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ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 6/2017 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15500000-3), ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
(CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15540000-5), ΚΑΤΕΨ/ΝΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV 15331170-9), ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΨΑΡΙΑ (CPV 15221000-3), ΝΩΠΑ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ (CPV 15119000-5), 

ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV 15300000-1), ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6). 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  
 
 
 
 
 
ΑΔΑΜ: 17REQ001601847 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο 
κατακύρωσης  
α)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
επί της διαμορφούμενης κάθε φορά 
μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 
είδους κατά την ημέρα παράδοσής 
του σε ελαιόλαδο, οπωρολαχανικά, 
νωπά πουλερικά και κρέατα, 
κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά  
β) η χαμηλότερη σταθερή τιμή 
πώλησης σε όλα τα υπόλοιπα είδη 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία : 17-7-2017 
Ημέρα : Δευτέρα 
Ώρα : 11.30 π.μ. 
Η αποσφράγιση των προσφορών 
(τεχνική και οικονομική) θα γίνει 
ενιαία στον ίδιο χρόνο. 

 

Καταληκτικός Χρόνος κατάθεσης 
προσφορών για το διαγωνισμό 

Ημερομηνία : 14-7-2017 
Ημέρα : Παρασκευή 
Ώρα : 3:00 μ.μ. 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Γραφείο Προμηθειών Π.Ν.Α. 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ 
(κτίριο Διοίκησης) 



Προϋπολογισμός δαπάνης ετησίως 
ΑΔΑ  ΨΓΛ94690ΩΛ-3Η6   

34.789,65 € ευρώ συμπ. ΦΠΑ (24% ή 
13%) 
ΠΠΥΥ 2016 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ  
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ 
(6) ΜΗΝΩΝ ΑΚΟΜΗ  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Όπως αναλυτικά φαίνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης. 

 
 

Το Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», έχοντας υπόψη: 
 

 Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 3066/02 (ΦΕΚ 252/Α΄/2002 άρθρο 37) 
«Τροποποιήσεις του Ν. 2741/99» και το Ν.3438/06 (ΦΕΚ 33/Α΄/2006) άρθρο 13 
«Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2955/01 (ΦΕΚ Α΄ 256/2-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών Πε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 

 Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

 Το N.3527/07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις». 

 Το Ν.3580/07 (ΦΕΚ Α΄ 134/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις». 

 Το Ν.3846/2010 άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και 
άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010, (άρθρο 2), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ.80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.  

 Το Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» [ ΦΕΚ 31/ Α’/ 2-3-11 ] όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 Το Ν.4025/11 (ΦΕΚ 228/Α΄/2-11-11) «Ανασυγκρότηση Φορέων 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις». 

 N.4210/13 (ΦΕΚ 254 Α/21-11-2013): Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Τον Ν.4235/2014(ΦΕΚ32/Τ.Α΄/11-2-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες 
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 



άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων». 

 Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/2016) Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Την υπ΄ αριθ. 1100/87 Υπουργική Απόφαση [ΦΕΚ 788/Β΄/31-12-1987] 
«Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών με σύστημα κινητών φύλλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 Την Κ.Υ.Α. 18386/05 (ΦΕΚ 1745/Β΄/2005) «Συμπληρωματικά μέτρα για 
την εφαρμογή του άρθρου 50 του Καν. (Ε.Κ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό 
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων». 

 Τους Κανονισμούς (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως 
τροποποιήθηκαν αυτοί και ισχύουν. 

 Την Κ.Υ.Α. 15523/06 (ΦΕΚ 1187/Β΄/2006) «Αναγκαία συμπληρωματικά 
μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 Την υγειονομική διάταξη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ2718/ Β/08-
10-2012) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις. 

 Την Κ.Υ.Α 3724/162303 (ΦΕΚ3438/τ.Β΄/22-12-2014: «Εθνικά μέτρα και 
παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των 
Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004.  

 Την ΚΥΑ οικ.Γ6/357/31/2017 - ΦΕΚ 25/B/16-1-2017 Διοικητική κύρωση 
για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τον ειδικό εξοπλισμό με τον οποίο 
μεταφέρονται διεθνώς ευπαθή τρόφιμα. 

 Την με αριθ. 6/θ3ο/15-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια τροφίμων. 

 
Προκηρύσσει 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  
α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε 

φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα 
παράδοσης του για την προμήθεια ελαιόλαδου, οπωρολαχανικών, νωπών 
πουλερικών και κρεάτων, κατεψυγμένων ψαριών και λαχανικών,  

β) τη χαμηλότερη σταθερή τιμή πώλησης για την προμήθεια των 
υπολοίπων ειδών 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα 
(1) έτος, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού 
ετήσιας δαπάνης 34.789,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24% ή 13%).   

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών. 
Οι Προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου (Δ. Σούτσου 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, τηλ. 213 2023422, Φαξ 210 
6446951, αρμόδια υπάλληλος: Μορφοπούλου Μαρία), μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την ………….  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 



Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω 
παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ : «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :   
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, κοινοπραξίες προμηθευτών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
παρούσας υπηρεσίας και πληρούν τους ορούς που καθορίζονται στη συνέχεια 
της παρούσας.  

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει στο ΤΕΥΔ : 
1. ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα 

καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και εφόσον υπάρχουν 
πρέπει να περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε 
να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

2. ότι δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από τη 
αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την 
ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς 
και την ασφάλεια πραγμάτων. 

3. την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της, είτε κατασκευάζεται από 
τον ίδιο είτε όχι.  

4. την αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του εργοστασίου που θα παράγουν τα προϊόντα.  

5. το χρόνο παράδοσης των προϊόντων από την ημέρα παραγγελίας. 
6. ότι διαθέτει Πιστοποιητικό - βεβαίωση εφαρμογής σειράς προτύπων 

για την ασφάλεια των τροφίμων (συστήματος εφαρμογής HACCP, ΙSΟ 
22000:2005/HACCP, ΕΛΟΤ EN ISO 22000 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο 
αναγνωρισμένο από το Ε.ΣΥ.Δ), το οποίο θα ληφθεί υπόψη καθοριστικά στη 
αξιολόγηση της προσφοράς και η μη ύπαρξή του θα οδηγεί στην απόρριψη της 
προσφοράς. Το πιστοποιητικό πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς καθώς και για το προβλεπόμενο διάστημα ισχύος της και να 
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

7. την εταιρία μεταφοράς και διανομής προϊόντων, εάν υπάρχει, καθώς και 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά με τα οποία θα βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των 
μεθόδων μεταφοράς και διανομής των προϊόντων και η συμμόρφωση στους 
κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και στους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής. 

8. ότι θα προσκομίσει, με την ενημέρωσή του ως προσωρινός ανάδοχος, όλα 
τα δικαιολογητικά που έχει δηλώσει ότι διαθέτει στο τυποποιημένο έντυπο 
Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 92 του Ν.4412/2016, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.  
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.  



δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)  

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως 

φάκελο:  
α. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» με 

 Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το 
άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για 
την παρούσα διακήρυξη και διατίθεται από Γραφείο Προμηθειών και την 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.  

 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προϊόντων που 
προσφέρει ο καθένας , χωρίς το Φ.Π.Α.  

β. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο 
θα τοποθετηθούν :  

 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον 

προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, 
συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των ειδών, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή. 

 Κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 
χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο 
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με 
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί η θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν 
ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν 
προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με 
υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του 
προμηθευτή. (ΤΕΥΔ Γ1) 

γ. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον 
οποίο θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο 
αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), 
η οποία θα περιέχει:  

 Πίνακα με την τιμή ανά τεμάχιο αλλά και τη συνολική τιμή ανά είδος. 
Διευκρινήσεις σχετικά με την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς: 

Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να 
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 
οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  



Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται 
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, 
να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

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

Αντιπροσφορές ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, που κατά την 
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν γίνονται 
δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 
και σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των 
προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 
έννοιας τους.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016. Η αποσφράγιση των 
προσφορών θα πραγματοποιηθεί παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν 
προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που 
ορίζεται στη διακήρυξη.  

Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, δεν 
κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς.  

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 
προβαίνει στην υλοποίηση της διαδικασίας αποσφράγισης και ανακοίνωσης των 
τιμών όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016.  

Κριτήρια για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι :  α) 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε φορά 
μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του: 
σε ελαιόλαδο, οπωρολαχανικά, νωπά πουλερικά και κρέατα, κατεψυγμένα 
ψάρια και λαχανικά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3438/2006 β) η 
χαμηλότερη σταθερή τιμή πώλησης για τα υπόλοιπα ζητούμενα είδη, με την 
σύνθεση που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, 
από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 
100 και 102 του Ν.4412/2016 από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 



Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι προσφέροντες στους οποίους 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτούς, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, οφείλουν να υποβάλουν, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 «Πρόσκληση για υποβολή 
δικαιολογητικών» του Ν.4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του μειοδότη από τον διαγωνισμό.  

Όταν ο μειδότης δεν προσκομίσει ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την 
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα η περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλή τιμή και 
ούτω καθ΄ εξής. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται.  

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ ανά ζητούμενο είδος και μονάδα 
μέτρησης, θα αναγράφονται στην οικονομική προσφορά αριθμητικά και 
ολογράφως και θα περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις και τις επιβαρύνσεις επί 
των κρατήσεων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., το οποίο 
αναγράφεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα, επί απόρριψης 
της προσφοράς, στην οικονομική προσφορά να αναφέρουν το νόμιμο ποσοστό 
ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος το οποίο προσφέρουν. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε οικονομική αξίωση του προμηθευτή πέραν του 
αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των τιμών της κατακύρωσης και της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη 
της σχετικής σύμβασης. 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να περιέχουν αναλυτικούς πίνακες για 
κάθε είδος συμπληρωμένους, έτσι ώστε να προκύπτει η τιμή ανά τεμάχιο, η 
συνολική τιμή, αλλά και οι συνολικές ποσότητες όλων των ειδών, ώστε να 
προκύπτει το τελικό συνολικό κόστος του κάθε είδους αντίστοιχα. Η προσφορά 
απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς των ειδών στο 
Νοσοκομείο.  

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, 
διακόπτεται η αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία 
χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη.  



Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 88 του Ν.4412/2016.  

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

1. την κατακύρωση της προμήθειας  
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές: 
1. εφόσον το υλικό είναι διαιρετό, γίνεται κατανομή της προς προμήθειας 

ποσότητας 
2. εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προμηθευτής επιλέγεται με 

διαπραγμάτευση 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Επίσης, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, κατά ποσοστό έως 30% στην περίπτωση 
μεγαλύτερης ποσότητας και 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4412/2016. 

Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την 
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς 
ή ολικώς, τις προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το 
διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, 

καθώς και στους λοιπούς συμμετέχοντες αποστέλλονται όλες οι σχετικές 
ανακοινώσεις σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια 
υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. . 

Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
από το ίδιο άρθρο κυρώσεις. 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά 
άρθρα του Ν.4412/2016.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η 
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της 
διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 



 Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, η ποσότητα που 
παραδόθηκε. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός (1) 
έτους, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη.  

Επιπλέον παράταση πέραν αυτού του χρόνου προϋποθέτει τη σύμφωνη 
γνώμη του προμηθευτή , με τις εξής όμως προϋποθέσεις : 

α) Η συνολική παράταση ισχύος της σύμβασης (αρχική και η επιπλέον) δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.  

β) Στο χρονικό διάστημα των παραπάνω αναφερόμενων παρατάσεων θα 
ισχύουν οι όροι της σύμβασης.  

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και 
την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης 
μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών, που υποβάλλονται 
από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους 
λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους 
λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 
το 1 τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους. 

Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του 
Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005).  

2. Στους ενδιαφερόμενους δεν παρέχεται -σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 2 
του Ν.3772/10-07-09 (ΦΕΚ 112/Α΄/2009)- δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του 
διαγωνισμού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν.2955/2001).  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει το δύο τοις εκατό 
(2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών που προσφέρει ο καθένας, 
χωρίς το ΦΠΑ. 

2. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για την καλή εκτέλεση των 
όρων της οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των 
ειδών που προσφέρει ο καθένας, χωρίς το ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος δύο (2) 
επιπλέον μήνες από τον αναφερόμενο συμβατικό χρόνο και της προβλεπόμενης 
συμβατικής παράτασης που ζητάει η διακήρυξη. 

Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 302 «Εγγυήσεις» του Ν.4412/2016. 

 
 
 



ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Η παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που 

περιγράφονται στο αντικείμενο εργασιών και σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/2016. Η παράδοση των προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να είναι 
απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στο Τμήμα και 
στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του 
προμηθευτή.  

2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης των προϊόντων μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.  

3. Οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προϊόντων καθορίζονται από το 
άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

4. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το 
αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται τόσο από το 
άρθρο 209 του Ν.4412/2016 όσο και από τις οικείες διατάξεις. 

5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των τροφίμων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή 
σύμφωνα με το άρθρο 213 Ν.4412/2016. 

6. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα τρόφιμα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σύμβαση και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 213 Ν.4412/2016. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, 
την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά 
στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 

3. Χρόνος εξόφλησης: σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, άρθρο 1, 
παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 7ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α/9-05-2013)  

4.  Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 
λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

5.  Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την 
ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 
και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει 
τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των 
προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

6. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των 
ειδών. Οι κρατήσεις αυτές διέπονται από τους Ν.3580/2007 (άρθρο 3), 
Ν.4072/2012 (παρ. 3, άρθρο 238), Ν.4013/2011 (παρ. 3, άρθρο 4) και 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.4254/2014 και την με αριθ. 
1120/25-4-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλη 
νόμιμη κράτηση. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671


τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης 
των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ  

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (σύμφωνα με το 
άρθρο 203 Ν.4412/2016) από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 του Ν.4412/2016, 

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον :  

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.  

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύμφωνα με τα άρθρα 203 και 204 του 
Ν.4412/2016.  

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί 
να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν 
της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται 
δεκτή.  

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 
ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στα άρθρα 203, 207, 213 και των οικείων διατάξεων του 
Ν.4412/2016. 

3. Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντων  τα οποία παρουσιάζουν 
παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η 
καταλληλόλητά τους, είναι δυνατή η παραλαβή τους, με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα φορτωθούν - παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με 
τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 
ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των 
τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 
207 του Ν.4412/2016 κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο 
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 
Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.spiliopoulio.gr. προς δωρεάν διάθεση όπως 
επίσης, τεύχη Διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και 
συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου. 

http://www.spiliopoulio.gr/


Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), ειδικά 
διαμορφωμένο, διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) από το Γραφείο 
Προμηθειών 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν 

όλες οι διατάξεις και σχετικές νομοθεσίες περί προμηθειών του Δημοσίου και των 
Ν.Π.Δ.Δ.  

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη 

σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
ΕΙΔΗ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΜ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV:15500000-3    8060 ευρώ

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 3,5% λιπαρά ΛΙΤΡ 3650

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 2% λιπαρά ΤΕΜ 6500

ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ CPV:15851100-9   750 ευρώ

ΦΙΔΕΣ ΚΙΛ 150

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Ν.6,ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ,ΛΑΖΑΝΙΑ,ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ,ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Ν.3 κλπ ΚΙΛ 520

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ CPV:15540000-5     1300 ευρώ

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛ 90

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛ 100

ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΙΛ 100

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV:15331170-9    1200 ευρώ

ΚΑΤΕΨ. ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛ 234

ΚΑΤΕΨ. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛ 470

ΚΑΤΕΨ. ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛ 234

ΚΑΤΕΨ. ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΙΛ 52

ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  CPV:15112100-7    5000 ευρώ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΙΛ 2200

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΙΛ 7

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ   CPV:15221000-3    40 ευρώ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΙΛ 5

ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV:15119000-5    5350 ευρώ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ ΚΙΛ 570

ΚΑΤΣΙΚΙ ΚΙΛ 17

ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  CPV:15119000-5  5300 ευρώ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 360

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛ 400

ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛ 400

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΙΛ 260

ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛ 300

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜ 210

ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ 105

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ (ΣΤΑΡΚΙΝ) ΚΙΛ 250

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛ 250

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛ 100

ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛ 500

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ 700

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛ 170

ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛ 30

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  CPV:15800000-6     7789,65 ευρώ 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΤΕΜ 7500

ΒΟΥΤΥΡΑ ΤΕΜ 4000

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΤΕΜ 4000

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΕΜ 625

ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛ 64

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΙΛ 260

ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛ 80

ΑΥΓΑ ΤΕΜ 14100

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΕΜ 810

ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ ΤΩΝ 160 ΓΡ. (125γρ) ΤΕΜ 170

ΖΕΛΕ ΤΩΝ 100 ΓΡ. ΤΕΜ 730

ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛ 52

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΚΙΛ 36

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΙΤΡ 380

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΣΥΜΠ. ΤΕΜ 1

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 100γρ ΤΕΜ 24

ΤΣΑΪ ΚΙΛ 6

ΞΙΔΙ ΤΕΜ 12

ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΙΛ 1

ΚΡΕΜΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΤΩΝ 160 ΓΡ. ΤΕΜ 365

ΧΑΛΒΑΣ ΚΙΛ 2,5

ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΚΙΛ 1

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜ 70

ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ συσκευασια 5 κιλά ΚΙΛ 160

ΦΥΤΙΝΗ (16 κιλα) ΚΙΛ 16



ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV 15500000-3)  
Τα προϊόντα θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στους ισχύοντες 

υγειονομικούς κανόνες και τις κτηνιατρικές διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995, 
καθώς και στις διατάξεις 852/2004, 853/2004 & 854/2004 «Συμμόρφωση της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και 
εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’), και 
τον Ν4254/7.4.14 (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια 
εφαρμογής του Ν4046/2012 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το Νόμο 4336/15 Υποπ/γραφος Α.3 

ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ: Το χορηγούμενο γάλα θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα 
με τον Κ.Τ.Π άρθρα 79 και 80, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 
Α.Χ.Σ. 1050/1996 ΦΕΚ.263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98, την 
Οδηγία 2000/13/Ε.Κ.. 

Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο Κεφ II του Π.Δ. 56/95, Κανονισμούς 
(ΕΚ) 2073/2005 και 1441/2007, με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004. 

Το γάλα θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1 lit (1 λίτρο) και επάνω της 
να αναγράφονται οι ενδείξεις με εμφανή και ευδιάκριτους χαρακτήρες στα 
Ελληνικά: 

 η ένδειξη «παστεριωμένο», «γάλα».  

 Το σήμα καταλληλόλητας του προϊόντος . 

 Το εργοστάσιο παραγωγής .  

 Η θερμοκρασία συντήρησής του, καθώς και οι ημερομηνίες παστερίωσης 
και ανάλωσης αυτού. 

 Ο κωδικός παρτίδας. 

 Σε εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η 
διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες  

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

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% λιπαρά:Το χορηγούμενο είδος (γιαούρτη) από γάλα αγελάδας 
και μαγιά, να είναι πρώτης (Α’) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. 
Α’). Το γιαούρτι θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά όπως 
αυτά ορίζονται, ΕΚ 2073/2005 και 1441/2007 με διαδικασίες παραγωγής 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 
ΠΔ 9/89. 

Η συσκευασία της γιαούρτης (συσκευασία- κεσεδάκι, θα είναι από υλικό 
κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις Ενιαίες 
τεχνικές προδιαγραφές τροφίμων του Υπουργείου Υγείας και θα πρέπει να 
αναγράφονται υποχρεωτικά στα Ελληνικά με ευανάγνωστα γράμματα, από 
χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή 



καρκινογόνες ουσίες (ΕΚ 89/109), οι απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τις 
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις: 

 Επωνυμία παρασκευαστή. 

 Αριθμός έγκρισης. 

 Η ημερομηνία παραγωγής και 

 Η ημερομηνία λήξης. 

 Ο κωδικός παρτίδας, (Οδηγία 89/396),  
 
ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (CPV 15851100-9) 
Τα παραδιδόμενα ζυμαρικά να είναι Α ποιότητας όπως αυτά ορίζονται και 

περιγράφονται στο άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών 
Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και να παρασκευάζονται από σιμιγδάλι (Άρθρο 
105 και 108 του Κ.Τ.Π). 

Τα παραδιδόμενα είδη, θα είναι συσκευασμένα σε πρώτη συσκευασία του 
μισού (1/2) Kgr σε φιλμ και σε δεύτερη συσκευασία σε χαρτοκιβώτια των 6 ή 12 
Kgr. 

Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις (εργοστάσιο 
παραγωγής, περιγραφή είδους, ημερομηνία παραγωγής - λήξης κ.λ.π.) 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναγράφονται: 

 Ονομασία (περιγραφή) του προϊόντος. 

 Καθαρή ποσότητα. 

 Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή. 

 Χώρα προέλευσης. 

 Αριθμός παρτίδας. (Οδηγία 89/396). 
 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (CPV:15540000-5) 
Όλα τα τυροκομικά προϊόντα να είναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα, ανά είδος, στον Κ.Τ.& Π. άρθρο 83 και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ: Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται 
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή 
μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες 
ενδείξεις:  

α) «ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ». 
β) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή.  
γ) Το βάρος του περιεχομένου,  
δ) Η ημερομηνία παραγωγής,  
ε) Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας. 
στ) Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας, οι δε λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις θα 

είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 7 αρθρ.4 του Π.Δ. 81/93. 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ: Η «ΦΕΤΑ» (FETA) να διατίθεται συσκευασμένη σε κατάλληλα 

μεταλλικά δοχεία των 15 Kgr και εντός άλμης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4 και 5 της Υπουργικής Απόφασης 313025 ΦΕΚ 8 Τεύχος Β. 

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι, που δεν 
μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α) «ΦΕΤΑ» (FETA). (/ 
β) Τυρί. 
γ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή. 
δ) Το βάρος του περιεχομένου. 
ε) Η ημερομηνία παραγωγής. 



στ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:  
1. Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 
2 .Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας. 
3. Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα (ΦΕ-1650-20/12/94). Τα στοιχεία 

ελέγχου αναγράφονται με ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο παρακολούθησης και 
ελέγχου ανά παραγωγό «ΦΕΤΑΣ» (FETA). Οι ενδείξεις α, β, γ, δ, ε και στ' 
αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση της 
«ΦΕΤΑΣ» (FETA). 

ΑΝΘΟΤΥΡΟ: Να παρασκευάζεται από αιγοπρόβειο ή αγελαδινό τυρόγαλα, 
γάλα και ανθόγαλα. Να είναι μαλακό, εύπεπτο, χαμηλό σε νάτριο (αλάτι) και 
λιπαρά. Η προσφερόμενη συσκευασία να είναι 1 Kgr περίπου σε Vacuum. 

 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV:15331170-9) 
Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του 

ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(Άρθρα 61, 62, 62α), παραγωγής κατά προτίμηση χώρας Ε.Ε.. 

 Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. 

 Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή 
ανόργανης ουσίας. 

 Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. 

 Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
να μην έχουν υποστεί επανακατάψυξη. 

 Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των 
νωπών λαχανικών από τα οποία προέρχονται. 

 Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα 
τεμάχια δηλαδή να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους) χαρακτηριστικό που 
σημαίνει τη διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας. 

 Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών και 
κοινοτικών οδηγιών περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών. 

 Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. 
Ν° 9. 

 Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9,11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες 
Διατάξεις, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψυγμένη μορφή, συσκευασμένα σε δύο 

συσκευασίες. Η (Α) πρώτη συσκευασία θα είναι από πλαστικό φύλλο, κατάλληλη 
για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 26 , 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. και εντός 
χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) των 10 Kgr ή άλλης 
ανάλογης συσκευασίας σύμφωνα με τις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις 
του Νοσοκομείου. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς στην 
Ελληνική Γλώσσα οι απαραίτητες ενδείξεις, όπως: 

 η περιγραφή του είδους (ονομασία προϊόντος και ποικιλία), 

 το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ, 

 η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.), 

 η εταιρεία διακίνησης, 

 η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης, και 

 οι συνθήκες συντήρησης. 
Τα εργαστήρια τυποποίησης θα πρέπει να έχουν ισχύον Πιστοποιητικό κερί 

εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με 



τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί 
από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την 
παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων. 

 
ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (CPV:15112100-7) 
Όλα τα νωπά πουλερικά θα πρέπει να Α΄ ποιότητας και να τηρούνται οι όροι 

των άρθρων 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών 
Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και να πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, 
Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις. 

Τα νωπά ολόκληρα κοτόπουλα να είναι τύπου Α 65% αερόψυκτα, βάρους 
των 1200 gr - 1300 gr άνευ αποκλίσεως των ανωτέρω τιμών (ακριβώς 
προσδιοριζόμενων) και συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο των δέκα (10) τεμαχίων, 
όπου θα αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα: 

 Η ονομασία και η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία Α). 

 Η χώρα προέλευσης. 

 Το σήμα της φυτικής διατροφής. 

 Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης. 

 Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου, και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα 
με την 92/116/ ΕΟΚ. 

 Η ημερομηνία σφαγής. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, 4-5 μέρες από την ημέρα 
παράδοσης  
όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ.291/1996 Κεφάλαιο XII, στον Κανονισμό 
853/2004, 854/2004. 

Η νωπή ολόκληρη γαλοπούλα να είναι τύπου 67%, σφαγμένη, 
αποπτερωμένη, χωρίς κεφάλι & πόδια που έχουν κοπεί στους ταρσούς ή ένα 
εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το συκώτι, το στομάχι και την καρδιά. Βάρος 
εκάστου τεμαχίου 3-5 Kgr και έχει προετοιμασθεί με τους ενδεδειγμένους 
υγειονομικούς όρους 

Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από 
πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία 
(Π.Δ. 56/1995), και Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος 
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα 
διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ και να φέρουν απαραίτητα 
την σφραγίδα [κονκάρδα] του κτηνιατρικού ελέγχου. 

 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ (CPV:15221000-3) 
ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ να είναι Α' ποιότητας κατεψυγμένα κατά μονάδα 

(IQF) και να πληρούν τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 92, 93). Τα κατεψυγμένα προϊόντα 
θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος, σε συσκευασίες των 800-1000 
gr/τεμ. 

 
ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ (CPV:15119000-5) 
Να προέρχονται από νωπά κρέατα Α' ποιότητας όπως αυτά ορίζονται και 

περιγράφονται στα άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και 
Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως. Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα, θα 
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και από εγκεκριμένα σφαγεία. 

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ: Το νωπό κρέας μοσχάρι να είναι απαλλαγμένο 
από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π., και να παραδίδεται σε συσκευασία αυτοτελών 
ανατομικών τεμαχίων κρέατος, όπως αυτά ακριβώς καθορίζονται στο ΠΔ 
186/1981 (μπούτι - ο μηρός μαζί με το τεμάχιο που αντιστοιχεί στη λεκάνη κιλότο). 



Τα αυτοτελή τεμάχια είναι τα ακόλουθα: τράνς, νουά, κιλότο, στρογγυλό κ.λ.π. Το 
νωπό κρέας (μοσχάρι) να ανήκει στην κατηγορία ταξινόμησης γράμματος Ζ 
(ηλικίας άνω 8 μηνών αλλά το πολύ 12 μηνών, νεαρό μοσχάρι), όπως ορίζεται 
στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Κ. 566/2008. 

Να ανήκει από άποψη διάπλασης στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών Ε, U, R, 
και ως προς την κατάσταση πάχυνσης να ανήκει στις διαβαθμίσεις 1 και 2, όπως 
αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς 1183/2006 και 1234/2007 

Δεν γίνεται δεκτή μέσα στη συσκευασία, η ύπαρξη: 

 Πρόσθετου λίπους, εκτός του συνδεμένου φυσικώς με το κρέας. 

 Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων 
Κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, θα συσκευάζεται από τον παρασκευαστή 

ή τον συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος (VACUM) άνευ 
συντηρητικών ουσιών σε διαφανή προ συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, που 
θα το προστατεύει από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και 
από την απώλεια υγρασίας (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ). 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 
πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του 
είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων νωπών 
κρεάτων. 

Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές 
ανατομικό τεμάχιο, αλλά και στην εξωτερική συσκευασία, πρέπει να υπάρχει 
ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφονται, στην ελληνική 
γλώσσα, και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 
1760/2000, του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ.510/2006, του κανονισμού της ΕΕ (αριθ. 
1337/2013) της 13ης Δεκεμβρίου 2013 τα εξής: 

 Η περιγραφή του σφάγειου (Νεαρό ζώο 8- 12 μηνών). 

 Η Χώρα καταγωγής. 

 Η Χώρα εκτροφής. 

 Η Χώρα σφαγής. 

 Ο κωδικός του σφάγειου (Πλην του χοιρινού). 

 Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. 

 Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου 
τεμαχισμού. 

 Η ημερομηνία σφαγής. 

 Η Ταξινόμηση του Ζώου (π.χ. ΑΖ1). 

 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί 
αυτοκόλλητης ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου και θα 
επικολλάται επί της συσκευασίας. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του. 
Για την συντήρηση και τη διακίνηση των κρεάτων πρέπει να τηρούνται οι 

διατάξεις του Π.Δ. 203/1998 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού 
διατάγματος 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
κρέατος (231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και 
τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 
11/95 (5/Α), ο δε διακινητής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP 

 
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV:15119000-5) 
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά (ΜΗΛΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκάλια, 

Μανταρίνια, Λεμόνια), ΡΟΔΑΚΙΝΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΑ, ΑΓΓΟΥΡΙΑ, ΚΑΡΟΤΑ, 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ξερά &χλωρά), ΠΑΤΑΤΕΣ, ΝΤΟΜΑΤΕΣ, 
ΜΥΡΩΔΙΚΑ (άνηθο, μαϊντανό, δυόσμο)) πρέπει να είναι «Α» Κατηγορίας και 
να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π (Άρθρο 119), των ισχυόντων 



Κανονισμών και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού ελέγχου νωπών 
οπωρολαχανικών), Κανονισμό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 257543/31.07.03, ΦΕΚ 
1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και επισήμανσης) 
των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή 
πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε, τις 
ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις (Αγορανομική Διάταξη 14/89 Άρθρο 3 και 
Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά 
εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από τη βάση 
παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους, να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 
2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών 
και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) 
αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών ΓΕΝΙΚΑ 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρέσκα (το ανώτερο τριών 
ημερών - για τα οπωρολαχανικά εποχής) , να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών 
Τροφίμων (απόσπασμα 89/16-9-2016 πρακτικού συνεδρίασης Ε.Π.Υ 89/16-9-
2016)) 

Για τα συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές 
προδιαγραφές εμπορίας και τυποποίηση, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 και στην Αριθμ. Α2-718/28-
7-2013-ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει 
προϊόντα της ίδιας καταγωγής. ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του 
ιδίου βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης. 

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια 
πλευρά με ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 

Α. Ταυτοποίηση: Όνομα και διεύθυνση του συσκευαστή και/ή του 
αποστολέα. 

Η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικαθίσταται: 
-για όλες τις συσκευασίες εκτός από τις προσυσκευασίες, από τον κωδικό του 

συσκευαστή και/ή του αποστολέα που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από επίσημη 
υπηρεσία, συνοδευόμενο από την ένδειξη «συσκευαστής και /ή αποστολέας» (ή 
ισοδύναμη συντομογραφία), 

-για τις προσυσκευασίες και μόνο, από το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή 
που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, συνοδευόμενα από την 
ένδειξη «συσκευασμένο για:» ή ισοδύναμη ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή, η 
ετικέτα πρέπει να περιέχει και έναν κωδικό που αντιστοιχεί στον συσκευαστή 
και/ή στον αποστολέα. Ο πωλητής παρέχει στις υπηρεσίες ελέγχου όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σημασία του κωδικού αυτού. 

Β. Φύση του προϊόντος — Κοινή ονομασία του είδους, αν το προϊόν δεν 
είναι ορατό εξωτερικά. Ονομασία της ποικιλίας. 

Γ. Καταγωγή του προϊόντος — Χώρα καταγωγής και ενδεχομένως, 
περιοχή παραγωγής ή εθνική ή περιφερειακή ή τοπική ονομασία. 

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά  
-Ποιοτική Κατηγορία. 



-Μέγεθος εκφραζόμενο ως: Ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος (σε mm) ή — 
κωδικό(-ούς) μεγέθους που ακολουθείται, προαιρετικά, από το ελάχιστο ή 
μέγιστο μέγεθος ή τον αριθμό 

Ε. Αριθμός παρτίδας 
Όταν οι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, οι ενδείξεις πρέπει να 

αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο σε δύο τουλάχιστον πλευρές της παλέτας. 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV: 15800000-6) 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους 

όρους του Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133, τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές 
διατάξεις 

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ αποφλοιωμένα ολόκληρα ή τεμαχίων του ενός(1) Kgr πρέπει 
να να προέρχονται από καρπούς τομάτας με ομοιόμορφο ερυθρωπό χρώμα της 
ώριμης ντομάτας με υγρή φάση, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, χωρίς 
καρυκεύματα. 

Να είναι πρόσφατης εσοδείας, καθαρά και τρυφερά, φυσιολογικού χώματος, 
κανονικά ανεπτυγμένα. 

Να μην έχουν ανώμαλη οσμή, να μην περιέχουν ξένες ύλες και να μην 
παρουσιάζουν φαινόμενα σήψεως ή ευρωτίασης. 

Να είναι απαλλαγμένα από παράσιτα και έντομα Να μην περιέχουν 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων 

Δεν θα πρέπει να έχει γίνει τεχνητός χρωματισμός του με οποιαδήποτε 
μέθοδο ή ουσία. 

Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς το επί τοίς % περιεχόμενο 
σε ντοματάκια (60%) περίπου, το υγρό πληρώσεως (χυμός ντομάτας 40%) 
περίπου καθώς και ο ρυθμιστής οξύτητας. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 
συσκευασμένα σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά χωρητικότητας του ενός (1) 
Kgr, καθαρού βάρους 800 gr περίπου και στραγγισμένου 480 gr περίπου. Τα 
κουτιά να είναι σκευαζόμενα σε χαρτοκιβώτια των 24 ή 12 τεμαχίων. Γενικά τα 
χρησιμοποιούμενα κουτιά να εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα 
μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συμπεριφορά έναντι του περιεχομένου 

ΤΡΟΦΙΜΑ και ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Τα χορηγούμενα είδη να είναι πρώτης (Α') ποιότητας όπως αυτή ορίζεται κατά 
είδος, στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειμένων κοινής χρήσης και να 
έχουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου είδους. 

Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Κτηνιατρικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. 

Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 
και να αναγράφεται η Εμπορική τους Ονομασία. 

Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετικά τροποποιημένα υλικά Κανονισμός 
1829/2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών. 

Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή 
ανόργανης ουσίας. 

Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες 
παραγωγής και λήξης. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική 
γλώσσα. Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι με ευανάγνωστα γράμματα από 
χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή 
καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες θα είναι σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και 
υγειονομικές διατάξεις. 



Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Α2-718/28-7-
2014 ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1169/2011 που 
προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό καταναλωτή καθώς και σε αυτά 
που διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλλες παρόμοιες 
μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις με ευδιάκριτα 
και ανεξίτηλα γράμματα, στην ελληνική γλώσσα: 

α) Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 
β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά 

σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας,  
γ) Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας 

για τα στερεά και σε μονάδες όγκου για τα υγρά.  
δ) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης. 
ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης, 
στ) Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 

συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΕ. 
ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή 

του μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματικό 
τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου. 

η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει 
τη σωστή χρήση του τροφίμου,  

θ) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει 
το τρόφιμο. (Οδηγία 89/396). 

Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L, εκτός από την 
περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες 
ενδείξεις της ετικέτας. Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 
χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης 
συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του 
μήνα. 

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να 
είναι τουλάχιστον τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 
παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και 
ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των 
εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ Πλήρες το οποίο πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. 
Άρθρο 80 και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 7 του Π.Δ 56/95. 

Στην συσκευασία στη χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού ή 
σε ετικέτα ή με ανεξίτηλο μελάνι πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: 

(1) Η ονομασία του προϊόντος. 
(2) Το ποσοστό των λιπαρών και το Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ) 

του γάλακτος. 
(3) Ένδειξη του τρόπου χρήσης. 
(4) Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια. 
(5) Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης. 
(6) Κατάλογος των συστατικών. 
(7) Ημερομηνία και έτος παρασκευής καθώς και την ημερομηνία λήξης. 
(8) Κωδικός παρτίδας. 
ΖΑΧΑΡΗ λευκή, καθαρισμένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής, γνήσιας 

και εμπορεύσιμης ποιότητας σε συσκευασία 1 Kgr, να είναι Α ποιότητας και να 
πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 63, 64 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 



Σε κάθε συσκευασία πρέπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στην 
ελληνική γλώσσα, με ανεξίτηλο μελάνι ή έκτυπα: 

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του  παρασκευαστή. 
Το έτος και ο μήνας παραγωγής. 
Το καθαρό βάρος του περιεχομένου ( π.χ 1 Kgr). 
Ο Κωδικός Παραγωγής. (Οδηγία 89/396). 
ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία 1 Kgr. 
Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στα άρθρα 104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΠΟΥΡΕΣ (ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ) συσκευασία των 5 Κgr. 
Το ανωτέρω προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία <Ξηρά λαχανικά> Άρθρο 121 

παρ. 8 του Κ.Π.Τ να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του παραπάνω 
άρθρου και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε ατομική συσκευασία των 10 gr. 
Το προϊόν να είναι Α ποιότητας, 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά φυτικά 

έλαια, κατάλληλη για επάλειψη, παρασκευή φαγητών και γλυκών, να συντηρείται 
στο ψυγείο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και τον 
Κανονισμό1234/2007 Παράρτημα XV. 

ΡΥΖΙ Τύπου α)ΜΠΟΝΕΤ και β)ΓΛΑΣΣΕ σε συσκευασία 500 gr. 
Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 

ΑΛΑΤΙ μαγειρικό συσκευασία 500 gr,  
Το αλάτι να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, να 
είναι μαγειρικό, ψιλό, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, 
αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες 
ύλες, πρόσθετες χρωστικές ουσίες να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή. Οι 
αλκαλικές γαίες εκπεφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο να μην είναι < του 1% η 
δε υγρασία του να μην υπερβαίνει το 1%. Να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικό 
σακουλάκι των 500 gr, όπου θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις 
(ημερ/νια συσκευασίας). 

ΤΣΑΙ σε συσκευασία 1 Kgr  
Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 54 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ των δύο τεμαχίων 16 gr. 
Το προϊόν πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 112, 

113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις Οι 
φρυγανιές να παρασκευάζονται από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας 
από τα επιτρεπόμενα με τους περιορισμούς του Άρθρου 113 του Κ.Τ.Π. Πρέπει 
να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο, μετά την κοπή σε τεμάχια 
να υποβάλλονται σε δεύτερο κλιβανισμό, για την απαλλαγή τους από το 
μεγαλύτερο ποσοστό νερού και με σκοπό το ελαφρύ ψήσιμο. 

Οι προσφερόμενες φρυγανιές να είναι σε συσκευασία flow pack των 2 
τεμαχίων. Συνολικό βάρος συσκευασίας περίπου 16 gr. +/-3 gr. Συστατικά: 
Άλευρο σίτου, υδρογονομένα φυτικά έλαια, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι. 

ΞΥΔΙ: σε συσκευασία των 400 gr 
Το ξύδι να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή 

από ξερή σταφίδα ,και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει 



αλκοόλη). Η οξύτητα του ξυδιού, πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ 
Άρθρο 39 παραγρ.3 του Κ.Τ.Π. 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. και απαραίτητα να αναγράφεται ή ημερομηνία 
συσκευασίας. 

ΖΕΛΕ Σκόνη με ζάχαρη, διάφορων γεύσεων σε συσκευασία 100 gr. 
Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρου που 

αναφέρονται στα άρθρα 131, 132(1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, 136 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 
διατάξεις. 

Στην κύρια όψη της συσκευασίας των σκονών παρασκευής πηκτών, πρέπει 
να αναγράφεται: 

α) Με ευκρινή κεφαλαία γράμματα ύψους 5 mm, η φράση π.χ. ΖΕΛΕΣ ΜΕ 
ΑΡΩΜΑ ΚΕΡΑΣΙ, προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, 
εφόσον δεν περιέχουν χυμούς οπωρών, και 

β) η σύνθεσή τους. 
Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και 
γλυκόζης. 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ αλεσμένος σε αεροστεγή συσκευασία 100 gr. 
Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρεται στο άρθρο 50 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία 

λήξη 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ διαφόρων γεύσεων (βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα, κεράσι) σε 

ατομική συσκευασία των 20 gr. 
Το προϊόν θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρου που 

αναφέρονται στο άρθρο 131, 132(1) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 
διατάξεις 

Οι ατομικές συσκευασίες έκτυπα τις παρακάτω επισημάνσεις: 

 Χρονολογία παρασκευής ή ημερομηνία διατηρησιμότητας (Μήνας, Έτος). 

 Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία, διεύθυνση ή η έδρα του 
παραγωγού ή του συσκευαστή). 

 Το είδος του περιεχόμενου. 

 Καθαρό βάρος κυπέλλου. 

 Τόπος παραγωγής (χώρα, περιοχή). 

 Κωδικός παρτίδας. 
ΧΑΛΒΑΣ σε γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και αμύγδαλο σε συσκευασία 

μπαστούνι των 2,5 Kgr  
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφέρονται στο άρθρο 50 του Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις Ο χαλβάς να έχει 
παρασκευασθεί από πολτό σησαμιού (ταχίνι), με φυσικές ζαχαρούχες 
γλυκαντικές ύλες με την προσθήκη και ελάχιστης ποσότητας εκχυλίσματος ρίζας 
στρουθίου. Για την παρασκευή του επιτρέπεται η προσθήκη ξηρών καρπών, 
κακάο, σοκολάτας ή βανίλιας και το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται στην 
συσκευασία. 

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ: Τα τσουρέκια πρέπει να είναι σε ατομικές συσκευασίες και 
έχουν παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά 
ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά 
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις 



ΑΥΓΑ: Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του 
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 
87) του 2011, τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 αλλά και να υπάρχουν οι ειδικές 
σημάνσεις επί της συσκευασίας (Κανονισμός 589/2008) 

 ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 

 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΓΟΥ Α. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΒΑΡΟΥΣ Μ. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Η παράδοση θα είναι 
max έως την δεύτερη εργάσιμη ημέρα οωσκοπήσεως) . 

 ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ. 

 ΚΩΔ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

 Για την σφράγιση των κελυφών των αυγών, να χρησιμοποιούνται μόνο οι 
χρωστικές του Παραρτήματος 1 του άρθρου 35 του Κ.Τ.Π. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ συσκευασμένο σε δοχεία των 5 λίτρων 
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληροί τους όρους 

του Κ.Τ.Π (άρθρα 70, 71, 73, 75) και τα παραρτήματα I και II, καθώς και τις 
ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι extra παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ*1) 
και να έχει παραχθεί απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. Να 
μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχει 
από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την 
παραγωγή του, ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας του. 

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα με 
χαρακτήρες ευανάγνωστους, ανεξίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδίου 
μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους και ευδιάκριτους σε σχέση με το μέγεθος της 
ετικέτας, ώστε να ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο στο οποίο είναι τυπωμένες και 
να διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών ενδείξεων και 
σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν στη σήμανση, οι εξής πληροφορίες ΕΦΕΤ 
(ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) κεφαλαίο 4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ υποχρεωτικά: 

 η ονομασία πώλησης- εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 

 η ποιοτική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται 
απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους», 

 ο προσδιορισμός της καταγωγής, 

 η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 lit), 

 το Όνομα ή η Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού ή 
συσκευαστή, 

 η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του, 

 ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης, 

 οι συνθήκες διατήρησης, 

 ο αλφαριθμητικός κώδικας έγκρισης 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει, εκτός από τα εξειδικευμένα 

πιστοποιητικά που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με 
τις ενιαίες προδιαγραφών τροφίμων που έχουν εκπονηθεί από την Επιτροπή 
Προμηθειών Υγείας, και τα παρακάτω : 



1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 
περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια 
λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει. (ΥΔ 
Αιβ/8577/8-9-1983 ΦΕΚ 526/Τ.Β./24.9.83 & ΥΙγ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-
11-2012 ‘ Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.) Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να 
προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους. Σύμφωνα 
με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 15523 /2006 όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την 
υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 περί Αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Η μεταφορά των προϊόντων θα πρέπει να γίνονται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 
Νοσοκομείου. 

Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 
Καταλληλόλητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 
τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 
Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.(Οδηγός Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Ν° 9) και θα φέρουν 
καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς (όπου αυτό απαιτείται) και 
το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν. Κατά την ώρα παράδοση ο μεταφορέας 
θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των 
χειρισμών- παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιας χρήσης. 

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

 
 
 

Ο Διοικητής    

 

Δημήτρης Ι.Βεζυράκης 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221973 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δημ. Σούτσου 21/ Αθήνα /11521 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ.Μορφοπούλου  

- Τηλέφωνο: 2132023422  

- Ηλ. ταχυδρομείο: m.morfopoulou@spiliopoulio.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.spiliopoulio.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Διαφόρων Τροφίμων» (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

(CPV 15500000-3), ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 

15540000-5, ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ(CPV 15331170-9), ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΨΑΡΙΑ (CPV 15221000-3), ΝΩΠΑ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ(CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ(CPV 15119000-5), ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV 15300000-1), ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6)].για τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου) με κριτήριο α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε 

φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του για την 

προμήθεια ελαιόλαδου, οπωρολαχανικών, νωπών πουλερικών και κρεάτων, κατεψυγμένων 

ψαριών και λαχανικών, β)τη χαμηλότερη σταθερή τιμή πώλησης για την προμήθεια των 

υπολοίπων ειδών, προϋπολογισμού δαπάνης 34.789,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24% 

ή 13%) για ένα (1) έτος και δυνατότητα παράτασης έξι (6) μήνες ακόμα. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ001601847 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: προμήθειες 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν19: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 22 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις24: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις25  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

 
[] Ναι [] Όχι 
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για  

Καταλληλόλητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής30; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση για τα 
τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη είναι ο εξής: 
και/ή, 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες 
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για:. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1)Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) 
ετών ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς31: 

Αριθμός ετών ():  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2)Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα 
διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά 
πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του 
παραγωγού-παρασκευαστή των προϊόντων  
όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται 
για διαφορετικές επιχειρήσεις; 

 
 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

3)Ο οικονομικός φορέας μπορεί να εγγυηθεί 
ότι : 
 
α)ότι η προσφέρουσα εταιρεία έχει την 
αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του παραγωγού- 
παρασκευαστή ή συσκευαστή των υπό 
προμήθεια προϊόντων; 
 
β)ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή 
διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης  
 
 
γ)ότι μπορεί να διαθέσει την προβλεπόμενη 
από την σύμβαση ποσότητα ειδών. 
 
δ)ότι δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
απόσυρσης του προϊόντος από τη αγορά, σε 
περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο 
την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, 
των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων 
προσώπων, καθώς και την ασφάλεια 
πραγμάτων και ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη στην άμεση αντικατάστασή τους 
χωρίς επιπλέον χρέωση στο Νοσοκομείο, και 
το κόστος θα βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. 
 
ε)ότι θα προσκομίζει τα αποτελέσματα των 
μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των 
προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια 
του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό 

 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 και αν ναι εφόσον υπάρχουν πρέπει να 
περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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ζητείται. [] Ναι [] Όχι 
 

4)Ο οικονομικός φορέας παράγει-
παρασκευάζει ή συσκευάζει ο ίδιος το 
προσφερόμενο προϊόν;  
Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
παράγεται-παρασκευάζεται ή συσκευάζεται το 
προσφερόμενο προϊόν και ο τόπο 
εγκατάστασής της είναι (στην περίπτωση που 
είναι διαφορετικές να αναφερθούν 
αναλυτικά):  

 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[……] 
 
 

5)Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει ο ίδιος 
τη μεταφορά και διανομή των υπό προμήθεια 
προϊόντων; 
 

 
 
[] Ναι [] Όχι 
 

6) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
της εταιρίας που θα αναλάβει τη μεταφορά και 
διανομή των υπό προμήθεια προϊόντων που 
έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των μεθόδων 
μεταφοράς και διανομής των προϊόντων και 
συμμορφώνονται στους κανόνες Ορθής 
Υγιεινής Πρακτικής καθώς και στους Εθνικούς 
Οδηγούς Υγιεινής   
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[..........] 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



 

15 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για: 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Είναι σε θέση ο προμηθευτής να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων; 
(συστήματος εφαρμογής HACCP , ΙSΟ 
22000:2005/HACCP, ΕΛΟΤ EN ISO 22000 ή άλλο 
ισοδύναμο πρότυπο) αναγνωρισμένα από το 
Ε.ΣΥ.Δ και θα το προσκομίσει εφόσον του 
ζητηθεί; 
Εάν ναι, αναφέρετε αναλυτικά: 
 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας 
τροφίμων: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
[…….] [……] 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο προμηθευτής να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται32, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν33. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

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

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
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περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

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

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

25 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

28 Πρβλ άρθρο 48. 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

31 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

32 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

33 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


