κανονιςμό 1234/2007. 

 Θ κατάςταςθ τθσ πάχυνςθσ να είναι τζτοια ϊςτε το λίποσ να είναι κατανεμθμζνο, λευκωπό, όχι μαλακό 
και ελαιϊδεσ. Να ζχει γίνει πλιρθσ αφαίρεςθ του λίπουσ τόςο εςωτερικά όςο και εξωτερικά. 

   

    Κατθγορίεσ                        Άπαχο κρζασ ωσ ποςοςτό του βάρουσ του ςφαγίου 

         E                                      55 ι περιςςότερο 

         U                                     50 ι περιςςότερο αλλά κατϊτερο του 55 

         R                                     45 ι περιςςότερο αλλά κατϊτερο του 50  

 ΝΩΡΟ ΚΕΑΣ ΑΜΝΟΕΛΦΛΩΝ: Τα αμνοερίφια να προζρχονται από ηϊα γάλακτοσ, 8-12 Kgr, ςφμφωνα με 
τουσ Κανονιςμοφσ 1183/2006 και 1234/2007, κατά προτίμθςθ Ελλθνικισ παραγωγισ, ολόκλθρα, 
πρόςφατθσ ςφαγισ, χωρίσ κεφάλι, χωρίσ εντόςκια (εκτόσ από τισ θμζρεσ των εορτϊν ςφμφωνα με τθν 
Αγορανομικι Διάταξθ 14/89). Να φζρουν τισ προβλεπόμενεσ από τθν Νομοκεςία απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. 

ΤΕΜΑΧΛΣΜΟΣ 

 Ο τεμαχιςμόσ των νωπϊν κρεάτων, πρζπει να γίνεται απαραίτθτα από εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ 
τεμαχιςμοφ ςφμφωνα με Ρ.Δ. 306/1980 - Ρερί όρων τεμαχιςμοφ νωποφ κρζατοσ και ελζγχου των 
εργαςτθρίων τεμαχιςμοφ, αποςτεϊςεωσ και παραςκευισ μιτωτοφ, όπωσ τροποποιικθκε από το Ρ.Δ. 
1115/80, (281/Α/11.12.80) «Ρερί τροποποιιςεωσ τθσ περίπτωςθσ γϋ του Ρ.Δ. 306/80 «Ρερί όρων 
τεμαχιςμοφ νωποφ κρζατοσ και ελζγχου των εργαςτθρίων τεμαχιςμοφ, αποςτεϊςεωσ και παραςκευισ 
μιττωτοφ» και τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΟ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟ (EE) ΑΛΚ. 1337/2013 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΙΣ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 
2013, για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τθν ζνδειξθ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι του τόπου 
προζλευςθσ για τα νωπά, διατθρθμζνα με απλι ψφξθ ι κατεψυγμζνα κρζατα χοιροειδϊν, προβατοειδϊν, 
αιγοειδϊν και πουλερικϊν, και να εφαρμόηει ςφςτθμα HACCP  

 Τα ςφαγεία και τεμαχιςτιρια και οι αυτόνομεσ ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να διακζτουν άδεια 
λειτουργίασ και αρικμό ζγκριςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ρ.Δ.79/2007 

(Κακοριςμόσ των όρων, των προχποκζςεων και τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ και 
εκςυγχρονιςμοφ των ςφαγείων οπλθφόρων ηϊων, πουλερικϊν και λαγόμορφων και κζςπιςθ των 
αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 853/2004 και 
882/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τθν ίδρυςθ ςφαγείων). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ  

Τα αυτοτελι τεμάχια των ςφάγειων να είναι: 

 Για το μοςχάρι: πρϊτθσ κατθγορίασ (Α) – μποφτι (εδϊ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα τμιματα: «τράνσ», 
«νουά», «ουρά», «ςτρογγυλό» και «κυλότο»), ι αυτοτελι τεμάχια δεφτερθσ κατθγορίασ (Β), όπωσ είναι θ 
ςπάλα, το ποντίκι όπωσ ακριβϊσ κακορίηονται ςτο ΡΔ 186/1981. Το νωπό μοςχάρι πρζπει να παραδίδεται 
τεμαχιςμζνο, ςε ολόκλθρα αυτοτελι τεμάχια, (π.χ. τράνσ, ςτρογγυλό, νουά κ.λ.π., άνευ περιττϊν μερϊν 
και άνευ λίπουσ), ενϊ για δε το χοιρινό νωπό κρζασ, αυτό να είναι μποφτι (Α/Ο) και μπριηόλεσ κομμζνεσ ι 
κόντρα χοιρινοφ . 

Δεν γίνεται δεκτι μζςα ςτθ ςυςκευαςία, θ φπαρξθ: 

1. Ρρόςκετου λίπουσ, εκτόσ του ςυνδεμζνου φυςικϊσ με το κρζασ. 

2. Μικρϊν τεμαχίων κρζατοσ (TRIMMINGS) και αποξεςμάτων οςτϊν. 

    Κάκε αυτοτελζσ ανατομικό τεμάχιο, κα ςυςκευάηεται από τον παραςκευαςτι ι τον ςυςκευαςτι, ςε 
πρϊτθ ςυςκευαςία ςε κενό αζροσ (VACUM) άνευ ςυντθρθτικϊν ουςιϊν ςε διαφανι προ ςυςκευαςία, 
κατάλλθλθ για τρόφιμα, που κα το προςτατεφει από ζξωκεν μικροβιακοφσ ι άλλουσ παράγοντεσ, κακϊσ 
και από τθν απϊλεια υγραςίασ (Οδθγία 89/108/ΕΟΚ).   

 Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ κανενόσ κομματιοφ που ανικει ςτθν Κατθγορία ϋϋΑϋϋ, αλλά πρζπει να 
περιλαμβάνονται όλα τα κομμάτια ςτθ φυςιολογικι αναλογία που απαντοφν ςτθν Κατθγορία αυτι. 

 Είναι ςτθν κρίςθ του ζκαςτου Νοςοκομείου να ηθτιςει τθν προμικεια ι όχι των κομματιϊν ‘’κόντρα’’, 
‘’φιλζτο’’ και ‘’μπριηόλεσ’’. 
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 Τα  αυτοτελι διαφορετικά ανατομικά ςυςκευαςμζνα, τεμάχια τθσ ίδιασ κατθγορίασ πρζπει να 
ςυςκευάηονται ςτθ ςυνζχεια ςε χαρτοκιβϊτια. 

 Τα χαρτοκιβϊτια κα είναι κυματοειδοφσ χαρτονιοφ, με Αντοχι ςτθ Διάρρθξθ κυματοειδοφσ χαρτονιοφ, 
BST, μεγαλφτερθ από 1300 KPa. και κα είναι κακαροφ βάρουσ περιεχομζνου, περίπου 25 Kgr (±10%).   

Τα νωπά κρζατα κα παραδίδονται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αγορανομικζσ, κτθνιατρικζσ και 
υγειονομικζσ διατάξεισ, θ δε θμερομθνία παράδοςθσ κα είναι το πρϊτο τζταρτο του χρόνου τθσ ςυνολικισ 
διατθρθςιμότθτάσ του.  Ρζραν του χρόνου αυτοφ δεν κα γίνεται θ παραλαβι των προϊόντων. 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο που 
κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ (τεμάχιο) και τθσ ποιοτικισ κατάταξθσ των 
παραδιδόμενων νωπϊν κρεάτων. 

  Εςωτερικά ςτθν διαφανι προςυςκευαςία και πάνω ςε κάκε αυτοτελζσ ανατομικό τεμάχιο, αλλά και ςτθν 
εξωτερικι ςυςκευαςία, πρζπει να υπάρχει ετικζτα, κατάλλθλθ για τρόφιμα, ςτθν οποία να αναγράφονται,  
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, και ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1760/2000, του 
κανονιςμοφ (Ε.Κ.) αρικμ.510/2006, του  κανονιςμοφ τθσ ΕΕ (αρικ. 1337/2013) τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2013 
τα εξισ:   

1. Θ περιγραφι του ςφάγειου (Νεαρό ηϊο 8- 12 μθνϊν. 

2. Θ Χϊρα καταγωγισ.   

3. Θ Χϊρα εκτροφισ. 

4. Θ Χϊρα ςφαγισ.  

5. Ο κωδικόσ του ςφάγειου (Ρλθν του χοιρινοφ). 

6. Ο αρικμόσ ζγκριςθσ του ςφαγείου.    

7.Ο τίτλοσ και ο αρικμόσ εγκρίςεωσ λειτουργίασ του    εργαςτθρίου  τεμαχιςμοφ.   

8. Θ θμερομθνία ςφαγισ. 

5. Θ Ταξινόμθςθ του Ηϊου (π.χ. ΑΗ1).   

6. Το κακαρό βάροσ του περιεχομζνου. Κα πρζπει να αναγράφεται επί αυτοκόλλθτθσ ετικζτασ 
θλεκτρονικισ ηυγαριάσ του εργοςταςίου και κα επικολλάται επί τθσ ςυςκευαςίασ.   

 7. Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτάσ του. 

 Για τθν ςυντιρθςθ και τθ διακίνθςθ των κρεάτων πρζπει να τθροφνται οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 203/1998 - 
Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγισ και 
διάκεςθσ ςτθν αγορά  κρζατοσ (231/Α) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και 
τροποποίθςθ των προεδρικϊν διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α), ο δε 
διακινθτισ πρζπει να εφαρμόηει ςφςτθμα HACCP. 

 

   

ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρζπει να είναι <<Α>>  Κατθγορίασ και να ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ 
εμπορίασ τθσ κατθγορίασ αυτισ, όπωσ κακορίηονται από τισ προδιαγραφζσ του Κ.Τ.Ρ (Άρκρο 119), των 
ιςχυόντων Κανονιςμϊν και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 τθσ 28/1/94 περί ποιοτικοφ ελζγχου νωπϊν 
οπωρολαχανικϊν), Κανονιςμό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 257543/31.07.03, ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί 
υποχρεωτικισ τυποποίθςθσ (ςυςκευαςίασ και επιςιμανςθσ) των νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν που 
ειςάγονται, εξάγονται, διακινοφνται ι πωλοφνται ςτισ πάςθσ φφςεωσ αγορζσ και καταςτιματα των χωρϊν 
τθσ Ε.Ε, τισ ιςχφουςεσ Αγορανομικζσ Διατάξεισ (Αγορανομικι Διάταξθ 14/89 Άρκρο 3 και Άρκρο 67β) περί 
λιψθσ ειδικϊν μζτρων που αφοροφν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχϊριασ παραγωγισ, κατά τθν εμπορία 
και διακίνθςι τουσ από τθ βάςθ παραγωγισ μζχρι τθν τελικι κατανάλωςι τουσ, να πλθροφν τισ 
απαιτιςεισ των  Κανονιςμϊν *Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 543/2011 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ τθσ 7θσ Λουνίου 2011 για τθ 
κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ, του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1234/2007 του Συμβουλίου όςον 
αφορά τουσ τομείσ των οπωροκθπευτικϊν και των μεταποιθμζνων οπωροκθπευτικϊν,  του Κανονιςμοφ 
(ΕΚ) αρικ. 1580/2007 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 2007 για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ των 
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κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 2200/96, (ΕΚ) αρικ. 2201/96 και (ΕΚ) αρικ. 1182/2007 του Συμβουλίου ςτον τομζα 
των οπωροκθπευτικϊν+. 

  

ΓΕΝΛΚΑ  

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρζπει να είναι φρζςκα ( το ανϊτερο τριϊν θμερϊν – για τα οπωρολαχανικά  
εποχισ), να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 543/2011 ϊςτε να είναι :  

- ακζραια, 

- υγιι (αποκλείονται προϊόντα που είναι προςβεβλθμζνα από ςιψθ ι αλλοιϊςεισ που τα κακιςτοφν 
ακατάλλθλα για κατανάλωςθ), 

- κακαρά, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από κάκε ορατι ξζνθ φλθ,  

 - απαλλαγμζνα από παράςιτα και γενικότερα επιβλαβείσ οργανιςμοφσ και να μθν εμφανίηουν αλλοίωςθ 
τθσ ςφςταςθσ ι των οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν, 

- απαλλαγμζνα από μθ φυςιολογικι εξωτερικι υγραςία, 

- απαλλαγμζνα από αρχι εξωτερικισ ξιρανςθσ, 

- απαλλαγμζνα από ηθμιζσ οφειλόμενεσ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ι παγετό, 

- απαλλαγμζνα από ξζνθ οςμι ι/ και ξζνθ γεφςθ, 

 - απαλλαγμζνα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργϊν καταλοίπων όπωσ είναι τα ακόλουκα: 
οργανοφωςφορικά, οργανοχλωριομζνα και υδρογονάνκρακεσ. 

 - Τα προϊόντα πρζπει να είναι επαρκϊσ αναπτυγμζνα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να βρίςκονται 
ςε ικανοποιθτικό ςτάδιο ωρίμανςθσ και να μθν είναι υπερϊριμοι.  

    Τα προϊόντα πρζπει να βρίςκονται ςε κατάςταςθ τζτοια, ϊςτε να τουσ επιτρζπει: 

- να αντζχουν τθ μεταφορά και τον εν γζνει χειριςμό, 

- να φκάνουν ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ ςτον τόπο προοριςμοφ. 

  και να ςυςκευάηονται κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ προςταςία τουσ κατά τθν μεταφορά και 
αποκικευςθ. 

 

 Τα προϊόντα ςτθ ςυςκευαςία πρζπει να είναι ςε διατεταγμζνα ςτρϊματα με ομοιογενζσ περιεχόμενο και 
ποτζ χφμα και κα πρζπει να τθροφνται οι ειδικζσ προδιαγραφζσ εμπορίασ και τυποποίθςθ, ζτςι όπωσ 
αυτζσ προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 543/2011 και ςτθν Αρικμ. Α2-718/28-
7-2014   ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΛ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.). 

 

Το περιεχόμενο κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι ομοιογενζσ, να περιζχει προϊόντα τθσ ίδιασ καταγωγισ, 
ποικιλίασ, ποιότθτασ, μεγζκουσ και ςαφϊσ του ιδίου βακμοφ ανάπτυξθσ και ωρίμανςθσ. 

ΕΛΔΛΚΟΤΕΑ  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ: 

 ΑΓΓΟΤΡΙΑ  : Τα αγγοφρια πρζπει, πλζον των γενικϊν προδιαγραφϊν ποιότθτασ, να είναι όψεωσ νωπισ, 
ςφιχτά, χωρίσ πικρι γεφςθ. Τα αγγοφρια πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από 
προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, 
περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, 
προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από 
παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα αγγοφρια πρζπει να ζχουν 
ικανοποιθτικι ανάπτυξθ, ζχοντασ ςυγχρόνωσ ςπόρουσ τρυφεροφσ, ςχθματιςμζνα και ςχεδόν ίδια. Το 
μζγεκοσ των προϊόντων πρζπει να ζχει μικοσ από 20-30 cm και διάμετρο μεταξφ 4 και 7 cm. Θ 
ςυςκευαςία των αγγουριϊν είναι υποχρεωτικι ςε νάιλον ςακοφλεσ ι χαρτοκιβϊτια με οπζσ. Τα αγγοφρια 
πρζπει να είναι αρκετά ςφικτά κατά τθ ςυςκευαςία ποφ πρζπει να γίνεται με τρόπο άνετο ϊςτε να 
αποφευχκεί κάκε ηθμιά κατά τθ μεταφορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ 
ουςία ι /και οςμι. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ 



ΑΔΑ: ΩΜ854690Ω3-9ΞΓ



 

 

Σελίδα 34 

επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό ςε 
ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τόπου 
προοριςμοφ. 

 

ΚΑΡΟΣΑ : Τα καρότα πρζπει να είναι υγιι (αποκλείονται τα προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ θ 
από αλλοιϊςεισ που κα μποροφςαν να τα καταςτιςουν ακατάλλθλα για κατανάλωςθ), να είναι κακαρά 
δθλαδι να είναι πρακτικά απαλλαγμζνα από ορατά ξζνα ςϊματα, να είναι ςφικτά, να είναι πρακτικά 
απαλλαγμζνα από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, να είναι πρακτικά απαλλαγμζνα από ηθμίεσ που προζρχονται 
από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, να μθ φζρουν γραμμϊςεισ, να µθν ζχουν ςποροποιθκεί, να µθ 
διακλαδίηονται και να είναι απαλλαγμζνα από δευτερεφουςεσ ρίηεσ, να είναι απαλλαγμζνα από μθ 
κανονικι εξωτερικι υγραςία, δθλαδι να είναι επαρκϊσ ςτεγνά μετά από το πλφςιμο, να είναι 
απαλλαγμζνα από ξζνθ οςμι ι/και γεφςθ, να είναι ακζραια, φρζςκα, να παρουςιάηουν τα τυπικά 
χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ. Το  μζγεκοσ να είναι 15-25 mm κατά διάμετρο ι 80-120 gr κατά βάροσ. Το 
περιεχόμενο κάκε μζςου ςυςκευαςίασ ι παρτίδασ πρζπει να είναι ομοιογενζσ και να περιζχει μόνο 
καρότα τθσ ίδιασ καταγωγισ, ποικιλίασ, ποιότθτασ, παρουςίαςθσ και μεγζκουσ. Το ορατό μζροσ τον 
περιεχομζνου του μζςου ςυςκευαςίασ ι τθσ παρτίδασ πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου. Τα 
φφλλα πρζπει να είναι βγαλμζνα ι κομμζνα κοντά ςτο λαιμό χωρίσ να βλάπτεται θ ρίηα. Τα καρότα να 
είναι ςυςκευαςμζνα ςε νάιλον ςακοφλεσ και ςε μικρζσ ςυςκευαςίεσ των 10 ι 20 Kgr  τοποκετθμζνα ςε 
πολλαπλά ςτρϊματα, διατεταγμζνα μζςα ςτθ ςυςκευαςία. Τα καρότα πρζπει να ςυςκευάηονται κατά 
τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ προςταςία τουσ. 

 

 ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΙΑ :  Τα κολοκυκάκια πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με μίςχο (που είναι δυνατό να ζχει 
υποςτεί ελαφρά φκορά) και άνκοσ, να είναι νωπισ εμφανίςεωσ, ςυνεκτικά, υγιι (αποκλείονται τα 
προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ ι ζχουν υποςτεί αλλοιϊςεισ ςε βακμό ϊςτε να κακίςτανται 
ακατάλλθλα προσ βρϊςθ) και απαλλαγμζνα από κοιλότθτεσ και ςχιςμζσ. Τζλοσ, πρζπει να ζχουν 
αναπτυχκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό, χωρίσ όμωσ οι ςπόροι να ζχουν καταςτεί ςυνεκτικοί. Τα κολοκυκάκια 
πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, 
εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα, με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ 
απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε 
άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ 
μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και 
οςμι. Το μικοσ για τα κολοκυκάκια να είναι από 50 -150 mm (κολοκυκάκια χονδρά για ειδικζσ 
παραςκευζσ, μετά από ειδικι παραγγελία του Νοςοκομείου) και το μικοσ μετριζται από το ςθμείο 
ςυμβολισ με το μίςχο μζχρι το άκρο τθσ ςτεφάνθσ του οπϊρασ. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν 
ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ, 
ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ 
εμπορικζσ απαιτιςεισ του τφπου προοριςμοφ. 

 

 ΚΟΤΝΟΤΠΙΔΙΑ- ΜΠΡΟΚΟΛΑ : Τα κουνουπίδια και τα μπρόκολα πρζπει να είναι  χρϊματοσ λευκοφ ζωσ 
μωβ αποκλειςμζνθσ κάκε άλλθσ απόχρωςθσ, οι ανκοφόρεσ κεφαλζσ αυτϊν πρζπει να είναι όψεωσ νωπισ, 
ςυνεκτικζσ με τα άνκθ ςφικτά, απαλλαγμζνεσ από ελαττϊματα όπωσ κθλίδεσ, εξογκϊματα φφλλων ςτο 
κζντρο και κάκε είδουσ προςβολζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα 
από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι 
ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, 
χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, 
αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει 
να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και ορμι. Εάν τα προϊόντα παρουςιάηονται "με φφλλα" ι 
"µε φφλλα κομμζνα ςτο ςτεφάνι", τα φφλλα πρζπει να είναι νωπισ όψεωσ. Θ ελάχιςτθ διάμετροσ τθσ 
ιςθμερινισ τομισ να είναι περίπου ςτα 150 mm. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν ανάπτυξθ και 
κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και τθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν 
ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τόπου προοριςμοφ. 
Επιπλζον, τα προϊόντα πρζπει είναι καλά ςφιγμζνα εντόσ τθσ ςυςκευαςίασ, αλλά οι ανκοφόρεσ κεφαλζσ 
δεν πρζπει να καταςτρζφονται από υπερβολικζσ πιζςεισ. 
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ΚΡΕΜΜΤ∆ΙΑ ΞΕΡΑ : Οι βολβοί πρζπει να είναι ςκλθροί και αρκετά ξεροί για τθ προβλεπόμενθ χριςθ, οι 
δφο δε πρϊτοι  εξωτερικοί χιτϊνεσ, κακϊσ και το ςτζλεχοσ, πρζπει να είναι εντελϊσ αποξθραμζνοι. Οι 
βολβοί πρζπει να είναι ςφικτοί και ανκεκτικοί, χωρίσ φφτρα, απαλλαγμζνοι από εξογκϊματα που ζχουν 
προκλθκεί από ανϊμαλθ βλαςτικι ανάπτυξθ και πρακτικά απαλλαγμζνοι από ριηικό κφςανο. Τα 
κρεμμφδια πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, 
τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά 
(κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και 
κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και 
χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ 
γεφςθ ι/και οςμι. Θ ελάχιςτθ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ τομισ να 50-70 mm. Τα κρεμμφδια πρζπει να 
παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ 
μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τφπου προοριςμοφ.  

 

 ΛΑΧΑΝΑ : Τα λάχανα πρζπει να είναι νωπά, ςφικτά, χωρίσ ςκαςίματα και χωρίσ εκβλαςτιματα και 
κανονικισ εξωτερικισ υγραςίασ. Αποκλείονται τα λάχανα ποφ φζρουν ίχνθ ςιψθσ ι αλλοιϊςεισ που τα 
κακιςτοφν ακατάλλθλα για κατανάλωςθ. Ο βλαςτόσ πρζπει να κόβεται ελαφρά από τα πρϊτα φφλλα, τα 
οποία παραμζνουν επί του βλαςτοφ και θ τομι πρζπει να είναι λεία. Τα φφλλα των λάχανων πρζπει να 
είναι καλά προςκολλθμζνα (εκτόσ από οριςμζνα φφλλα προςταςίασ). Τα λάχανα πρζπει να είναι 
ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και 
αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από 
κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), 
χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, 
μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. 
Γενικά, πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Το κατά μονάδα κακαρό βάροσ δεν πρζπει να είναι κατϊτερο 
των 1.000gr. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει 
να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τοφσ ςε ικανοποιθτικι 
κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ τον τόπου προοριςμοφ. 

            

ΜΑΡΟΤΛΙΑ    

ΚΑΣΑΡΑ ΑΝΣΙΔΙΑ  

ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΑ ΑΝΣΙΔΙΑ  

Τα προϊόντα πρζπει να είναι:  

ακζραια, υγιι (αποκλείονται τα προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ ι φζρουν αλλοιϊςεισ που τα 
κακιςτοφν ακατάλλθλα για κατανάλωςθ), κακαρά και περιποιθμζνα, δθλαδι ουςιαςτικά απαλλαγμζνα 
από χϊμα ι οποιαδιποτε άλλθ ουςία και απαλλαγμζνα από ορατζσ ξζνεσ ουςίεσ, φρζςκα, ουςιαςτικά 
απαλλαγμζνα από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, απαλλαγμζνα από φκορζσ που προκαλοφνται από επιβλαβείσ 
οργανιςμοφσ, ςυμπαγι, μθ προχωρθμζνθσ ανάπτυξθσ, απαλλαγμζνα από εξωτερικι μθ φυςιολογικι 
υγραςία,  απαλλαγμζνα από ξζνθ οςμι και/ι ξζνθ γεφςθ.  

Πςον αφορά τα μαροφλια, επιτρζπεται λόγω τθσ χαμθλισ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ βλάςτθςθσ 
να ζχουν αποκτιςει κοκκινωπό χρϊμα, χωρίσ βζβαια να αλλάηει ςθμαντικά θ εμφάνιςθ του προϊόντοσ.  

Οι ρίηεσ πρζπει να κόβονται ςτθ βάςθ των τελευταίων φφλλων και θ τομι πρζπει να είναι ςυμμετρικι. 

Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν κανονικι ανάπτυξθ. Επίςθσ, θ κατάςταςθ και θ ανάπτυξθ των 
προϊόντων πρζπει να τουσ επιτρζπουν:  

να αντζχουν τθ μεταφορά και τον εν γζνει χειριςμό, και να φκάνουν ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ ςτον 
τόπο προοριςμοφ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι όψεωσ νωπισ, κακαρά και περιποιθμζνα (δθλαδι ςχεδόν 
απαλλαγμζνα από φφλλα µε χϊμα, αςπρόχωμα ι άµµο και ανκοφόρεσ). Θ ανάπτυξι τουσ πρζπει να είναι 
κανονικι ανάλογα µε τθν περίοδο παραγωγισ και εμπορίασ, και ςε καμία περίπτωςθ να µθν είναι 
υπερβολικά προχωρθμζνθ, να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν 
παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, 
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κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα 
επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό 
ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ . Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα 
από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Γενικά, πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Τα κεφαλωτά μαροφλια πρζπει 
να ζχουν μία μόνο καρδιά καλά ςχθματιςμζνθ. Ωςτόςο, τα κεφαλωτά μαροφλια που καλλιεργοφνται υπό 
κάλυψθ είναι αποδεκτό να ζχουν μικρι καρδιά.  

Τα μαροφλια τφπου ρωμάνα πρζπει να ζχουν καρδιά, θ οποία επιτρζπεται να είναι μικρι.  

Το κεντρικό μζροσ των κατςαρϊν αντιδιϊν και των πλατφφυλλων αντιδιϊν πρζπει να είναι χρϊματοσ 
κίτρινου. Οι ρίηεσ πρζπει να κόβονται ςτισ βάςεισ των τελευταίων φφλλων και θ τομι, κατά τθν αποςτολι, 
πρζπει να είναι λεία. Τα μαροφλια πρζπει να είναι καλά ςχθματιςμζνα, ςφικτά, όχι ςχιςμζνα και 
απαλλαγμζνα από ελαττϊματα ποφ βλάπτουν τθν βιωςιμότθτά τουσ. Το κατά μονάδα κακαρό βάροσ δεν 
πρζπει να είναι κατϊτερο των 200 gr και ανϊτερο των 350 gr περίπου.   

  Τα κιβϊτια πρζπει να είναι απαλλαγμζνα κατά τθ ςυςκευαςία από κάκε ξζνο ςϊμα, κυρίωσ φφλλα 
αποκολλθμζνα από το ςϊμα του φυτοφ και τεμάχια ςτελζχουσ.  

 

ΜΕΛΙΣΗΑΝΕ : Οι μελιτηάνεσ πρζπει να είναι ςυνεκτικζσ, να µθν ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ ι να ζχουν 
υποςτεί αλλοιϊςεισ ςε βακμό ϊςτε να κακίςτανται ακατάλλθλεσ προσ βρϊςθ, να είναι εφοδιαςμζνεσ με 
κάλυκα και μίςχο (που είναι δυνατό να ζχουν υποςτεί ελαφρά φκορά), να ζχουν αναπτυχκεί ςε 
ικανοποιθτικό βακμό (χωρίσ εν τοφτοισ θ ςάρκα τουσ να είναι ινϊδθσ ι ξυλϊδθσ, χωρίσ οι ςπόροι να ζχουν 
αναπτυχκεί ςε υπερβολικό βακμό), να είναι νωπισ εμφάνιςθσ αλλά απαλλαγμζνεσ από κάκε εξωτερικι 
υγραςία πζραν τθσ φυςιολογικισ και γενικά κάκε αλλοίωςθ. Οι μελιτηάνεσ πρζπει να είναι ολόκλθρεσ, 
ακζραιεσ, υγιείσ, απαλλαγμζνεσ από προςβολζσ ηωικϊν παράςιτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, 
καλά ςχθματιςμζνεσ µε επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνεσ, κακαρζσ (κυρίωσ απαλλαγμζνεσ από κατάλοιπα 
λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ 
εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι 
άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Θ ελάχιςτθ 
διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι 60 mm. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν  ανάπτυξθ και  
κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να 
φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ 
απαιτιςεισ τον τόπου προοριςμοφ.  

  Ροικιλίεσ που κα προςφζρονται  είναι: 

1. ΦΛΑΣΚΕΣ ωοειδείσ και με μακριοφσ καρποφσ, βάρουσ 150 περίπου gr, χρϊματοσ ςκοφρου μοβ.  

2. ΤΣΑΚΩΝΛΚΘ  Λεωνιδίου (Ρροςτατευόμενθ Ονομαςία Ρροζλευςθσ), με μακρφσ καρποφσ, βάρουσ 120-150 
gr, μωβ χρϊματοσ. 

 

 ΠΑΣΑΣΕ : Οι πατάτεσ πρζπει να είναι ολόκλθρεσ ακζραιεσ, υγιείσ, απαλλαγμζνεσ από προςβολζσ ηωικϊν 
παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνεσ με επαρκι ανάπτυξθ, 
περιποιθμζνεσ, κακαρζσ (κυρίωσ απαλλαγμζνεσ από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, 
προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από 
παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Οι πατάτεσ πρζπει να είναι 
απαλλαγμζνεσ από κάκε ξζνθ γεφςθ και οςμι. Να είναι ςφικτζσ και ςυνεκτικζσ χωρίσ αλλοιϊςεισ, 
απαλλαγμζνεσ από καφζ εςωτερικζσ κθλίδεσ  πρακτικά απαλλαγμζνεσ από πραςίνιςμα (μζχρι το 1/8 τθσ 
επιφάνειασ) που να αφαιρείται με το κακάριςμα  και ςε ποςοςτό που να μθν υπερβαίνει το 1% του 
ςυνολικοφ βάρουσ τθσ ςυςκευαςίασ. Θ επιδερμίδα να παρουςιάηει λεία και ςυνεχι υφι ενϊ το χρϊμα τθσ 
να είναι κίτρινο. Οι πατάτεσ κα είναι εξωτερικά  κακαριςμζνεσ από χϊματα. 

   Το μζγεκοσ του κονδφλου να κυμαίνεται από 35 ζωσ 65 mm, (μζτριεσ) με ςχιμα ςτρογγυλό ζωσ 
μακρόςτενο, με μικρό μζγεκοσ τουλάχιςτον μεγάλου καρυδιοφ ςε ποςοςτά μζχρι δζκα τοισ εκατό (10%) ςε 
όλθ τθ χορθγοφμενθ ποςότθτα.  

    Το περιεχόμενο τθσ κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να περιλαμβάνει πατάτεσ τθσ ίδιασ προζλευςθσ , 
ποικιλίασ, ποιότθτασ και μεγζκουσ.   Οι πατάτεσ πρζπει να παρουςιάηουν τον ίδιο βακμό ωριμότθτασ  και 
να ζχουν τον ίδιο χρωματιςμό επιδερμίδασ. Τα μζςα ςυςκευαςίασ πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν προςταςία 
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και τον αεριςμό  του προϊόντοσ, να είναι καινοφργια κακαρά και από υλικό που δεν προκαλεί εξωτερικζσ ι 
εςωτερικζσ αλλοιϊςεισ ςτουσ κονδφλουσ.  

  Θ ςυςκευαςία να είναι ςε δικτυωτοφσ ςάκουσ των  25 Kgr. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν 
ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ 
ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. 

 ΠΙΠΕΡΙΕ : Οι πιπεριζσ πρζπει να είναι ολόκλθρεσ, φρζςκιεσ, υγιείσ, αποκλείονται τα προϊόντα που ζχουν 
προςβλθκεί από ςιψθ ι από αλλοιϊςεισ που είναι δυνατόν να τα καταςτιςουν ακατάλλθλα για 
κατανάλωςθ, κακαρζσ, πρακτικά απαλλαγμζνεσ από ορατά ξζνα ςϊματα, καλά αναπτυγμζνεσ, χωρίσ 
ελαττϊματα που οφείλονται ςτον παγετό, χωρίσ τραφματα που δεν ζχουν επουλωκεί, χωρίσ εγκαφματα 
από τον ιλιο, με ποδίςκο, απαλλαγμζνεσ από µθ κανονικι εξωτερικι υγραςία, απαλλαγμζνεσ από ξζνθ 
οςμι ι/και γεφςθ. Οι γλυκζσ πιπεριζσ πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Ρρζπει να είναι ςφικτζσ, να ζχουν 
το ςχιμα, τθν ανάπτυξθ και τον χρωματιςμό που είναι κανονικοί για τθν ποικιλία, λαμβανομζνου υπόψθ 
του ςταδίου ωριμάνςεωσ, να είναι πρακτικά απαλλαγμζνεσ από κθλίδεσ. Ο ποδίςκοσ μπορεί να ζχει 
υποςτεί ελαφρά βλάβθ ι να ζχει κοπεί, εφόςον ο κάλυκασ είναι άκικτοσ. Οι πιπεριζσ πρζπει να 
εμφανίηουν τζτοια ανάπτυξθ και να βρίςκονται ςε τζτοια κατάςταςθ ϊςτε να αντζχουν ςτθ μεταφορά και 
τθ μεταχείριςθ, και να φκάνουν υπό ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο προοριςμοφ. Το περιεχόμενο 
κάκε μζςου ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι ομοιογενζσ, δθλαδι να περιζχει γλυκζσ πιπεριζσ τθσ ίδιασ 
καταγωγισ, ποικιλίασ ι εμπορικοφ τφπου, ποιότθτασ, μεγζκουσ και να βρίςκονται αιςκθτά ςτο ίδιο ςτάδιο 
ωρίμανςθσ και να ζχουν τον ίδιο χρωματιςμό. Το ορατό μζροσ του περιεχομζνου του μζςου ςυςκευαςίασ 
πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου. Οι γλυκζσ πιπεριζσ πρζπει να ςυςκευάηονται κατά τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ προςταςία του προϊόντοσ .Τα μζςα ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι 
απαλλαγμζνα από κάκε ξζνο ςϊμα. Οι πιπεριζσ πρζπει να ςυςκευάηονται ςε χαρτοκιβϊτια  των  10 Kgr 
περίπου. Ριπεριζσ ςτρογγυλζσ, πράςινεσ, τραγανζσ, μετρίου μεγζκουσ.  

 Ρροτεινόμενθ ποικιλία θ πράςινθ τθσ Νζασ Μαγνθςίασ με τουσ γλυκοφσ και ςαρκϊδεισ καρποφσ.  

  

ΕΛΙΝΑ : Τα ςζλινα πρζπει να είναι ακζραια, επιτρζπεται θ κοπι του άνω μζρουσ, νωπισ εμφανίςεωσ, 
υγιι, αποκλείονται τα προϊόντα που ζχουν προςτεκεί από ςιψθ ι ζχουν υποςτεί αλλοιϊςεισ, ςε βακμό 
ϊςτε να κακίςτανται ακατάλλθλα για κατανάλωςθ, χωρίσ ηθμιζσ που ζχουν υποςτεί από παγετό, χωρίσ 
κοφφια τμιματα, παραφυάδεσ και ανκοφόρουσ άξονεσ, κακαρά χωρίσ διακρινόμενεσ ξζνεσ φλεσ, πρακτικά 
χωρίσ φκορζσ που ζχουν προκλθκεί από παράςιτα, πρακτικά χωρίσ παράςιτα, χωρίσ υπερβολικι 
εξωτερικι υγραςία, δθλαδι αρκετά "ςτεγνά" μετά από το πλφςιμο, χωρίσ ξζνεσ οςμζσ ι/και γεφςεισ. Τα 
ςζλινα με ραβδϊςεισ πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ, κανονικοφ ςχιματοσ και χωρίσ ίχνθ αςκενειϊν 
τόςο ςτα φφλλα όςο και ςτισ κφριεσ νευρϊςεισ. Οι κφριεσ νευρϊςεισ δεν πρζπει να είναι οφτε τςακιςμζνεσ 
οφτε ινϊδεισ, να µθν ζχουν ςυνκλιβεί ι ςκάςει.  Θ κφρια ρίηα πρζπει να είναι καλά κακαριςμζνθ και να μθ 
υπερβαίνει τα 5 cm μικουσ. Τα ςζλινα με ραβδϊςεισ πρζπει να παρουςιάηουν κανονικι ανάπτυξθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν περίοδο παραγωγισ και θ κατάςταςι τουσ να είναι τζτοια ϊςτε να τουσ 
επιτρζπει να αντζξουν ςτισ ςυνκικεσ μεταφοράσ και μεταχειρίςεωσ και να φκάςουν ςτον τόπο 
προοριςμοφ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. Το περιεχόμενο κάκε κιβωτίου πρζπει να είναι ομοιογενζσ και 
να περιλαμβάνει αποκλειςτικά ςζλινα με ραβδϊςεισ τθσ αυτισ καταγωγισ, ποιότθτασ, χρϊματοσ και 
μεγζκουσ. Το διακρινόμενο τμιμα του περιεχομζνου του κιβωτίου πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό του 
ςυνόλου. Θ παρουςίαςθ του ςζλινου να γίνεται με δεςμίδεσ ςτο μζςο ςυςκευαςίασ και ο αρικμόσ των 
τεμαχίων που τισ απαρτίηουν πρζπει να είναι ςτακερόσ για κάκε κιβϊτιο. Τα ςζλινα µε ραβδϊςεισ πρζπει 
να ςυςκευάηονται κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ προςταςία του προϊόντοσ. 

 

ΚΟΡΔΑ : Τα ςκόρδα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν 
παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα µε επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, 
κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα 
επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό 
ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα 
από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι, Γενικά, πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Τα ςκόρδα πρζπει να είναι 
χωρίσ φφτρα ορατά εξωτερικά. Θ ελάχιςτθ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι 30 mm. Επιπλζον, τα 
ςκόρδα πρζπει να ςυςκευάηονται ςε πλεξίδεσ  των 24 βολβϊν (ξερά ςκόρδα) και πρζπει να είναι πλεγμζνα 
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με τον ίδιο τοφσ βλαςτό και δεμζνα με ςπάγκο ι και ςε μικρότερθ ςυςκευαςία. Θ κοπι δε των βλαςτϊν 
πρζπει να είναι κακαρι. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να 
τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε 
ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τόπου 
προοριςμοφ. 

 

 ΝΣΟΜΑΣΕ : Οι τομάτεσ πρζπει να είναι του εμπορικοφ τφπου «ςτρογγυλζσ»  νωπζσ, να μθν ζχουν 
ςαπίςει ι υποςτεί άλλεσ αλλοιϊςεισ τζτοιεσ που να τισ κακιςτοφν ακατάλλθλεσ για κατανάλωςθ, να είναι 
επαρκϊσ ςυνεκτικζσ, απαλλαγμζνεσ από μθ επουλωμζνα ςπαςίματα και από εμφανείσ πράςινουσ 
χρωματιςμοφσ ςτθ ηϊνθ που βρίςκεται ςτθ βάςθ του ποδίςκου. Οι τομάτεσ πρζπει να είναι ολόκλθρεσ, 
ακζραιεσ, υγιείσ, απαλλαγμζνεσ από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, 
καλά ςχθματιςμζνεσ, με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνεσ, κακαρζσ (κυρίωσ απαλλαγμζνεσ από 
κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), 
χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, 
μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ, απαλλαγμζνεσ από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Γενικά, πρζπει να είναι καλισ 
ποιότθτασ. Ο καρπόσ, να είναι ςφαιρικόσ ι μακρόςτενοσ, εδϊδιμοσ, ϊριμοσ ηουμερόσ και να ζχει ζντονο 
κόκκινο χρϊμα απαλλαγμζνοσ από ςκαςίματα. Το  μζγεκοσ τθσ διαμζτρου τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι 
30 – 40  mm  Κωδικϊν 3 και 4, βάρουσ 150-250 gr ανά τεμάχιο περίπου. Τα προϊόντα πρζπει να 
παρουςιάηουν ανάπτυξθ και  κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ 
μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ τοφ τόπου προοριςμοφ. Επιπλζον, απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ 
ςφραγίδασ ι ετικζτασ πάνω ςτισ ίδιεσ τισ τομάτεσ. 

     

ΜΤΡΩΔΙΚΑ (ΑΝΛΚΟ, ΜΑΪΝΤΑΝΟ, ΔΥΟΣΜΟ)  

Τα προϊόντα πρζπει να είναι:  

ακζραια, υγιι, αποκλείονται τα προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ ι αλλοιϊςεισ που τα 
κακιςτοφν ακατάλλθλα για κατανάλωςθ, κακαρά και περιποιθμζνα, δθλαδι ουςιαςτικά απαλλαγμζνα 
από χϊμα ι οποιαδιποτε άλλθ ουςία και απαλλαγμζνα από ορατζσ ξζνεσ ουςίεσ, φρζςκα, ουςιαςτικά 
απαλλαγμζνα από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από φκορζσ που προκαλοφνται από 
επιβλαβείσ οργανιςμοφσ,  ςυμπαγι,  μθ προχωρθμζνθσ ανάπτυξθσ,  απαλλαγμζνα από εξωτερικι μθ 
φυςιολογικι υγραςία,  απαλλαγμζνα από ξζνθ οςμι και/ι ξζνθ γεφςθ.  

  Οι ρίηεσ πρζπει να κόβονται ςτθ βάςθ των τελευταίων φφλλων και θ τομι πρζπει να είναι ςυμμετρικι. 

 Μαϊντανόσ δζμα 100γρ, φρζςκοσ αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 

 Δυόςμοσ φρζςκοσ,δζμα 100 γρ αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 

 Άνθκοσ φρζςκοσ, δζμα 100γρ, αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 

ΚΕΜΜΥΔΛΑ χλωρά πράςινα, φρζςκα, κακαριςμζνα από περιττά μζρθ, ςε δζμα των 1000 gr. 

ΡΑΣΑ Ρράςο φρζςκο, αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμο και πράςινο. 

ΔΛΑΦΟΑ ΧΟΤΑ φρζςκα, κακαριςμζνα. 

ΦΟΥΤΑ: 

ΑΧΛΑΔΙΑ : Οι καρποί πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ με το χζρι και να ζχουν φτάςει ςε κανονικι 
ανάπτυξθ και κατάςταςθ ωριμότθτασ ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ και θ ςάρκα 
δεν πρζπει να ζχει υποςτεί καμία φκορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, 
απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα 
με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι 
φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ 
υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα 
πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Το εμφανζσ μζροσ του περιεχομζνου τθσ 
κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου και το περιεχόμενο όλων των 
ςυςκευαςιϊν πρζπει να είναι μεταξφ τουσ ομοιογενζσ. Θ ςάρκα πρζπει να είναι απολφτωσ υγιισ. Το 
μζγεκοσ ορίηεται από τθ μζγιςτθ διάμετρο τθσ ιςθμερινισ τομισ ι από το βάροσ.  
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Θ ςυςκευαςία πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ προςταςία του προϊόντοσ και 
τθ διατιρθςθ των ηωτικϊν και φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του. Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι κακαρζσ, 
απαλλαγμζνεσ από κάκε ξζνο ςϊμα και να φζρουν τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. Τα προϊόντα πρζπει να 
παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ 
μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τφπου προοριςμοφ. Επιπλζον, τα φροφτα, αν  είναι ςυςκευαςμζνα 
ςε τζςςερα ςτρϊματα κατ' ανϊτατο όριο, κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε ςκλθρά ςφαιρικά 
υποςτθρίγματα τζτοια ϊςτε να µθν ακουμπάει το πάνω ςτρϊμα φροφτων ςτα φροφτα του κατϊτερου 
ςτρϊματοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ προςταςία του προϊόντοσ. 

Ρροτεινόμενεσ ποικιλίεσ Κρυςτάλλι και Βουτυράτθ. 

  

 ΚΑΡΠΟΤΗΙΑ : Οι καρποί πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ µε το χζρι και να ζχουν φτάςει ςε κανονικι 
ανάπτυξθ και κατάςταςθ ωριμότθτασ, φυςιολογικι (άνευ τεχνθτϊν τρόπων) ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ. Τα φροφτα πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί προςεκτικά με το χζρι, να ζχουν 
επαρκι ανάπτυξθ και θ ςάρκα δεν πρζπει να ζχει υποςτεί καμία φκορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι 
ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και 
αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα, με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από 
κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), 
χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, 
μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι.  

 Τα καρποφηια πρζπει να είναι Α κατθγορίασ και να ζχουν τα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ. 

Το μικοσ του μίςχου του καρπουηιοφ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 5 cm. Γενικά, πρζπει να είναι καλισ 
ποιότθτασ ϊριμα με ζντονο κόκκινο εςωτερικό χρωματιςμό. Τα καρποφηια ανά τεμάχιο να είναι βάρουσ 6-
10 Kgr. Θ ςυςκευαςία πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ προςταςία τον 
προϊόντοσ και τθ διατιρθςθ των ηωτικϊν και φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του. Τα προϊόντα πρζπει να 
παρουςιάηουν μια ανάπτυξθ και μια κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά 
και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τόπου προοριςμοφ. 

 

 ΚΕΡΑΙΑ : Τα κεράςια πρζπει να είναι ολόκλθρα, φρζςκα ςτθν όψθ, υγιι, αποκλείονται τα προϊόντα που 
ζχουν ςαπίςει ι ζχουν υποςτεί αλλοιϊςεισ τζτοιεσ που να τα κακιςτοφν ακατάλλθλα για κατανάλωςθ, 
κρουςτά (ανάλογα µε τθν ποικιλία), κακαρά, ςχεδόν απαλλαγμζνα από εμφανείσ ξζνεσ ουςίεσ, πρακτικά 
απαλλαγμζνα από παράςιτα, χωρίσ αςυνικιςτθ εξωτερικι υγραςία, απαλλαγμζνα από ξζνθ οςμι ι/και 
γεφςθ, πρζπει να φζρουν τον ποδίςκο τουσ. Τα προϊόντα κα πρζπει να είναι επαρκϊσ ανεπτυγμζνα και να 
ζχουν επαρκι ωριμότθτα. Θ ανάπτυξθ και θ κατάςταςθ των κεραςιϊν κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να 
τουσ επιτρζπεται να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ, και να φκάςουν ςε ικανοποιθτικι 
κατάςταςθ ςτον τόπο προοριςμοφ. Τα κεράςια που κατατάςςονται ςε αυτι τθν κατθγορία πρζπει να είναι 
καλισ ποιότθτασ, πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από εγκαφματα, ςχιςμζσ, μϊλωπεσ ι ελαττϊματα που 
προκαλοφνται από χαλάηι. Θ ταξινόμθςθ κατά μζγεκοσ ορίηεται από τθ μζγιςτθ διάμετρο τθσ  ιςθμερινισ 
τομισ. Τα κεράςια πρζπει να ζχουν ελάχιςτο μζγεκοσ 12 mm. Το περιεχόμενο κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει 
να είναι ομοιογενζσ και να περιζχει µόνο κεράςια τθσ ιδίασ καταγωγισ, ποικιλίασ και ποιότθτασ. Το 
μζγεκοσ των καρπϊν πρζπει να είναι ωσ επί το πλείςτον ομοιογενζσ. Το εμφανζσ τμιμα του περιεχομζνου 
του δζματοσ πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου. Τα κεράςια πρζπει να ςυςκευάηονται κατά 
τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ προςταςία του προϊόντοσ. Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
εςωτερικό του δζματοσ πρζπει να είναι καινοφρια, κακαρά και από φλθ που να µθν προκαλεί ςτα 
προϊόντα εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ αλλοιϊςεισ. Θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν, και ιδίωσ χαρτιϊν ι ςθμάτων 
που περιζχουν εμπορικζσ ενδείξεισ επιτρζπεται, µε τθν προχπόκεςθ ότι τθ εκτφπωςθ ι θ επίκεςθ τθσ 
ετικζτασ ζχει γίνει µε μελάνθ ι µε κόλλα που δεν είναι τοξικά. Τα δζματα δεν πρζπει να περιζχουν ξζνα 
ςϊματα. 

 

ΜΘΛΑ : Οι καρποί πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ µε το χζρι και να ζχουν φτάςει ςε κανονικι 
ανάπτυξθ και κατάςταςθ ωριμότθτασ ςφμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ. Τα φροφτα 
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πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί προςεκτικά µε το χζρι, να ζχουν επαρκι ανάπτυξθ και θ ςάρκα δεν πρζπει να 
ζχει υποςτεί καμία φκορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από 
προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα, με επαρκι 
ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, 
χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, 
αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει 
να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Γενικά, πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Θ 
διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ τομισ κακορίηεται ςε 70-85 mm (μεγζκθ 70-75, 75-85) και βάρουσ 170-220 gr 
περίπου. Το εμφανζσ μζροσ του περιεχομζνου τθσ κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό 
του ςυνόλου και το περιεχόμενο όλων των ςυςκευαςιϊν πρζπει να είναι μεταξφ τουσ ομοιογενζσ. Θ 
ςυςκευαςία πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ προςταςία του προϊόντοσ και τθ 
διατιρθςθ των ηωτικϊν και φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του. Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι κακαρζσ, 
απαλλαγμζνεσ από κάκε ξζνο ςϊμα και να φζρουν τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. Τα προϊόντα πρζπει να 
παρουςιάηουν μια ανάπτυξθ και μια κατάςταςθ τζτοια ποφ να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά 
και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τφπου προοριςμοφ.  

Θ ςάρκα δεν πρζπει να ζχει υποςτεί φκορά.  

Επιπλζον, τα φροφτα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ςε τζςςερα ςτρϊματα κατ' ανϊτατο όριο αν τα 
φροφτα είναι τοποκετθμζνα ςε ςκλθρά ςφαιρικά υποςτθρίγματα τζτοια ϊςτε να μθν ακουμπάει το πάνω 
ςτρϊμα φροφτων ςτα φροφτα του κατϊτερου ςτρϊματοσ, και ζτςι να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ 
προςταςία του προϊόντοσ. 

 

ΠΕΠΟΝΙΑ : Τα πεπόνια πρζπει να ζχουν ςχιμα και χρϊμα χαρακτθριςτικό τθσ ποικιλίασ (γίνεται δεκτόσ 
ζνασ ωχρόσ χρωματιςμόσ τον φλοιοφ ςτα ςθμείο όπου ο καρπόσ βριςκόταν ςε επαφι µε το ζδαφοσ κατά 
τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ) και να είναι νωπισ εμφάνιςθσ. Ρρζπει να είναι απαλλαγμζνα από ςκαςίματα 
και μϊλωπεσ (ελαφριζσ ρωγμζσ γφρω από το ποδίςκο, μικουσ μικρότερου των 2 mm που όμωσ δεν 
αγγίηουν τθ ςάρκα). Το μικοσ του ποδίςκου των καρπϊν του ανικουν ςτισ ποικιλίεσ που δεν αποςπϊνται 
τθ ςτιγμι τθσ ωρίμανςθσ δεν κα υπερβαίνει τα 3 mm. Οι τφποι πεπονιϊν που προτείνονται είναι: Ελλθνικά 
τφπου Αργοφσ, Αμερικάνικου τφπου, ςτρογγυλά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, 
απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά 
ςχθματιςμζνα, με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα 
λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλα ξζνο ςϊμα), χωρίσ 
εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι 
άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Γενικά, πρζπει 
να είναι καλισ ποιότθτασ. Το εμφανζσ μζροσ τον περιεχομζνου τθσ κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι 
αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου και το περιεχόμενο όλων των ςυςκευαςιϊν πρζπει να είναι μεταξφ τουσ 
ομοιογενι. Θ ςυςκευαςία πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ προςταςία τον 
προϊόντοσ και τθ διατιρθςθ των ηωτικϊν και φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του  Κάκε μζςο ςυςκευαςίασ 
μζςα ςτο οποίο διακινοφνται κα είναι υποχρεωτικά χαρτοκιβϊτιο το οποίο κα είναι απαλλαγμζνο από 
κάκε ξζνο ςϊμα. 

 

ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΘ : Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ εφαρμόηονται ςτισ κατωτζρω ποικιλίεσ καρπϊν που 
κατατάςςονται ςτο είδοσ των «εςπεριδοειδϊν» :  

— λεμόνια του είδουσ Citrus limon (L.), 

— μανταρίνια (Citrus reticulata Blanco), κλθμεντινϊν (Citrus clementina, κοινϊν μανταρινιϊν (Citrus 
deliciosa Ten.), 

— πορτοκάλια του είδουσ Citrus sinensis (L.) Osbeck.  

 

Α. Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ  Τα εςπεριδοειδι όλων των κατθγοριϊν πρζπει να είναι:  

ακζραια, απαλλαγμζνα από μϊλωπεσ και/ι εκτεταμζνουσ τραυματιςμοφσ που ζχουν επουλωκεί,  υγιι 
(αποκλείονται τα προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ ι αλλοιϊςεισ που τα κακιςτοφν ακατάλλθλα 
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για κατανάλωςθ, κακαρά, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από κάκε ορατι ξζνθ φλθ, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα 
από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, απαλλαγμζνα από φκορζσ οι οποίεσ προκαλοφνται από επιβλαβείσ 
οργανιςμοφσ που προςβάλλουν τθ ςάρκα, απαλλαγμζνα από ςθμάδια ξιρανςθσ και αφυδάτωςθσ,  
απαλλαγμζνα από φκορζσ που προκαλοφνται από χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ι παγετό, απαλλαγμζνα από μθ 
φυςιολογικι εξωτερικι υγραςία, απαλλαγμζνα από ξζνθ οςμι και/ι ξζνθ γεφςθ.  

Τα εςπεριδοειδι πρζπει να εμφανίηουν τζτοια ανάπτυξθ και να βρίςκονται ςε τζτοια κατάςταςθ ϊςτε να 
αντζχουν τθ μεταφορά και τον εν γζνει χειριςμό, και να φκάνουν ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ ςτον τόπο 
προοριςμοφ.  

Β. Απαιτιςεισ ωρίμαςθσ Τα εςπεριδοειδι πρζπει να ζχουν φκάςει ςε κατάλλθλο ςτάδιο ανάπτυξθσ και 
βακμό ωρίμαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των κριτθρίων όςον αφορά τθν ποικιλία, τθν περίοδο ςυλλογισ 
και τθ ηϊνθ παραγωγισ. 

 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙA - MANTAΡINIA  

 Οι καρποί πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ και δεν πρζπει να παρουςιάηουν ζναρξθ εςωτερικισ 
αποξθράνςεωσ που οφείλεται ςε παγετό κακϊσ και εκτεταμζνα τραφματα ι μϊλωπεσ οι οποίεσ ζχουν 
επουλωκεί. Τα φροφτα πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί προςεκτικά µε το χζρι, να ζχουν επαρκι ανάπτυξθ και θ 
ςάρκα δεν πρζπει να ζχει υποςτεί καμία φκορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, 
απαλλαγμζνα από προςβολζσ παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα, µε 
επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι 
φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ 
υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα 
πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Γενικά, πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. 
O χρωματιςμόσ πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε κατά το πζρασ τθσ κανονικισ ανάπτυξθσ του να αποκτιςουν, 
ςτον τόπο προοριςμοφ, τον κανονικό χρωματιςμό τθσ ποικιλίασ. Το ελάχιςτο μζγεκοσ διαμζτρου τθσ 
ιςθμερινισ τομισ για τα πορτοκάλια  να είναι 70mm, το μζγιςτο 90 mm και βάρουσ περίπου 190-250 gr 
για τα μανταρίνια, το ελάχιςτο μζγεκοσ διαμζτρου τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι 35 mm, το  δε μζγιςτο 50 
mm. Θ ςυςκευαςία πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ προςταςία τον προϊόντοσ 
και τθ διατιρθςθ των ηωτικϊν και φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του. Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι 
κακαρζσ, απαλλαγμζνεσ από κάκε ξζνο ςϊμα και να φζρουν τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. Οι καρποί πρζπει 
να ζχουν φτάςει ςε κανονικι ανάπτυξθ και κατάςταςθ ωριμότθτασ ςφμφωνα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ και τθσ ηϊνθσ παραγωγισ λεπτόφλουδα. Οι καρποί πρζπει να 
παρουςιάηονται διατεταγμζνοι ςε κανονικά ςτρϊματα μζςα ςε κλειςτά ι ανοικτά μζςα ςυςκευαςίασ. Το 
εμφανζσ μζροσ τον περιεχομζνου τθσ κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου 
και το περιεχόμενο όλων των ςυςκευαςιϊν πρζπει να είναι μεταξφ τουσ ομοιογενζσ. 

     

 ΛΕΜΟΝΙΑ Οι καρποί πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ δεν πρζπει να παρουςιάηουν ζναρξθ εςωτερικισ 
αποξθράνςεωσ που οφείλεται ςε παγετό κακϊσ και εκτεταμζνα τραφματα ι μϊλωπεσ οι οποίοι ζχουν 
επουλωκεί. Τα λεμόνια πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν 
παράςιτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, 
κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα 
επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό 
ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα 
από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Να ζχουν ςχιμα ωοειδζσ με τισ άκρεσ τουσ μυτερζσ να είναι ϊριμα, 
χυμϊδθ, με ζντονο κίτρινο χρϊμα και οι καρποί να ζχουν φτάςει ςε κανονικι ανάπτυξθ και κατάςταςθ 
ωριμότθτασ ςφμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ και τθσ ηϊνθσ παραγωγισ. Το 
ελάχιςτο μζγεκοσ διαμζτρου τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι ςε 45  mm και το μζγιςτο 67mm. Επιπλζον, οι 
καρποί πρζπει να παρουςιάηονται διατεταγμζνοι ςε κανονικά ςτρϊματα μζςα ςε κλειςτά ι ανοικτά μζςα 
ςυςκευαςίασ. 

           

 ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΤΚΟΚΑ Τα φροφτα πρζπει να ζχουν ςυλλεχκεί προςεκτικά µε το χζρι, να 
ζχουν επαρκι ανάπτυξθ και θ ςάρκα δεν πρζπει να ζχει υποςτεί καμία φκορά. Τα προϊόντα πρζπει να 
είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και 
αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα, µε επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από 
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κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ςϊμα), χωρίσ 
εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι 
άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Γενικά πρζπει 
να είναι καλισ ποιότθτασ.  

Θ ςάρκα δεν πρζπει να ζχει υποςτεί φκορά. 

Ο φλοιόσ μπορεί, ωςτόςο, να παρουςιάηει τα ακόλουκα ελαφρά ελαττϊματα, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
βλάπτουν τθ γενικι εμφάνιςθ, τθν ποιότθτα, τθ διατθρθςιμότθτα και τθν παρουςίαςθ ςτθ ςυςκευαςία:  

— ελαφρό ελάττωμα ςχιματοσ,  

— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξθσ,  

— ελαφρά ελαττϊματα χρϊματοσ,  

— ελαφρά ςθμάδια από πίεςθ τα οποία δεν υπερβαίνουν 1cm2  τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ,  

— ελαφρά ελαττϊματα του φλοιοφ που δεν πρζπει να υπερβαίνουν:   

— 1,5 cm2 μικουσ για τα ελαττϊματα επιμικουσ ςχιματοσ,  

— 1 cm2 τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ για τα άλλα ελαττϊματα. 

 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ Θ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ γραμμισ πρζπει να κυμαίνεται από 73 ζωσ 80 mm 
και βάρουσ 135- 220 gr. 

    A                   67 - 73 mm          ΒΑΟΣ 135 - 180 gr 

   AA                  73 - 80 mm          ΒΑΟΣ 180 – 220 gr 

 

ΒΕΡΤΚΟΚΑ  Μζγεκοσ 45-50 mm  

Το εμφανζσ μζροσ του περιεχομζνου τθσ κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό του 
ςυνόλου και το περιεχόμενο όλων των ςυςκευαςιϊν κα πρζπει να είναι μεταξφ τουσ ομοιογενζσ. Θ 
ςυςκευαςία κα πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ προςταςία του προϊόντοσ και 
τθ διατιρθςθ των ηωτικϊν και φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του. Οι ςυςκευαςίεσ κα πρζπει να είναι 
κακαρζσ, απαλλαγμζνεσ από κάκε ξζνο ςϊμα και να φζρουν τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. Τα προϊόντα κα 
πρζπει να παρουςιάηουν µία ανάπτυξθ και µία κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθν 
μεταφορά και ςτθν μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τόπου προοριςμοφ. Επιπλζον, τα φροφτα πρζπει 
να είναι ςυςκευαςμζνα ςε τζςςερα ςτρϊματα κατ’ ανϊτερο όριο, αν τα φροφτα είναι τοποκετθμζνα ςε 
ςκλθρά ςφαιρικά υποςτθρίγματα, τζτοια ϊςτε να µθν ακουμπάει το πάνω ςτρϊμα φροφτων ςτα φροφτα 
του κατϊτερου ςτρϊματοσ και ζτςι να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ προςταςία. 

 

ΣΑΦΤΛΙΑ Τα ςταφφλια και οι ρϊγεσ πρζπει να είναι υγιι, εξαιροφνται τα προϊόντα που ζχουν 
προςβλθκεί από ςιψθ ι ζχουν υποςτεί τζτοιεσ αλλοιϊςεισ ϊςτε να είναι ακατάλλθλα για κατανάλωςθ, 
κακαρά, χωρίσ διακρινόμενεσ ξζνεσ φλεσ, πρακτικά απαλλαγμζνα από προςβολζσ παραςίτων ι αςκζνειεσ, 
χωρίσ εμφανι ίχνθ μοφχλασ, χωρίσ αςυνικιςτθ εξωτερικι υγραςία, χωρίσ ξζνθ οςμι ι/και γεφςθ. 
Επιπλζον, οι ρϊγεσ πρζπει να είναι ολόκλθρεσ, καλοςχθματιςμζνεσ, κανονικά αναπτυγμζνεσ. Τα ςταφφλια 
πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ. Θ ςταφυλι πρζπει να είναι επαρκϊσ αναπτυγμζνθ και ϊριμθ. Θ 
ανάπτυξθ και θ κατάςταςθ τθσ ςταφυλισ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να επιτρζπει να αντζχει ςτθ 
μεταφορά και τθ μετακίνθςθ και να φκάνει ςτον τόπο προοριςμοφ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. Τα 
επιτραπζηια ςταφφλια πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Τα ςταφφλια πρζπει να παρουςιάηουν το τυπικό 
ςχιμα, ανάπτυξθ και χρωματιςμό τθσ ποικιλίασ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ περιοχισ παραγωγισ. Οι ρϊγεσ 
πρζπει να είναι ςυνεκτικζσ, καλά προςφυόµενεσ  και ςτο μεγαλφτερο δυνατά βακμό κολλθμζνεσ ςτον 
μίςχοσ τουσ. Το μζγεκοσ των ςταφυλιϊν να είναι ελάχιςτο βάροσ κατά ςταφφλι μεγαλόρωγα 150 gr 
περίπου. Το περιεχόμενο κάκε δζματοσ πρζπει να είναι ομοιογενζσ και να περιζχει µόνο ςταφφλια τθσ 
ίδιασ καταγωγισ, ποικιλίασ, κατθγορίασ και του ίδιου βακμοφ ωριμότθτασ. Τα επιτραπζηια ςταφφλια 
πρζπει να ςυςκευάηονται ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ προςταςία του προϊόντοσ. 
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ΗΜ: Σα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελα βάξε θαη κεγέζε ησλ νπνξσιαραληθώλ  έρνπλ 
ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηα κεξηδνιόγηα - πνζνηνιόγηα πνπ εθαξκόδνληαη ζηα 
Ννζνθνκεία πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ησλ ζηηηδνκέλσλ. 

 

Λόγσ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ/αλαγθώλ ή ηνπηθώλ πξντόλησλ/δηαζεζηκόηεηαο, δύλαηαη λα 
γίλεη πξνκήζεηα θαη άιισλ ηύπσλ ιαραληθώλ θαη θξνύησλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ 

A/A ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΩΛ 
MΝNΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ  

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 

ΔΞΗΚΔΟΝΠ 

ΓΑΞΑΛΖ ΑΛΑ Κ.Κ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  

ΞΝΠΝΠΡΝ 

ΔΘΞΡΩΠΖΠ 

ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ   

1 

Κξέαο Βννεηδέο- Νεαξφ 

Μνζράξη  νπίζζην 

ηεηαξηεκφξην, λσπφ ρσξίο 

νζηφ ζε ζπζθεπαζία Βαθνπκ 

απηφλνκα, δηαρσξηδφκελα, 

αλαηνκηθά ηεκάρηα 

(ζηξνγγπιφ, θηιφην, λνπά, 

νπξά, ηξάλο) 

Κηιά 2.000 8,77 13% 17.540,00   

2 Χοιριμό - Μπριζόλα Μ/Ο Κηιά 80 5,27 13% 421,60   

 ΔΙΓΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΙΟΤ   

3 Παηάηεο Κηιά 2000 0,76 13% 1.520,00   

4 Αγγνχξηα Σεκάρηα 2400 0,50 13% 1.200,00   

5 Κξεκκχδηα μεξά Κηιά 2000 0,72 13% 1.440,00   

6 Λάραλν Κηιά 800 0,53 13% 424,00   

7 Κνπλνππίδη Κηιά 800 1,91 13% 1.520,00   

8 Μπξφθνιν Κηιά 800 2,07 13% 1.656,00   

9 Ματληαλφο Γεκαηάθηα 20 0,56 13% 11,20   

10 Άλεζνο  Γεκαηάθηα 20 0,56 13% 11,20   

11 Κνινθπζάθηα Κηιά 600 1,09 13% 654,00   

12 Καξφηα Κηιά 120 1,11 13% 133,20   
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13 Μήια Κηιά 1200 1,52 13% 1.824,00   

14 Αχλάδια Κηιά 400 2,00 13% 800,00   

15 Υφξηα Κηιά 800 1,98 13% 1.584,00   

16 Νηνκάηεο Δγρψξηεο Κηιά 300 1,79 13% 537,00   

17 Πιπεριές Γεμιστές Πράσιμες Κηιά 200 1,85 13% 370,00   

18 Πράσα Κηιά 200 1,40 13% 280,00   

19 Σκόρδα Σεκάρηα 40 0,41 13% 16,40   

20 Παμτζάρια Κηιά 400 1,15   460,00 

 

 

  

 
  

21 Αξαθάο θαηεςπγκέλνο Κηιά 200 1,69 13% 338,00   

22 Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα Κηιά 200 1,76 13% 352,00   

 
  

23 

Διαηφιαδν παξζέλν 

νμχηεηαο 0.1– 0,8  βαζκψλ, 

ζπζθεπαζία 5 ιίηξσλ 

Λίηξα 700 6,68 13% 4.676,00   

24 Ηλιέλαιο συσκευασία 5 λίτρα Λίηξα 300 1,3 24% 390,00   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

4η ΞΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ: ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

 

 

 

Γιεύθςνζη: ΠΔΡΙΟΥΗ «ΓΡΑΓΑΝΑ» 9ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο – Κνκνηελήο 

Α.Φ.Κ:   999387835 

Γ.Ν.: Αιεμαλδξνχπνιεο 

Ρηλέθωνο: 25513-53423 

Fax: 25513-53409 

 

 

Απιθμόρ Πύμβαζηρ:  …………../2018 

Ανώηαηηρ Πςνολική Γαπάνη: ………………………€ πλέον ΦΞΑ  

(………………….€ Πςμπεπιλαμβανομένος ΦΞΑ) 

Ξπομήθεια Ρποθίμων για ηιρ ανάγκερ ηος Ξ.ΓΛ. Αλεξανδπούποληρ 

 

Απιθμόρ Γέζμεςζηρ Ξοζού: …………………………. ΑΓΑ: …………/0 

 

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

θ. Γ. ΑΓΑΜΙΓΗ Γηνηθεηήο ηνπ Π.Γ.Ν. Έβξνπ, εθπξνζσπψληαο λφκηκα κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα 

ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Έβξνπ (Π.Γ.Ν.Δ.) θαη αθεηέξνπ, ε εηαηξεία 

………………………………., δηεχζπλζε: ……………………………, ΣΚ. ……………………., Πφιε: …………………, 

ηει.: ……………………………………………. ΑΦΜ: ………………………………… , ΓΟΤ: ………………………………….., 

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

 

1. Σελ ππ.αξηζκ. ……………………………………. Γηαθήξπμε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. 

(θνξέαο Αιεμαλδξνχπνιεο) γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ. 

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

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

εγθξίλεηαη ε θαηαθχξσζε ησλ εηδψλ . 
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ΤΜΦΩΝΗΑΝ θαη ΑΠΟΓΔΥΘΗΚΑΝ ηα παξαθάησ : 

 

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

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ – Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηε 

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

πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 1ο 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

1. Η 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 Κ.Α.Δ. 1511 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

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

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

4. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή Τ.Πε ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε 

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

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

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

ηνπ ζπλφινπ απηψλ. 

5. Κακία 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. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ πεξίπησζε 

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

ππνγξαθή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ή Τ.Πε ή άιιε Τπεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη 

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

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

γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο 

πνζφηεηεο/ππεξεζίεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

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

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

Κξάηνο 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. Καηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ λφκνο ην επηβάιεη 

ή φξνη ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ. 

10. Οη 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.Κ. θαη ησλ 

επνκέλσλ ηνπ. 

11. Σν Ννζνθνκείν 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 Πξνκεζεπηήο 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. 
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 ε 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 

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.. 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε άιιν πξνκεζεπηή. Πεξαηηέξσ ην Ννζνθνκείν 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.                                                                                                                                                   

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

πξνκήζεηαο δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν, 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. 

 Ο 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 Ννζνθνκείνπ, 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

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

ππνρξεψζεσλ. 

 Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ 

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

 

 

ΑΟΘΟΝ 2ο 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

 

1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

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

……………………………….Γηαθήξπμεο ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο, ηα 

νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

2. Σα 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: 

 Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνκεζεπηή 

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

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

ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη 

έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. 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 3ο 

ΘΟΩΠΔΗΠ-ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

 

1. Ο 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. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα 

ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ. 

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

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

Ννζνθνκείν. 
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Σελίδα 49 

3. ε 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.. ηνπ Π.Γ.Ν. Έβξνπ. ε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ.  

4. ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, 

θεξχζζνληαο ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην  θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε. 

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

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

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

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

6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o ρνξε-

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

κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

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

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

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

απνθαζηζζεί κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην 

Π.Γ.Ν.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 Π.Γ.Ν.Δ γηα θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ 

απηνχ. 

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

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

παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε.  

 

ΑΟΘΟΝ 4ο 

ΞΙΖΟΩΚΖ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ-ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΙΖΟΩΚΖΠ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 

 1.   Η 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 πλεδξίνπ. 

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

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

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

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

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

ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ 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. Η 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.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

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

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

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

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

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

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

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

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
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Σελίδα 50 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 

4412/2016 

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

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

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ  

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

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 

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

εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

 

ΆΟΘΟΝ 5ο  

ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

 

1. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Ννζνθνκείν 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 χκβαζε 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 Ννζνθνκείνπ, 

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

ππαιιήισλ απηήο. 

 

ΑΟΘΟΝ 6ο  

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

 

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

ζχκβαζεο θαη ηνλ α/α θάζε είδνο. Η 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. Η πεξίπησζε απηή ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ιφγσ δηαθνξεηηθνχ πνζνζηνχ θξαηήζεσλ. 

2. Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 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. Ο Πξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα 

θαη ηα ζηνηρεία ζην Ννζνθνκείν. Ο Πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ 

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

χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

   

 

ΑΟΘΟΝ 7ο   

ΑΛΔΘΣΩΟΖΡΝ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 

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

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

ζπγθαηάζεζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

2. Σν 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 Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

4. Η ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ 

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

χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 
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ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

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

Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. 

 

Η χκβαζε 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 Ννζνθνκείνπ, 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 

 

Πίλαθαο εηδψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

   

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΓΑΚΗΓΖΠ 
      (Πθπαγίδα –πογπαθή –        

Ννομαηεπώνςμο ςπογπάθονηορ) 
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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): 
[22/18] 

 

 

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 
*……+*……+*……+ 

 



ΑΔΑ: ΩΜ854690Ω3-9ΞΓ



 

 

Σελίδα 60 

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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