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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Δπσλπκία Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθψζηα» 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 998980227 

Κσδηθφο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο  

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Λεσθφξνο Μαθξπγηάλλε 50 

Πφιε Ησάλληλα 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 45501 

Υψξα Διιάδα 

Κσδηθφο ΝUTS GR 213 

Σειέθσλν s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (e-mail) Γθνξίηζα νθία 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο www.gni-hatzikosta.gr 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.gni-hatzikosta.gr 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν (URL) s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γ.Ν. Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθψζηα» (ΝΠΓΓ) θαη αλήθεη ζην Τπνπξγείν Τγείαο. 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΖΓΖ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθή Πχιε 

(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν.Ησαλλίλσλ  

«Γ.Υαηδεθψζηα» πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν 

δ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ είλαη γεληθψο 

δηαζέζηκα. Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο 

είλαη δπλαηή ζηελ δηεχζπλζε (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην  Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθψζηα». 

Ζ δαπάλε γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.E : 1511 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022-2023 ηνπ Φνξέα ζε εθηέιεζε ηνπ ΠΠΤΤ 2021. 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε αξ. πξση.  441/10-02-2023 (ΑΓΑ: 6Η446906Χ-ΡΘ6, 

ΑΓΑΜ:23REQ012115466) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηα νηθνλνκηθά 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σελίδα 5 

έηε 2023-2024 θαη έιαβε α/α 472 θαηαρψξεζεο  ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & Δληνιψλ 

Πιεξσκήο ηνπ θνξέα 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα ηξνθίκσλ. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 

Ε. Παηάηεο απνθινησκέλεο (03212100-1) 

Ζ. Γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά είδε ( 15551300-8) 

Θ. Δίδε αξηνπνηείνπ (15811100-7) 

Η. Γηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο (15810000-9) 

Κ. Δίδε παληνπσιείνπ (15800000-6) 

Λ. Γηαηεξεκέλα ηξφθηκα (15897200-4) 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

α/α 

είδνπο Δίδνο (CPV) 

Κξηηήξην 

θαηαθχξ

σζεο 

Πξνυπνινγηζ

κφο ρσξίο 

ΦΠΑ 

Πξνυπνινγηζ

κφο κε ΦΠΑ 

Ε1. Παηάηεο απνθινησκέλεο (03212100-1) Υ.Σ 11.760,00 13.288,80 

Ζ.3 Γάια εβαπνξέ ζπκππθλσκέλν 400±5% γξ (15511600-9) Υ.Σ 393,60 444,77 

Ζ.4 Γηανχξηη αγειάδνο 200γξ θεζζεδάθη (15551300-8) Υ.Σ 23.870,00 26.973,10 

Ζ.6 Σπξί θέηα ζε κεηαιιηθά δνρεία ησλ 15  θηιψλ (15542300-2) Υ.Σ 22.860,00 25.831,80 

Θ.1 Άξηνο ηχπνπ 70% (15811100-7) Υ.Σ 45.576,00 51.500,88 

Η.1 Μεινκαθάξνλα (15812000-3) Υ.Σ 180,00 203,40 

Η.2 Κνπξακπηέδεο (15812000-3) Υ.Σ 135,00 152,55 

Η.3 Βαζηιφπηηα (15812000-3) Υ.Σ 909,00 1.027,17 

Η.4 Κνπινχξηα παζραιηλά (15812000-3) Υ.Σ 135,00 152,55 

Κ.3 Ρχδη λπράθη ζε ζπζθεπαζία ησλ 25 θηιψλ (03211300-6) Υ.Σ 2.920,00 3.299,60 

Κ.4 Ρχδη κπινχ κπνλέη ζε ζπζθεπαζία ησλ 25 θηιψλ (03211300-6) Υ.Σ 3.689,00 4.168,57 

Κ.5 Αιεχξη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15851000-8) Υ.Σ 286,70 323,97 

Κ.6 Κνξλ θιάνπξ ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15851000-8) Υ.Σ 1.990,80 2.249,60 

Κ.8 

Κ.8 
Φαζφιηα μεξά ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ (03221210-1) Υ.Σ 278,10 314,25 

Κ.10 Αιάηη καγεηξηθφ ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ (15872400-5) Υ.Σ 160,30 181,14 

Κ.11 Εάραξε ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15831000-2) Υ.Σ 1.040,00 1.175,20 

Κ.12 Εάραξε αηνκηθή ζε ζπζθεπαζία ησλ 10 γξ (15831000-2) Υ.Σ 9.120,00 10.305,60 

Κ.15 Υαιβάο ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15613300-1) Υ.Σ 188,00 212,44 

Κ.16 Ξχδη ζε θηάιεο ησλ 400 γξ (15871110-8) Υ.Σ 700,00 791,00 

Κ.17 Διηέο ζε δνρεία ησλ 15 θηιψλ (03222400-7) Υ.Σ 812,50 918,13 

Κ.19 Μπηζθφηα αηνκηθά αικπξά ησλ 40γξ (15821200-1) Υ.Σ 1.815,00 2.050,95 

Κ.23 Καλέιια μχιν ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ (15872000-1) Υ.Σ 63,50 71,76 

Κ.24 

Μνζρνθάξπδν αιεζκέλν  ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ 

(15872200-1) Υ.Σ 152,40 172,21 

Κ.26 Γαξχθαιιν ζππξί ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ Υ.Σ 88,90 100,46 

Κ.27 Γάθλε ζε θαθειάθη ησλ 100 γξ (15872000-1) Υ.Σ 26,67 30,14 

Κ.29 Σζάη βνπλνχ ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15865000-9) Υ.Σ 685,80 774,95 

Κ.30 Υακνκήιη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15865000-9) Υ.Σ 24,12 27,26 

Κ.31 

Φπζηθφο ρπκφο πνξηνθάιη ζε ζπζθεπαζία ησλ 0,25 ιίηξσλ 

(15321100-5) Υ.Σ 1.690,00 1.909,70 

Κ.32 Καθέο γαιιηθφο θίιηξνπ (15861000-1) Υ.Σ 62,72 70,87 

Λ.1 Κνκπφζηα Ρνδάθηλν - αριάδη (ζπκπχξηλε) ζε κεηαιιηθά θνπηηά 

ησλ 3 θηιψλ (15332400-8) Υ.Σ 6.667,50 7.534,28 

   

138.280,61 € 156.257,09 € 
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Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία, γηα πεξηζζφηεξεο ή γηα φιεο ηηο νκάδεο αιιά γηα φιε ηε 

δεηνχκελε πνζφηεηα θαη γηα φια ηα είδε ηεο θάζε νκάδαο θαη φρη επηιεθηηθά. 

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ #138.280,61#€ άλεπ ΦΠΑ ή # 

156.257,09#€ κε ΦΠΑ 13%. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο.  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ ηεο δηαθήξπμεο δίδεηαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Η) ελψ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (ΗΗ) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 

βάζεη ηεο ηηκήο. 

Ζ αλαθήξπμε κεηνδφηε αλά είδνο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο. 

  

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, νινθιεξσκέλν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ µε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 

2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  

κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ 

ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 

(Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε 

«πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο».  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.» 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα : 

“Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)” (Β’ 1781)  
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 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 

δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)» 

  ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην ησλ 

Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ 

ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

 ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΦΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Υ92).  

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο 

Ννκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ άξζξσλ 85 επ. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό 

δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο 

(ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην 

Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο 

Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 

119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ. 

 Σηο απνθάζεηο: 
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 Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. 

(02/46). 

 Σν αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ. ζρεηηθά κε δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

θαη ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4542/2018 (ΦΔΚ Α΄95) φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

 Σελ έγθξηζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ησλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 

3580/2007. Απφζπαζκα πξαθηηθνχ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε αξηζκ. 

56/19-11-2014 

 Σελ αξηζκ. 13/30-06-2021 (ζ.1) απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ έγθξηζεο ηνπ Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκνχ 

Γηαρεηξηζηηθνχ Έηνπο 2021  

 Σελ αξηζκ. 2/26-01-2023 (Θ.12)  απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ 

επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, θαη ηνπ ζρεδίνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ΑΓΑ: Φ56Κ46906Χ-Μ3Α, 

ΑΓΑΜ:23REQ012115411) 

 Σελ κε αξ. πξση. 411/10-02-2023 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6Η446906Χ-ΡΘ6, 

ΑΓΑΜ:23REQ012115466) ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Πιεξσκψλ ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 02
ε
-03-2023 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 

14.30 κ.κ ήηνη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο 

ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ  ΟΠ ΔΖΓΖ (Γηαδηθηπαθή Πχιε www.promitheus.gov.gr)  

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνία έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ:  182854 θαη 

αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr ) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 

4412/2016 :  

1) «ΔΝΖΜΔΡΧΖ»- Ζκεξήζηα Δθεκεξίδα Ησαλλίλσλ, Γ/λζε: Αγ. Γνλάηνπ 10, ηει. επηθνηλσλίαο: 2651 0 

73988 E-mail: enimerosipress@gmail.com   

2) «ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ ΑΓΧΝ» Ζκεξήζηα Δθεκεξίδα Ησαλλίλσλ, Γ/λζε: Οπιαξρεγνχ Πνπηέηζε 17
Α
, , ηει. 

επηθνηλσλίαο: 2651 0  26300, E-mail: info@agon.gr     

3) «ΔΚΓΟΖ» Δβδνκαδηαία Δθεκεξίδα Ησαλλίλσλ, Γ/λζε: Σζηξηγψηε 14, Κάληγγνο 2
νο

 φξνθνο, , ηει. 

επηθνηλσλίαο: 2651 0 33694,  E-mail: ekdosi@yahoo.gr   

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).
 
  

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   

www.gni-hatzikosta.gr  ζηελ θαξηέια «Γηαγσληζκνί- Πξνκήζεηεο» ζηηο 14-02-2023  

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη θαηά αλαινγία ηνπο Πξνκεζεπηέο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:enimerosipress@gmail.com
mailto:info@agon.gr
mailto:ekdosi@yahoo.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο,  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Αλαιπηηθή  πεξηγξαθή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ» 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ. ΔΔΔ. 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV.   Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο εηδψλ κε ρακειφηεξε ηηκή 

 

2. ην  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]  

3. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν νθηψ (8) εκέξεο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο 

πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη 

απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ 

αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ.  

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

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε 

ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 

πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή 

έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε 

ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 

ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ 

εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ 

θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ ή σο 

Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα 

επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά 

κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο 



 

Σελίδα 12 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε 

εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε 

πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο 

δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε 

απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ
.
   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

 2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ε νπνία 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο εθηφο ΦΠΑ γηα ηα είδε ζηα νπνία 

ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζην δηαγσληζκφ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

α/α 

Σκήκαη

νο Δίδνο (CPV) 

Πξνυπνιν

γηζκφο 

ρσξίο 

ΦΠΑ 

Ύςνο 

εγγπεηηθ

ήο 

Ε1. Παηάηεο απνθινησκέλεο (03212100-1) 11.760,00 235,20 

Ζ.3 Γάια εβαπνξέ ζπκππθλσκέλν 400±5% γξ (15511600-9) 393,60 7,87 

Ζ.4 Γηανχξηη αγειάδνο 200γξ θεζζεδάθη (15551300-8) 23.870,00 477,40 

Ζ.6 Σπξί θέηα ζε κεηαιιηθά δνρεία ησλ 15  θηισλ (15542300-2) 22.860,00 457,20 

Θ.1 Άξηνο ηχπνπ 70% (15811100-7) 45.576,00 911,52 

Η.1 Μεινκαθάξνλα (15812000-3) 180,00 3,60 

Η.2 Κνπξακπηέδεο (15812000-3) 135,00 2,70 

Η.3 Βαζηιφπηηα (15812000-3) 909,00 18,18 

Η.4 Κνπινχξηα παζραιηλά (15812000-3) 135,00 2,70 

Κ.3 Ρχδη λπράθη ζε ζπζθεπαζία ησλ 25 θηιψλ (03211300-6) 2.920,00 58,40 

Κ.4 Ρχδη κπινχ κπνλέη ζε ζπζθεπαζία ησλ 25 θηιψλ (03211300-6) 3.689,00 73,78 
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Κ.5 Αιεχξη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15851000-8) 286,70 5,73 

Κ.6 Κνξλ θιάνπξ ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15851000-8) 1.990,80 39,82 

Κ.8 

Κ.8 

Φαζφιηα μεξά ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ (03221210-1) 278,10 5,56 

Κ.10 Αιάηη καγεηξηθφ ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ (15872400-5) 160,30 3,21 

Κ.11 Εάραξε ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15831000-2) 1.040,00 20,8 

Κ.12 Εάραξε αηνκηθή ζε ζπζθεπαζία ησλ 10 γξ (15831000-2) 9.120,00 182,4 

Κ.15 Υαιβάο ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15613300-1) 188,00 3,76 

Κ.16 Ξχδη ζε θηάιεο ησλ 400 γξ (15871110-8) 700,00 14,00 

Κ.17 Διηέο ζε δνρεία ησλ 15 θηιψλ (03222400-7) 812,50 16,25 

Κ.19 Μπηζθφηα αηνκηθά αικπξά ησλ 40γξ (15821200-1) 1.815,00 36,30 

Κ.23 Καλέιια μχιν ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ (15872000-1) 63,50 1,27 

Κ.24 Μνζρνθάξπδν αιεζκέλν  ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ (15872200-1) 152,40 3,05 

Κ.26 Γαξχθαιιν ζππξί ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ 88,90 1,78 

Κ.27 Γάθλε ζε θαθειάθη ησλ 100 γξ (15872000-1) 26,67 0,53 

Κ.29 Σζάη βνπλνχ ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15865000-9) 685,80 13,72 

Κ.30 Υακνκήιη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ (15865000-9) 24,12 0,48 

Κ.31 Φπζηθφο ρπκφο πνξηνθάιη ζε ζπζθεπαζία ησλ 0,25 ιίηξσλ 

(15321100-5) 

1.690,00 33,80 

Κ.32 Καθέο γαιιηθφο θίιηξνπ (15861000-1) 62,72 1,25 

Λ.1 Κνκπφζηα Ρνδάθηλν - αριάδη (ζπκπχξηλε) ζε κεηαιιηθά θνπηηά ησλ 

3 θηιψλ (15332400-8) 6.667,50 
133,35 

 

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 29-09-2023, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, 

ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) 

ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, 

ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 

3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ είλαη εθ πξνζέζεσο 

απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο. 
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2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή 

ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα 

εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 

παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 

(δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5
εο

 Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 

(πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 

(ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε 

κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ 

άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) 

ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 

2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 

(Α’ 139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
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αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα 

εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην 

ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε  λφκηκν εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε.  

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ 

θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 

 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

2.2.3.3 Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην 

αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα 

κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί 

αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί 

ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
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δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο,  

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη 

άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 

4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 

αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ 

βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο. 

2.2.3.5. Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο. 

2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, 

είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη 

φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή 

έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην 

παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη 

κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 

παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία 

θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ 

ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 
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εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 

κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε.  

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

ηα πιαίζηα αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ζηνηρείσλ 

νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο. Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ : 

(α) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη 

ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ησαλλίλσλ θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ. 

(β) Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο. 

γ)Πηζηνπνηεηηθφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο 

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

α) Aλ είλαη παξαγσγνί ή παξαζθεπαζηέο λα δηαζέηνπλ ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2018 

(θαηάιιειν πεδίν γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια 

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
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κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, 

θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη. 

(β) Aλ είλαη πξνκεζεπηέο (θάλνπλ απνζήθεπζε-δηαθίλεζε) λα δηαζέηνπλ: 

i. ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2018 (κε πεδίν πνπ αθνξά δηαθίλεζε ή/θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

Πηζηνπνίεζεο. 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ν δηαγσληζκφο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο 

απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά 

άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ 

πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ 

ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.   

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ 

ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή  πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 

ΔΖΓΖ. Ο θνξέαο πνπ αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί 

εθ λένπ. 

 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ πεξίπησζε πνπ o 

πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 

παξνχζαο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3.  

 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔ, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 
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2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

105 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη λα  

απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 

πεξίπησζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3 ηεο παξνχζαο.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα 

κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη 

κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ 

λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα IV, ην 

νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ 

θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 1.  

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ 

θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, 

εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ κε 

ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά 

απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο 

παξνχζεο θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ. 
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Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ γηα ηπρφλ 

ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή 

πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 

ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα 

κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ 

ζεηηθήο απάληεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξ. 

α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 

έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ 

ΔΔΔ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ 

πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη 

ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 

πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν 

πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε 

ζπλαίλεζεο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.2.5. 

θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.  

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα  δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη  παξαθάησ. 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε 

ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 

έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 

πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 



 

Σελίδα 21 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - 

κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
.
 

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε 

(α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ 

θφξσλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 πεξ. β ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδεηαη 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα βεβαίσζε νθεηιήο απφ ηελ ΑΑΓΔ. 

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη φηαλ 

κφλν κηθξά πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 

πεξ. β ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα βεβαίσζε νθεηιήο απφ ηνλ ΔΦΚΑ. 

iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη δελ 

έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή 

φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο 

ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο 

εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε επηβνιήο 

ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

ζη) Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 
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κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ σο άλσ Δπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο 

γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 

(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ 

έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο εάλ, ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο 

Β.4. . Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:  

(α) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη 

ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ησαλλίλσλ θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ. 

(β) Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο. 

γ)Πηζηνπνηεηηθφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο  

Β.5 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα θάησζη 

πηζηνπνηεηηθά: 

 (α) Aλ είλαη παξαγσγνί ή παξαζθεπαζηέο λα δηαζέηνπλ ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 

22000:2018 (θαηάιιειν πεδίν γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια 

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, 

θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη. 

(β) Aλ είλαη πξνκεζεπηέο (θάλνπλ απνζήθεπζε-δηαθίλεζε) λα δηαζέηνπλ: 

i. ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2018 (κε πεδίν πνπ αθνξά δηαθίλεζε ή/θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

Πηζηνπνίεζεο. 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ν δηαγσληζκφο 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη δειψλεη ηελ 

εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 
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Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ
1
, πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο

2
, ην νπνίν πξέπεη 

λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   

 ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 

πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο 

νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε 

πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- 

πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ 

νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα 

πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, 

ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

                                                           
1
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται 
ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 

247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 

νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
2
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ 

και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 

εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. Δηδηθψο 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη 

επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα 

αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 

πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
 
Δηδηθφηεξα, 

πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ 

ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα 

ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο χκβαζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ 

νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα 

δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν 

δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε.  

Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη ρξήζε 

ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

ηνπο. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ρακειφηεξε ηηκή κνλάδαο αλά είδνο γηα ηα είδε ησλ θαηεγνξηψλ: 



 

Σελίδα 25 

Ε. Παηάηεο απνθινησκέλεο (Ε1) 

Ζ. Γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά είδε (Ζ3, Ζ4, Ζ6)  

Θ. Δίδε αξηνπνηείνπ (Θ1)  

Η. Γηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο (Η1, Η2, Η3, Η4)  

Κ. Δίδε παληνπσιείνπ (Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ8, Κ10, Κ11, Κ12, Κ15, Κ16, Κ17, Κ19, Κ23, Κ24, Κ26, Κ27, Κ29, 

Κ31, Κ32)  

Λ. Γηαηεξεκέλα ηξφθηκα (Λ.1), 

Ζ αλαθήξπμε κεηνδφηε γίλεηαη αλά είδνο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο.  Ζ  

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ παξαηίζεηαη γηα ιφγνπο δηαρσξηζκνχ βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

ηδηνηήησλ. 

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία, γηα πεξηζζφηεξεο ή γηα φιεο ηηο νκάδεο αιιά γηα φιε ηε 

δεηνχκελε πνζφηεηα θαη γηα φια ηα είδε ηεο εθάζηνηε νκάδαο θαη φρη επηιεθηηθά. Δηδηθφηεξα, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη λα πξνζθέξνπλ γηα ην ζχλνιν κηαο, πεξηζζφηεξσλ ή φισλ ησλ νκάδσλ κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ην πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο θαη/ή γηα έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ηα είδε κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

2.3.2 Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. Γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο   γηα κία, γηα πεξηζζφηεξεο ή γηα φιεο ηηο νκάδεο εηδψλ αιιά γηα φιε ηε δεηνχκελε πνζφηεηα θαη 

γηα φια ηα είδε ηεο θάζε νκάδαο θαη φρη επηιεθηηθά θαη δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα/είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο γηα κία, γηα πεξηζζφηεξεο ή γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο (Ν. 4412/16, άξζξν 59). Οη ελ ιφγσ νκάδεο 

εηδψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο . 

Ζ έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά 

είηε απφ φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 

09.06.2021) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε 

ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (εθεμήο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο).  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην 

νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν 

εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ 

(ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.  
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2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ΔΖΓΖ κε 

ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. 

 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο:  

(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο–Σερληθή Πξνζθνξά», ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ, ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ 

λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 

ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά 

αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο 

αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  

εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ 

ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ 

(εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ ζε απηφλ.   

 

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 

Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε 

έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ 

θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά 

έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο 

δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε 

απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ.  
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Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια 

έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία 

θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.  

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν 

απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο 

ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, 

άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο 

θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (Apostille), ή πξνμεληθή 

ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη 

λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο 

άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε 

Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά «χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ 

πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε 

επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην 

γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ηζαγέλεηάο ηνπ. 

Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην 

άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, 

κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ θαθέινπ ζηελ 

ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν 

βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε 

ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά 

πεξίπησζε. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο,  ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην 
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πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο 

(απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία:  

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα 

δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ,  

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 

2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

γ) Δπηζηνιή ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη γηα πνηα είδε ή θαη νκάδεο εηδψλ 

θαηαζέηνπλ Πξνζθνξά θαη θαηάζηαζε κε ηα πξνζθεξφκελα είδε, φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα (I) ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο ΥΧΡΗ ηηκνιφγεζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. Ζ επηζηνιή κπνξεί λα ππνγξάθεηαη κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο (ήηνη κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο δηαγσληζκνχ.  

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα  απηήο.  

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint, 

πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο 

ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα 

απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί 

επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε 

δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Παξάξηεκα.  ΗΗ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο 

πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην 

θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα 

ηνλ θάθειν ηεο ειεθηξνληθήο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ησαλλίλσλ θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ 

Ησαλλίλσλ.  

2. Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο . 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο. 

4. Aλ ν πξνζθέξσλ είλαη:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(α) παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 

22000:2018 (θαηάιιειν πεδίν γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια 

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, 

θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη. 

(β) πξνκεζεπηήο (θάλεη απνζήθεπζε-δηαθίλεζε) ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

i. ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2018 (κε πεδίν πνπ αθνξά δηαθίλεζε ή/θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

Πηζηνπνίεζεο. 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ν δηαγσληζκφο.  

5. Τπεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 

ηξίηνπο αλαθέξνπλ επίζεο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 

πξνηείλνπλ. 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο ηεο 

πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο κε βάζεη κφλν ηελ ηηκή, ήηνη:  

Με ηελ ρακειφηεξε ηηκή κνλάδαο αλά είδνο γηα φια ηα ππφινηπα είδε ησλ θαηεγνξηψλ:  

Ε. Παηάηεο απνθινησκέλεο (Ε1) 

Ζ. Γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά είδε (Ζ3, Ζ4, Ζ6)  

Θ. Δίδε αξηνπνηείνπ (Θ1)  

Η. Γηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο (Η1, Η2, Η3, Η4)  

Κ. Δίδε παληνπσιείνπ (Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ8, Κ10, Κ11, Κ12, Κ15, Κ16, Κ17, Κ19, Κ23, Κ24, Κ26, Κ27, Κ29, 

Κ31, Κ32)  

Λ. Γηαηεξεκέλα ηξφθηκα (Λ.1), 

Ζ αλαθήξπμε κεηνδφηε αλά είδνο θάζε θαηεγνξίαο θαη φρη ζην ζχλνιφ ηεο.  Ζ  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εηδψλ παξαηίζεηαη γηα ιφγνπο δηαρσξηζκνχ βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. 

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία, γηα πεξηζζφηεξεο ή γηα φιεο ηηο νκάδεο αιιά γηα φιε ηε 

δεηνχκελε πνζφηεηα θαη γηα φια ηα είδε ηεο θάζε νκάδαο θαη φρη επηιεθηηθά.  

 

Σηκέο 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα αγαζνχ δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα κέηξεζεο.
 
 

Οη ηηκέο ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο απφ ηνλ 

Φ.Π.Α, φπσο απνηππψλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο (I). Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ 

Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ αλά κνλάδα κέηξεζεο ηνπ 

είδνπο ρσξηζηά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ. 

π.ρ γηα ηα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία Ζ.Γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά είδε (Ζ3. Γάια 

εβαπνξέ ζπκππθλσκέλν 400±5% γξ, Ζ4. Γηανχξηη αγειάδνο 200γξ θεζζεδάθη θαη  Ζ6. Σπξί θέηα ζε 
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κεηαιιηθά δνρεία ησλ 15  θηιψλ) ζα δνζεί ηηκή άλεπ ΦΠΑ αλά θηιφ γηα έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ηα είδε ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο θαη ε θαηαθχξσζεο ζα γίλεη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε 

ηηκή είδνπο. H νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε είδνπο. 

Ο πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά  

ππνγεγξακκέλε ηελ  επηζπλαπηφκελν έληππν (ππφδεηγκα) νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζε κνξθή pdf , 

φπσο αλαθέξεηαη ζην  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ εηδψλ κε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη ζηαζεξή θαη δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή - αλαπξνζαξκνγή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο.  

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δε 

δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα µε ηελ ηηκή 

πξνζθνξάο.  

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
.
 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή θαζνξίδεηαη  

ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε  

ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Παξάξηεκα Η. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ  

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα εθαηφλ 

νγδφληα (180) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή έσο 

ηηο 30-08-2023. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη σο κε 

θαλνληθή. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην 

φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ 

απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο 

δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ 

νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε 

φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
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2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ 

ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. 

(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 

2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε 

ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηέο δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 

θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο 

παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο.  Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο 

θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην 

θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε 

ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  ππνρξεψζεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, 

εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο 

ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη 

έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
3
 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο
4
, εθεμήο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη 

ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 

ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ 07
ε
-03-2023 εκέξα 

Σξίηε θαη ψξα 10.00 π.κ  

 

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ πξνζβάζηκα κφλν ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
5
. 

 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγάλσλ ηεο
6
, εθαξκνδφκελσλ 

θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη 

ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη 

κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη 

αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο 

πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο 

δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα
7
. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο  εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο 

έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.   

                                                           
3
 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  

4
 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 
5
 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

6
 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

7
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ 

πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

3.4 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

β) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  

ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ
8
. 

 

γ) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη 

εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο 

ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
9
  

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά 

εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ
10

 («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», 

«Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε 

κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο 

παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
11

 - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε 

ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, θαη ηνλ θαιεί λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

                                                           
8
 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 

9
 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

10
 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  

11
 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
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πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ 

απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε 

εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 

πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ 

θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε 

κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ 

παξαγξάθνπ 2.4.2.5
12

.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο 

απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ 

πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε πιήξσζε 

κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 

2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά 

ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
13

.  
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Σελίδα 35 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ,  κπνξεί 

λα  θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα αγαζψλ απφ απηή πνπ 

θαζνξίδεηαη Παξάξηεκα Η. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζε πνζνζηφ θαη σο εμήο:  έσο 

120 ηνηο εθαηφ (120%) ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη έσο 80 ηνηο εθαηφ (80%) ζηελ 

πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο.   

 3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο
14

  

3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).    

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά 

νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 

4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα 

Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη 

πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
15

. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
16

 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο 

ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί 

νξηζηηθά,  

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324 

έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, 

θαη  

δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, 

ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ 

νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 
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Σελίδα 36 

πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα πξνζέιζεη 

γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία  δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

(ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, 

ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ
17

 . 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, 

ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην 

ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
18

 . 

Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ 

πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη 

νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59
19

. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» 

ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 4412/2016 . Ζ 

επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 

νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθπγήο.  
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 Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
18

 Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
19

 Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ 

επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 

4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή,  κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»  :  

α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη 

ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια 

ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε 

θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε 

Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή 

ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

πξάμεο. 

γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε 

ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα 

απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

δ)πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ 

ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο 

ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ.  Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε 

αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Α.Δ.Π.Π. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη 

γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ 

απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο 

έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ή ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεί λα 

πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη 

νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
20

 

Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  

θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.
21

 

Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιήηεπζε 

ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή Σκήκαηνο έσο 

ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ 

ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη 

δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο 

θαηαηίζεληαη ζην Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο δίθεο εληφο 

δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ πξνζεζκία γηα 

ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή 

ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί 

δηαθνξεηηθά.
22

 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.   

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη ε 

εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.  

Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην 

θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη 

απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε ιφγσ κε 

ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 , β) 

αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη 

ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ 

νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) 

                                                           
21

 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
22

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζε  θαιήο εθηέιεζεο 

4.1.1 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο:  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη 

θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ 

ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ 

αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα κήλα απφ ηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν. 

Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά απφ ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ αγαζψλ.  

Αλ ηα αγαζά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγπήζε θαιήο 

εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ 

αγαζψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, 

επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ 

άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ 

παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ 

παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.
23. 

 

4.3.3. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη :  

α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη 

φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή 

ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη 

κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο
24

.  

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα φια ηα κέιε 

ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. ην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή 

δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο 

εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ 

νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο
25

. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο 

απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ 

ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο 

απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα 

απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 

4412/2016.  

                                                           
23

 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
24

      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
25

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
26

 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/
27 28

 

Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο
29

, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα φινπο ιφγνπο 

ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α),  ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ επφκελν, 

θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε 

ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ απηφο είρε 

ππνβάιεη (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο)
30

. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο 

πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο 

πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
31

  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, 

πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή 

εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν νπνίνο 

ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε 
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  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
27

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν 
που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

28
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

29
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

30
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   
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 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δέζκεπζε 

αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.3. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα 

ζρέδην ζχκβαζεο. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο
32

  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία.  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε χςνπο 0,1% ππέξ ηεο Δ.Α.ΓΖ.Τ (Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) επί φισλ ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην Ν.4412/2016 αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο.Ζ θξάηεζε απηή 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο (αξ. 7 ηνπ Ν. 4912/21) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί 

ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ Τπνπξγείνπ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
33

 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20% 

γ) Κξάηεζε χςνπο 2% ππέξ ησλ νξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ 

Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009 

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

αμίαο (4 % γηα πιηθά) επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (άξζξν 64 παξ.2 Ν.4172/2013, φπσο ηζρχεη. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
34

 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο): 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ επηζθεπάζεη ή δελ 

ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 
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     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του 
άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων.  
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 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

34
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  



 

Σελίδα 45 

ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε γ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 

ηνπ λ. 4412/201635 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί 

ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε( 15)εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο.  Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν 

αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί 

ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε. 

β) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή 

πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, 

αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ 

ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή 

πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 

ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 

έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 

έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. 

Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01. 

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ έθδνζε θαη 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ 

δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ 

είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο.  

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν
36

 πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

                                                           
   
36

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 

ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 

απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
37

   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ 

άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. 

(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα 

αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί 

ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο 

ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε 

πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. 

Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 

ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016
38

. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε 

ηεο. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην 

δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

                                                           
37

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 

38
 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε 

ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ 

επνκέλε ή ηελ κεζεπφκελε εξγάζηκε εκέξα (αλάινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ) απφ ηελ 

παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απφ ηηο 8.00 π.κ έσο ηηο 10.00π.κ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΗΗ. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ παξαγγειία ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ απηψλ ζα γίλεηαη 

απφ ην ηκήκα δηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, ηειεθσληθά ή κε θαμ. Γηα ην ςσκί, ε 

παξάδνζε ηεο κηζήο πνζφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη 

λα παξαδίλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 7.30 ε πξσηλή. 

Κακία παξαιαβή δελ ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ψξαο. 

Γηα ηα είδε γεληθνχ εκπνξίνπ (δηάθνξα πξντφληα δηαηξνθήο & αθεςήκαηα-κπαραξηθά) κπνξεί λα γίλεηαη 

εβδνκαδηαίνο εθνδηαζκφο θαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη 

έγγξαθν απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ έιιεηςή ηνπ θαη λα ελεκεξψζεη κέρξη ηηο 09.00 ην πξσί ηεο επφκελεο 

ηεο παξαγγειίαο εκέξα ηε Γ/λζε ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα κε θέξεη επζχλε απφ ηελ κε πξνζθφκηζή ηνπ. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: α) ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ 

άξζξνπ 132 πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν αλάδνρνο, είηε 

χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν παξάδνζεο.  ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο 

δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο
39

. 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζεο. 

 

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

θφξησζεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη, πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο 

παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ 

ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην 

πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 

εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο 

πξνζθνκίζηεθε. 
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      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
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6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16
40

 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη 

πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ 

πιηθψλ γίλεηαη καθξνζθνπηθά. 

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – 

νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο 

ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα 

επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ 

αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ 

απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε 

θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα ζηνπο θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο φπσο πεξηγξάθεθαλ  αλσηέξσ (άξζξα 6.1.1. -6.1.3. θαη    6.2.1  

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε 

παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο 

ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή 

ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. 

Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  



 

Σελίδα 49 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε 

φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
41

 

6.3  Δηδηθνί φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην 

εμσηεξηθφ 

ηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ δελ ηίζεληαη απαηηήζεηο, 

ζρεηηθέο κε ηα άξζξα 210 έσο 212 ηνπ λ. 4412/2016  

6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο 

ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  

ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ εθφζνλ δεηεζνχλ 

απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο φπνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
42

  

Γελ απαηηείηαη. Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο. 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
43

  

ηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ δελ επηηξέπεηαη 

αλαπξνζαξκνγή ηηκήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 132 ηνπ Ν. 4412/2016 . 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 

ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 
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 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 

42
 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 

43
 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 50 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππφ Πξνκήζεηα Δηδψλ 

α/α 

είδνπο 

Kσδηθφο 

είδνπο Δίδνο (CPV) 

Δλδεηθηηθή 

Πνζφηεηα 

Μνλ. 

κέηξ. 

Δλδεηθηηθή 

ηηκή κ/κ 

ρσξίο 

ΦΠΑ 

πλνιηθή ελδ. 

ηηκή ρσξίο 

ΦΠΑ ΦΠΑ 

πλνιηθή 

ελδ. ηηκή κε 

ΦΠΑ  

Ε. Παηάηεο απνθινησκέλεο 

Ε.1 100401018 Παηάηεο απνθινησκέλεο (03212100-1) 12.000 Κηιά 0,98 11.760,00 13% 13.288,80 

Ζ. Γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά είδε 

Ζ.3 100301004 Γάια εβαπνξέ ζπκππθλσκέλν 400±5% γξ 

(15511600-9) 480 Σεκάρηα 0,82 393,60 13% 444,77 

Ζ.4 100302001 Γηανχξηη αγειάδνο 200γξ θεζζεδάθη 

(15551300-8) 55.000 Σεκάρηα 0,434 23.870,00 13% 26.973,10 

Ζ.6 100303006 Σπξί θέηα ζε κεηαιιηθά δνρεία ησλ 15  θηισλ 

(15542300-2) 3.000 Κηιά 7,62 22.860,00 13% 25.831,80 

Θ. Δίδε αξηνπνηείνπ 

Θ.1 100501005 Άξηνο ηχπνπ 70% (15811100-7) 27.000 Κηιά 1,688 45.576,00 13% 51.500,88 

Η. Γηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο 

Η.1 100802006 Μεινκαθάξνλα 20 Κηιά 9,00 180,00 13% 203,40 

Η.2 100803002 Κνπξακπηέδεο 15 Κηιά 9,00 135,00 13% 152,55 

Η.3 100804001 Βαζηιφπηηα 101 Κηιά 9,00 909,00 13% 1.027,17 

Η.4 100804002 Κνπινχξηα παζραιηλά 15 Κηιά 9,00 135,00 13% 152,55 

Κ. Δίδε παληνπσιείνπ 

Κ.3 100602004 
Ρχδη λπράθη ζε ζπζθεπαζία ησλ 30 θηιψλ 

(03211300-6) 2.500 Κηιά 1,168 2.920,00 13% 3.299,60 

Κ.4 100602003 
Ρχδη κπινχ κπνλέη ζε ζπζθεπαζία ησλ 30 

θηιψλ (03211300-6) 3.500 Κηιά 1,054 3.689,00 13% 4.168,57 

Κ.5 100615001 
Αιεχξη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ 

(15851000-8) 470 Κηιά 0,61 286,70 13% 323,97 

Κ.6 100613009 
Κνξλ θιάνπξ ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ 

(15851000-8) 1.400 Κηιά 1,422 1.990,80 13% 2.249,60 

Κ.8 100602007 
Φαζφιηα μεξά ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ 

(03221210-1) 150 Κηιά 1,854 278,10 13% 314,25 

Κ.10 100606003 
Αιάηη καγεηξηθφ ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ 

(15872400-5) 700 Κηιά 0,229 160,30 13% 181,14 

Κ.11 100613004 
Εάραξε ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ 

(15831000-2) 1.000 Κηιά 1,04 1.040,00 13% 1.175,20 

Κ.12 100613002 
Εάραξε αηνκηθή ζε ζπζθεπαζία ησλ 10 γξ 

(15831000-2) 80.000 Σεκάρηα 0,114 9.120,00 13% 10.305,60 

Κ.15 100802013 
Υαιβάο ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ 

(15613300-1) 40 Κηιά 4,7 188,00 13% 212,44 

Κ.16 100609006 Ξχδη ζε θηάιεο ησλ 400 γξ (15871110-8) 1.000 Σεκάρηα 0,7 700,00 13% 791,00 

Κ.17 100603006 Διηέο ζε δνρεία ησλ 15 θηιψλ (03222400-7) 250 Κηιά 3,25 812,50 13% 918,13 

Κ.19 100613014 
Μπηζθφηα αηνκηθά αικπξά ησλ 40γξ 

(15821200-1) 5.500 Σεκάρηα 0,33 1.815,00 13% 2.050,95 

Κ.23 100606006 
Καλέιια μχιν ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ 

(15872000-1) 5 Κηιά 12,7 63,50 13% 71,76 

Κ.24 100606009 
Μνζρνθάξπδν αιεζκέλν  ζε ζπζθεπαζία ησλ 

500 γξ (15872200-1) 5 Κηιά 30,48 152,40 13% 172,21 

Κ.26 100606022 
Γαξχθαιιν ζππξί ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ 

(15872000-1) 5 Κηιά 17,78 88,90 13% 100,46 

Κ.27 100606005 Γάθλε ζε θαθειάθη ησλ 100 γξ (15872000-1) 5 Κηιά 5,334 26,67 13% 30,14 

Κ.29 100608001 
Σζάη βνπλνχ ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ 

(15865000-9) 60 Κηιά 11,43 685,80 13% 774,95 

Κ.30 100608003 
Υακνκήιη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινχ 

(15865000-9) 2 Κηιά 12,06 24,12 13% 27,26 

Κ.31 100604005 
Φπζηθφο ρπκφο πνξηνθάιη ζε ζπζθεπαζία 

ησλ 0,25 ιίηξσλ (15982000-4) 6.500 Σεκάρηα 0,26 1.690,00 13% 1.909,70 

Κ.32 100607004 Καθέο γαιιηθφο θίιηξνπ (15861000-1) 8 Κηιά 7,84 62,72 13% 70,87 

Λ.Γηαηεξεκέλα ηξφθηκα 

Λ.1 100613007 Κνκπφζηα Ρνδάθηλν - αριάδη (ζπκπχξηλε) ζε 

κεηαιιηθά θνπηηά ησλ 3 θηιψλ (15332400-8) 1.500 Σεκάρηα 4,445 6.667,50 13% 7.534,28 

πλνιηθή εθηηκψκελε δαπάλε ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ 13% 138.280,61 € 

 

156.257,09€ 



 

Σελίδα 51 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Ε.1.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΣΑΣΑ ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΖ 

Παηάηα απνθινησκέλε θνκκέλε δηαθφξσλ κεγεζψλ ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ππφ θελφ 

κεγέζνπο 5 θηιψλ. 

Δηηθέηα επί ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ λα αλαθέξεηαη: 

1. Σν είδνο ηνπ πξντφληνο 

2. Ζ ρψξα θαηαγσγήο θαη ε πεξηνρή 

3. Ζ πνηθηιία 

4. Ζ πνηνηηθή θαηεγνξία 

5. Αξηζκφο παξηίδαο  (LOT) 

6.Σν βάξνο 

7. ηνηρεία εηαηξείαο 

8. Αιιεξγηνγφλα 

9. Καζαξή πνζφηεηα 

10. πλζήθεο δηαηήξεζεο 

11. Ζκεξνκελία ηειηθήο θαηαλάισζεο φρη πάλσ απφ ηέζζεξηο (4) εκέξεο. 

Σν πξντφλ λα δηαλέκεηαη ππφ ζπλζήθεο ςχμεο (2 κε 5 o C) 

ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΥΖΜΑ: Αλάινγα κε ηελ θνπή 

ΜΑΕΑ: Αλζεθηηθή κάδα φηαλ πηέδεηαη κε ην δάθηπιν, φρη καιαθή θαη ζπνγγψδεο 

ΥΡΧΜΑ: Λεπθή πξνο ππφιεπθε ζάξθα 

ΓΔΤΖ-ΟΜΖ: Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ πξντφληνο ρσξίο χπαξμε μέλσλ νζκψλ 

Απνπζία μέλσλ ζσκάησλ φπσο ρψκα, πέηξεο, έληνκα 

Σν πεξηερφκελν ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παηάηεο ηεο ίδηαο πξνέιεπζεο, πνηθηιίαο, 

πνηφηεηαο θαη κεγέζνπο. Οη παηάηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην βαζκφ σξηκφηεηαο θαη λα έρνπλ ηνλ 

ίδην ρξσκαηηζκφ. Σα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο, λα είλαη 

θαηλνχξγηα , θαζαξά θαη απφ πιηθφ πνπ λα κελ πξνθαιεί εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο αιινηψζεηο 

Ζ δηαθίλεζε ησλ απνθινησκέλσλ παηαηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα απηνδχλακνπ ςχμεσο ή 

απηνθίλεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ .(Οδεγφο Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9). 

Καηά ηελ ψξα παξάδνζεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο 

αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζεξκνθξαζίαο ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ζην φρεκα 

κεηαθνξάο δελ πθίζηαηαη θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πθίζηαηαη ζεξκφκεηξν γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπγείνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. O κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη Βηβιηάξην Τγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο ηξνθίκσλ φπνπ 

απαηηείηαη, γάληηα κηαο ρξήζεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ 

δνζείζα παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε 

πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο. 

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξάδνζεο νξίδεηαη απζηεξψο απφ ηηο 8:00 π.κ έσο ηηο 10:00 π.κ θαη δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηείηαη κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ εθφζνλ δεηεζνχλ 

απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ:  

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ησαλλίλσλ θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ 

Ησαλλίλσλ.  
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2.  Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο  

3. Πηζηνπνηεηηθφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο. 

4. Aλ ν πξνζθέξσλ είλαη: 

(α) παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 

22000:2018 (θαηάιιειν πεδίν γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια 

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, 

θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη. 

(β) πξνκεζεπηήο (θάλεη ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε-δηαθίλεζε) ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

i. ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2018 (κε πεδίν πνπ αθνξά δηαθίλεζε ή/θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

Πηζηνπνίεζεο. 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ν δηαγσληζκφο. 

 

Ζ. ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ 

Ζ3. πκππθλσκέλν γάια 

Πιήξεο γάια ζπκππθλσκέλν ή Γάια ζπκππθλσκέλν ή Γάια ζπκππθλσκέλν κε δαραξνχρν, ραξαθηεξίδεηαη 

ην κεξηθά αθπδαησκέλν γάια ην νπνίν πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. Άξζξν 80 θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.∆ 56/95, δειαδή: 

Να έρεη παξαζθεπαζζεί ζε εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ Κεθαιαίσλ Η, ΗΗ  V θαη VI ηνπ Παξαξηήκαηνο ΄΄Β΄΄. Π.∆ 56/95. 

Να έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαζθεπήο ή λα παξαζθεπάδεηαη απφ πξντφληα 

πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία. 

∆ελ ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 

Να κελ πεξηέρεη πξφζζεηα πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 80, παξ. 14 ηνπ ΚΣΠ θαη ην 

άξζξν 3 ηνπ Π∆ 518/83, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 145/96. 

Να κελ πεξηέρεη ίρλε θαηαινίπσλ νπζηψλ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπφκελα φξηα αλνρήο, ζχκθσλα µε 

ην Κεθ ΗΗΗ, άξζξν 20 ηνπ Π∆ 259/98 (Α 191) ΄΄Πεξί Απαγφξεπζεο ρξήζεο νπζηψλ µε νξκνληθή ή ζξενζηαηηθή 

δξάζε. 

Δάλ ην πξντφλ πξνέξρεηαη απφ ηξίηε ρψξα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ΚΔΦ. ΗΗ ηνπ Π∆ 56/95, θαη ηα  άξζξα 21, 22 θαη 23 ηνπ Π∆ 56/95. 

Σν  πξντφλ   πξέπεη λα έρεη ηα εμήο θπζηθνρεκηθά  ραξαθηεξηζηηθά: 

Να έρεη επράξηζηε ππφγιπθε γεχζε, ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ αθπδαησκέλνπ γάιαθηνο θαη ην ρξψκα ηνπ 

λα είλαη ιεπθφ ή ππφιεπθν. 

Να έρεη ειαθξψο θξεκψδε ζχζηαζε, λα είλαη νκνηνγελέο (ρσξίο θνθθψδεηο ή άιιεο απνζέζεηο) θαη ην ιίπνο 

ηνπ λα µελ δηαρσξίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ζηξψκα κέζα ζηα θνπηηά. Να είλαη απαιιαγκέλν απφ μέλεο χιεο. 

Να µελ παξνπζηάδεη πήμε ηνπ πεξηερνκέλνπ (νιηθή ή κεξηθή), ηδήκαηα ζηνλ ππζκέλα ησλ ζπζθεπαζηψλ, 

απνρσξηζκφ ηνπ ιίπνπο ή ελδείμεηο ζήςεο. 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 7,5% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ. 

Οιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 25% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ. 

Οιηθή νμχηεηα κεηαμχ 6 θαη 8 βαζκψλ SOXHLETHENCKEL, κεηά απφ αξαίσζε γηα παξαζθεπή πξντφληνο 

πνπ αληηζηνηρεί µε ην λσπφ θπζηθφ γάια. 
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Σν  PH λα είλαη κεηαμχ 6,3 θαη 6,8, κεηά απφ αξαίσζε γηα παξαζθεπή πξντφληνο, πνπ αληηζηνηρεί ζην λσπφ 

γάια. 

Μεηά ηελ αξαίσζε λα πξνθχπηεη γάια ελφο lit  θαη εηδηθνχ βάξνπο 1,028 g/lit ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. άξζξν 

80 παξ.3 θαη νιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 25% ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ. 

Να είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί ζηηο απνζήθεο  ηνπ Ννζνθνκείνπ εθηφο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ρσξίο λα 

παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε αηζζεηή ή νξγαλνιεπηηθή αιινίσζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  ηνπιάρηζηνλ πνπ 

αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

Σν ζπκππθλσκέλν γάια λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θπιηλδξηθά ιεπθνζηδεξά θνπηηά ή ζε ζπζθεπαζία Tetra 

Pak ή άιιε αλάινγε (Α) πξψηε  ζπζθεπαζία κε πεξηερφκελν βάξνο 410 gr πξντφληνο θαη ζε ραξηνθηβψηηα, 

(Β) δεχηεξε ζπζθεπαζία. 

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

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

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

ζηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

Οη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα µελ παξνπζηάδνπλ 

δηαξξνέο, δηαηξήζεηο, δηαβξψζεηο, θαη γεληθά αλσκαιίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγηεηλή 

θαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

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

Σα  θπιηλδξηθά κεηαιιηθά  θνπηηά  (Α) ζπζθεπαζία  (θνξκνί θαη  πψκαηα) λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ 

θαηλνχξγην ιεπθνζίδεξν, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,19 mm θαη 0,20 mm αληίζηνηρα, ειεθηξνιπηηθά 

επηθαζζηηεξσκέλν (βάξνο ειεθηξνιπηηθνχ επηζηξψκαηνο 2,8 gr/m
2
 ηνπιάρηζηνλ εζσηεξηθά θαη 5,6 gr/m

2
 

εμσηεξηθά). 

ηελ ζπζθεπαζία ζηε ράξηηλε ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ή ζε εηηθέηα ή µε αλεμίηειν κειάλη 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: 

(1) Ζ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. 

(2) Σν πνζνζηφ ησλ ιηπαξψλ θαη ην ηεξεφ Τπφιεηκκα Άλεπ Λίπνπο (ΤΑΛ) ηνπ γάιαθηνο. 

(3) ΄Έλδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο. 

(4) Σν θαζαξφ βάξνο ζε γξακκάξηα. 

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

(6) Καηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ. 

(7) Ζκεξνκελία θαη έηνο παξαζθεπήο. 

(8) Κσδηθφο παξηίδαο. 

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

ραξηφλη αληνρήο ζε δηάξξεμε θαηά MULLEN ηνπιάρηζηνλ 190 lb/in
2
. Οη δηαζηάζεηο ησλ ραξηνθηβσηίσλ 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, ρσξίο λα ππάξρεη θελφο 

ρψξνο κεηαμχ ησλ θνπηηψλ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ραξηνθηβσηίσλ. 

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

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

2007/68, 2001/89, 2000/13 Δ.Κ.  ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 1169/2011.  

Ζ4. Πνηφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο πξντφλησλ «γηανχξηη». 

Γηανχξηη αγειάδνο κε ιηπαξά ηνπιάρηζηνλ 3,5 %  

1. «Γηαoχξηη» xαξαθηεξίδεηαη ηo γαιαθηνθνκηθφ πξoτφλ ηo oπoίo παξάγεηαη απφ ηε δχκσζε θαη πήμε ηνπ 

γάιαθηoο, κε ηε ρξήζε ππνρξεσηηθά ησλ θαιιηεξγεηψλ – εθθηλεηψλ Streptococcus salivarious subsp. 

thermophilus θαη Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, ψζηε ην ηειηθφ δπκσκέλν πξντφλ λα πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 107cfu/g πξντφληνο κέρξη ηελ εκεξνκελία αλάισζήο ηνπ. 

2. Χο πξψηε χιε ηνπ γηανπξηηνχ ρξεζηκνπνηείηαη ην γάια φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

1308/2013 (Παξάξηεκα VII, Μέξνο ΗΗΗ, παξάγξαθνο 1). 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νιηθά αθπδαησκέλνπ γάιαθηνο ή παξαγψγσλ ηνπ γάιαθηνο ζε κνξθή 

ζθφλεο κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 5, ζεκ. β. 

4. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε ζην γηανχξηη απφ αγειαδηλφ ή γίδηλν γάια πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
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3,2% θαη απφ πξφβεην γάια ηνπιάρηζηνλ 5,5%. ε πεξίπησζε ρξήζεο κηγκάησλ γάιαθηνο ε ειάρηζηε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε ππνινγίδεηαη απφ ηελ αλαινγία ησλ εηδψλ ηνπ γάιαθηνο. 

5. Καηά ηελ παξαζθεπή ηνπ γηανπξηηνχ, πέξαλ ηεο πξψηεο χιεο, επηηξέπεηαη κφλν: 

α) ε πξνζζήθε θξέκαο γάιαθηνο γηα ηε ξχζκηζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξέο νπζίεο 

β) ε πξνζζήθε πξσηετλψλ γάιαθηνο γηα ηερλνινγηθνχο ιφγνπο ξχζκηζεο ηνπ ηεξενχ Τπνιείκκαηνο 

Άλεπ Λίπνπο (ΤΑΛ), ηνπ ίδηνπ είδνπο δψνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αχμεζε ηνπ ΤΑΛ ζην 

γηανχξηη δε ζα μεπεξλά ην ΤΑΛ ηνπ γάιαθηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 80, 

παξ. 3 ηνπ Κ.Σ.Π., θαηά 4 κνλάδεο. 

6. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δχκσζε θαη άιινη κηθξννξγαληζκνί επηπιένλ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ γηανπξηηνχ ηεο παξ. 1, αλαγξάθνληαη ζηελ επηζήκαλζε ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν πιεζπζκφο ηνπο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 106cfu/gr πξντφληνο θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλάισζεο. 

7. «ηξαγγηζηφ γηανχξηη» ραξαθηεξίδεηαη ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην γηανχξηη κεηά απφ απνζηξάγγηζε 

κέξνπο ηνπ νξνχ κεηά ηελ πήμε θαη έρεη θαη’ ειάρηζην 5,6% πξσηεΐλεο γηα ην αγειαδηλφ ή γίδηλν γάια θαη 8% 

γηα ην πξφβεην γάια. ε πεξίπησζε κηγκάησλ δηαθφξσλ εηδψλ γάιαθηνο ε ειάρηζηε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ησλ εηδψλ γάιαθηνο. 

8. «Παξαδνζηαθφ» είλαη ην γηανχξηη πνπ πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

α) Παξαζθεπάδεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ψζηε λα θέξεη πκέλα (πέηζα) ζηελ επηθάλεηά ηνπ. 

β) Πξνθχπηεη απφ ηελ πήμε απνθιεηζηηθά λσπνχ ή παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο πνπ δελ έρεη ππνζηεί 

ηξνπνπνίεζε ηεο θπζηθήο ηνπ ζχλζεζεο κε κφλε εμαίξεζε ηε ξχζκηζε ηεο ιηπνπεξηεθηηθφηεηαο, έσο 

ηνπ ζεκείνπ πνπ είλαη ηερληθά επηηεχμηκε ε δεκηνπξγία πκέλα. 

9. α) Ζ επηζήκαλζε ηνπ γηανπξηηνχ ελ γέλεη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1169/2011. 

β) Δπηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1169/2011, πξέπεη λα δίλνληαη νη παξαθάησ 

πιεξνθνξίεο: 

i. ην είδνο ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην γάια θαη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο κεηγκάησλ 

γάιαθηνο δηαθφξσλ εηδψλ δψσλ αλαθέξεηαη θαη ε πνζνζηηαία αλαινγία θάζε είδνπο. Οη ελδείμεηο 

απηέο ζπλνδεχνπλ ηελ νλνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Χζηφζν ε πιεξνθνξία γηα ηελ 

πνζνζηηαία αλαινγία ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ γάιαθηνο κπνξεί ελαιιαθηηθά λα πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ θαηάινγν ζπζηαηηθψλ, εθφζνλ απηφο ππάξρεη. 

ii. ην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ηελ νλνκαζία πψιεζεο, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξ. 1β ηνπ 

Μέξνπο ΗΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1308/2013, ζηελ πεξίπησζε εθηφο ηνπ λσπνχ, ε 

πεξηγξαθή ηεο θπζηθήο επεμεξγαζίαο ηεο βαζηθήο πξψηεο χιεο γάιαθηνο, ε νπνία αλάγεηαη ζε 

ηζνδχλακν γάιαθηνο. Χζηφζν ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί ελαιιαθηηθά λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

θαηάινγν ζπζηαηηθψλ, εθφζνλ απηφο ππάξρεη. 

iii. ην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ηελ νλνκαζία πψιεζεο, ην επί ηνηο εθαηφ (%) πνζνζηφ ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξέο νπζίεο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο. 

Οη αλσηέξσ ελδείμεηο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη επαλάγλσζηεο θαη 

αλεμίηειεο. 

10. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφ ληνο άξζξνπ αθνξνχλ ζηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, ελψ θάζε 

πξντφλ ην νπνίν έρεη παξαζθεπαζηεί ή/θαη δηαηεζεί λνκίκσο ζην εκπφξην ζε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή 

ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΕΔ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο ζπλζήθεο ηνπ ΔΟΥ ή ζηελ Σνπξθί α, 

κπνξεί λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ζηελ Διιάδα, φηαλ έρεη παξαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε πξφηππα, 

πξνδηαγξαθέο ή θαη δηαδηθαζίεο παξαζθεπήο θαη δνθηκψλ, πνπ απνδεδεηγκέλα εγγπψληαη ηζνδχλακν 

επίπεδν πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ηερληθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, αζθάιεηαο, ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Πνηφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ (Ζ.5, Ζ.6 θαη Ζ.7) 

Όια ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα, αλά είδνο, ζηνλ Κ.Σ.& Π. 

Άξζξν 83 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

πλζήθεο σξίκαλζεο – Υξφλνο σξίκαλζεο 

A. H σξίκαλζε ησλ ηπξηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρψξνπο φπνπ ε ζεξκνθξαζία δελ ζα είλαη θαηψηεξε ησλ 

+100C θαη ζα ππάξρεη θαηάιιειε γηα θάζε ηχπν ηπξηνχ πγξνκεηξηθή θαηάζηαζε. O ρξφλνο σξίκαλζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία ηαπ ηπξηνχ: α) ηα πνιχ ζθιεξά, ηα ζθιεξά θαη ηα εκίζθιεξα ηπξηά γηα λα 



 

Σελίδα 55 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ σξίκαλζή ηνπο πξέπεη λα παξακείλνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο ζηηο παξαπάλσ 

ζπλζήθεο, β) ηα καιαθά ηπξηά γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ σξίκαλζή ηνπο πξέπεη λα παξακείλνπλ 

ηoπιάxηζηoλ δχν (2) κήλεο. Δμαηξνχληαη ηα «Λεπθά ηπξηά άικεο», ηα νπνία είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ 

παζηεξησκέλν γάια θαη επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη δεθαπέληε εκέξεο (15) κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο (ε 

εμαίξεζε απηή δελ αθνξά ηα Διιεληθά Παξαδνζηαθά ηπξηά). 

Β. πλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ ψξηκσλ ηπξηψλ κέρξη ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ θαηαλάισζε: α) πνιχ ζθιεξά, 

ζθιεξά, εκίζθιεξα ηπξηά: ζε θιηκαηηδφκελνπο ζαιάκνπο κε αλαθπθιoχκελo έληoλo ξεχκα αέξα, 

ζεξκνθξαζίαο απφ 00C έσο +100C θαη πγξνκεηξηθήο θαηάζηαζεο απφ 75 έσο 85, β) καιαθά ηπξηά: ζε 

θιηκαηηδφκελνπο ζαιάκνπο κε αλαθπθισκέλν κέηξην ξεχκα αέξα, ζεξκνθξαζίαο 00C έσο +20C θαη 

πγξνκεηξηθήο θαηάζηαζεο απφ 85 έσο 95 %. Δμαηξνχληαη ηα ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο αδηαπέξαζηεο 

απφ πγξαζία π.x. κεηαιιηθά δνρεία, ηα oπoία απνζεθεχνληαη ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο 00C 

έσο +20C. 

ηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ ζα πεξηέρνληαη ηα πξντφληα, ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα νη 

ελδείμεηο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Κ.T.Π. θαη ζηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο ηoπ άξζξνπ 

83 Γ (γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηπξηά απφ γάια, κε σξίκαλζε) θαη επηπιένλ: 

– θαηεγνξία ηπξηνχ, 

– είδνο ή είδε γάιαθηνο (πνζνζηά) πνπ παξαζθεπάζζεθε ην ηπξί, 

– ειάxηζηo ιίπνο (ππνινγηζκέλν ζε μεξή νπζία), 

– κέγηζηε πγξαζία, 

– εκεξνκελία παξαγσγήο, 

– εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο, 

– xψξα πξνέιεπζεο – παξαγσγήο ηνπ ηπξηνχ, 

– έδξα ηπξνθνκείνπ παξαζθεπήο ηπξηνχ (κφλν γηα ηα Παξαδνζηαθά ηπξηά), 

– πνζνζηφ άιαηνο, 

– πξφζζεηα, είηε έxoπλ πξνζηεζεί ζηε κάδα ηνπ ηπξηνχ είηε ππάξxoπλ ζηελ επηδεξκίδα ηνπ ηπξηνχ θαη κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηαπ Κ.T. θαη επίζεο κε νδεγίεο, φπνπ ρξεηάδνληαη, 

π.x. φηαλ ε επηδεξκίδα έxεη λαηακπθίλε ζα δίλνληαη νδεγίεο ζηνλ θαηαλαισηή κέρξη πνην βάζνο ζα θαζαξίδεη 

ην ηπξί. 

Ήηνη: 

α) Σν πξντφλ. 

β) Σελ Πξνέιεπζε. 

γ) Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηή. 

δ) Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

ε) Σελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο. 

ζη) Σα δχν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο. 

Οη ινηπέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 

81/93, ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ: 

• Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ Οδεγία 

2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

• Οδεγία 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/101/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ 

εκεξνκελία, απφ ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαη κεηά απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

• Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2003, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

• Οδεγία 2008/5/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή, ζηελ επηζήκαλζε νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ, ππνρξεσηηθψλ 

ελδείμεσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 

25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη 

(ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο. 
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Ζ επηθάιπςε ησλ ηπξηψλ κπνξεί λα είλαη απφ θεξί κειηζζψλ, ζθιεξή παξαθίλε ή άιιεο χιεο πνπ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα ηχρνπλ έγθξηζεο ηνπ ΑΥ θαη θαηά πεξίπησζε, ηνπ ΔΟΦ ή ηνπ ΚΔΤ. 

Ζ επηθάιπςε κπνξεί λα είλαη ρξσκαηηζκέλε κε ηηο ρξσζηηθέο ηνπ παξαξηήκαηνο V, κέξε 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

35 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαζψο θαη κε ηηο ρξσζηηθέο Δ180, Ληζνξνπκπίλε ΒΚ θαη Δ160β Αλάηην, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα IV, ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξαξηεκάησλ απηψλ. 

Δπηηξέπεηαη ε επάιεηςε, ε εκβάπηηζε ή ν ςεθαζκφο κφλν ηεο επηθάλεηαο ησλ ζθιεξψλ, ησλ εκίζθιεξσλ θαη 

εκηκαιαθψλ ηπξηψλ κε λαηακπθίλε ή πηκαξηζίλε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ηπξί πνπ δηαηίζεηαη ζηελ 

θαηαλάισζε: 

1. Θα δηαπηζηψλεηαη απνπζία λαηακπθίλεο ζε βάζνο 5 mm. 

2. Σν θαηάινηπν ηεο λαηακπθίλεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1mg/dm2 επηθαλείαο. 

Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη πιαζηηθή αεξνζηεγήο κε ην εζσηεξηθφ θχιιν ή θηικ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

ηξφθηκν απφ χιε πνπ επηηξέπεηαη απφ ηνλ Κ.T.Π.. 

Οη πξνζθνξέο ησλ παξαθάησ πξντφλησλ ζα είλαη επψλπκεο σο πξνο ηα πξνζθεξφκελα είδε κε παξάιιειε 

πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ δεηγκάησλ. Ζ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ είλαη απαξαίηεηε, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, βάζεη 

ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη θαη ε παξαιαβή ηνπ είδνπο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

1. 15544000-3 ΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ 

2. 15542300-2 ΦΔΣΑ (ΠΟΠ) 

3. 15545000-0 ΣΤΡΗΑ ΓΗΑ ΔΠΑΛΔΗΦΖ 

 

Ζ.6. Πνηφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηπξηνχ θέηα (Π.Ο.Π) 

Σν ηπξί ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π), λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο 

θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

H νλνκαζία «ΦΔΣΑ» (FETA) αλαγλσξίδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) γηα ην ιεπθφ 

ηπξί άικεο πνπ παξάγεηαη παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη 

παξά θάησ, απφ γάια πξφβεην ή κίγκα απηνχ κε γίδηλν. Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηεο 

«ΦΔΣΑ» (FETA) πξέπεη λα πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο πεξηνρέο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Ζπείξνπ, 

Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Ννκνχ Λέζβνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ππ.΄ αξηζκφ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε 313025, ΦΔΚ 8, Σεχρνο Β΄. 

Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γίδηλν γάια δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% θαηά βάξνο. 

β) Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6% θαηά βάξνο. 

γ) Σν pΖ ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6,5. 

δ) Ζ πήμε ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ άκειμε. Σν γάια κέρξη ηελ πήμε 

δηαηεξείηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. 

ε) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θπιέο πξνβάησλ θαη αηγψλ παξαδνζηαθά εθηξεθφκελεο θαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πεξηνρή παξαζθεπήο ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) θαη ε δηαηξνθή ηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηε ρισξίδα ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο. 

ζη) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ακέιμεηο, πνπ γίλνληαη 10 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ ηνθεηφ. 

δ) Σν γάια πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, αγλφ, πγηεηλφ, πιήξεο. 

ε) Σν γάια πξέπεη λα είλαη λσπφ ή παζηεξησκέλν. 

ζ) Σν γάια λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ. 

η) Να κεξηδνπνηείηαη εχθνια θαη λα κελ ηξίβεηαη ζηε κεξηδνπνίεζε 

Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) απφ άιιν είδνο γάιαθηνο, πιελ ησλ αλσηέξσ 

θαζνξηδνκέλσλ. 

ην πξνο ηπξνθφκηζε γηα παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) γάια απαγνξεχεηαη ε ζπκπχθλσζε, ε πξνζζήθε 

ζθφλεο ή ζπκππθλψκαηνο γάιαθηνο, πξσηετλψλ γάιαθηνο, θαδετληθψλ αιάησλ θαζψο θαη ε πξνζζήθε 

ρξσζηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ. 

ην πξνο ηπξνθφκηζε γάια γηα παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) πξνζηίζεληαη παξαδνζηαθή ππηηά ή άιια 

έλδπκα κε αλάινγε δξάζε. Όηαλ ην γάια παζηεξηψλεηαη πξνζηίζεληαη αβιαβείο νμπγαιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο 
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βαθηεξίσλ, θαζψο θαη ρισξηνχρν αζβέζηην, κέρξη 20gr/ 100 Kgr γάιαθηνο. 

Μεηά ηελ πήμε ηνπ γάιαθηνο, ην ηπξφπεγκα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθνχο ππνδνρείο (θαινχπηα) γηα θπζηθή 

ζηξάγγηζε, ρσξίο πίεζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο ζηξάγγηζεο θαη φηαλ ζηεξενπνηεζεί ην ηπξφπεγκα, ππνβάιιεηαη ζε μεξφ 

επηθαλεηαθφ αιάηηζκα κε ρνλδξφθνθθν αιάηη (βξψζηκν ρισξηνχρν λάηξην). Καηά ην ζηάδην απηφ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηπξνπήγκαηνο άθζνλε κηθξνρισξίδα, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ σξίκαλζε θαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA). Μεηά ην μεξφ 

αιάηηζκα θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο ζε μχιηλνπο ή κεηαιιηθνχο ππνδνρείο, πξνζηίζεηαη άικε 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρισξηνχρν λάηξην 7% θαηά βάξνο. Οη ππνδνρείο ηνπνζεηνχληαη ζε ζαιάκνπο σξίκαλζεο 

κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη 180C θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπιάρηζηνλ 85%. Ζ σξίκαλζε 

ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) λα γίλεηαη ζε δπν ζηάδηα: Σν πξψην ζηάδην σξίκαλζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη δηαξθεί 

κέρξη 15 εκέξεο. Σν δεχηεξν ζηάδην σξίκαλζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 2-40C θαη ζρεηηθή πγξαζία 85% ηνπιάρηζηνλ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο 

σξίκαλζεο ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) θαηά ηα αλσηέξσ δπν ζηάδηα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δπν κήλεο. Ζ σξίκαλζε 

ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) γίλεηαη ζε μχιηλα βαξέιηα ή κεηαιιηθά δνρεία ζε εγθαηαζηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαθέξζεθαλ. 

Ζ «ΦΔΣΑ» (FETA) λα δηαηίζεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε θαηάιιεια κεηαιιηθά δνρεία ησλ 15 Kgr θαη εληφο άικεο 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 θαη 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 313025 ΦΔΚ 8 Σεχρνο Β. 

Ζ παξαδηδφκελε ΦΔΣΑ λα έρεη : 

Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1. Λίπνο επί μεξνχ 43% θαη΄ειάρηζηνλ. 

2. Τγξαζία 56% κέγηζηνλ. 

3. Υισξηνχρν Νάηξην 3% κέγηζηνλ. 

4. Δλεξγφ νμχηεηα 4.25-4.5% ph. 

5. Υξψκα θαζαξφ ιεπθφ. 

6. Τθή ζπκπαγήο κε ιίγεο κεραληθέο ζρηζκέο. 

7. Δκθάληζε καιαθφ ηπξί κε ιίγεο ή θαζφινπ νπέο θαηαλεκεκέλεο ζε φιε ηελ κάδα. 

8. Γεχζε επράξηζηε, ιηπφιπζεο ειαθξά φμηλε θαη πινχζην άξσκα. 

9. ρήκα νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα. 

10. πλεθηηθφηεηα καιαθφ ηπξί πνπ λα θφβεηαη ζε ιείεο θέηεο. 

11. Οπέο: Καζφινπ ή ιίγεο – Καηαλνκή: ε φιε ηε κάδα ρήκα νπήο: Αθαλφληζην. 

Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1. Κνινβαθηεξνεηδή < 100 

2. Escherichia coli < 10 

3. Salmonella spp 0 

4. Listeria monocytogenes 0 

5. Staphylococcus aureus <100 

Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 

ην κέζν ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε επαλάγλσζηα 

γξάκκαηα, απφ ρξψκα ή κειάλη, πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη αθφινπζεο ελδείμεηο: 

α) «ΦΔΣΑ» (FETA). 

β) Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ). 

γ) Σπξί. 

δ) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηή. 

ε) Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

ζη) Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

δ) ηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 1. 

Σα δπν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο: ΦΔ 

2. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο. 

3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. Παξάδεηγκα (ΦΔ-1650-20/12/94). Σα ζηνηρεία ειέγρνπ αλαγξάθνληαη κε 

επζχλε ηνπ ζπζθεπαζηή θαηφπηλ έγγξαθεο άδεηαο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο, ε νπνία ηεξεί εηδηθφ 

βηβιίν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ αλά παξαγσγφ «ΦΔΣΑ» (FETA). Οη ελδείμεηο α, β, γ, δ, ε θαη ζη’ 

αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν θαηά ηε δηαθίλεζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA). 
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Θ θαη Η.ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ  ΚΑΗ  ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ  ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΑΡΣΟΤ &  ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΑΡΣΟΤ 

Σα  ρνξεγνχκελα είδε, λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο, λα έρνπλ παξαρζεί κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 111, 

112, 113 θαη 114 ηνπ  ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΠΟΣΧΝ & αληηθεηκελσλ θνηλεο ρξεζεζ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη λα πιεξνχλ ηα αλαθεξφκελα θαη νξηδφκελα ζην Ν 

3526/2007 – ΦΔΚ 24/Α’/9.2.2007 «Παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» 

θαη Α. νηθ. 4730/209/Φ.17.1/2008 «Καζνξηζκφο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο θιηβάλσλ παξαγσγήο 

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

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν3526/2007 «Παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο». 

  

ΓΔΝΗΚΑ 

«Άξηνο» (ρσξίο άιιε έλδεημε): Σν πξντφλ αξηνπνηίαο πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ςήζηκν κέζα ζε εηδηθνχο 

θιηβάλνπο, ππφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο κάδαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ αιεχξη ζίηνπ, λεξφ, δχκε θαη κηθξή 

πνζφηεηα αιαηηνχ. Αλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ άξηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη άιεπξα ζίηνπ ή κείγκα αιεχξσλ 

άιισλ δεκεηξηαθψλ πξντφλησλ εθηφο ηνπ ζίηνπ, ν παξαζθεπαδφκελνο άξηνο θέξεη ηελ νλνκαζία ησλ 

αληίζηνηρσλ δεκεηξηαθψλ πξντφλησλ. 

Ο άξηνο δηαθξίλεηαη ζε: 

αα) ιεπθφ άξην, πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ άιεπξα η. 70%, απφ καιαθφ ζίην θαη δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε 

κε ηελ νλνκαζία «άξηνο ιεπθφο η. 70%», 

ββ) καχξν άξην, πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ άιεπξα η. 90%, κε πξφζζεηε μεξά γινπηέλε ζε αλαινγία 3% απφ 

καιαθφ ζίην θαη δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηελ νλνκαζία «άξηνο καχξνο η. 90%», 

γγ) ζχκκεηθην άξην, πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ ηζφπνζε αλάκεημε αιεχξσλ θαηεγνξίαο Μ, απφ ζθιεξφ ζίην 

θαη άιεπξα η. 70%, απφ καιαθφ ζίην θαη δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηελ νλνκαζία «άξηνο ζχκκεηθηνο». 

«Φξέζθνο άξηνο» ή «Φξέζθν αξηνπαξαζθεχαζκα»: Ο άξηνο ή ην αξηνπαξαζθεχαζκα πνπ πιεξνχλ ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

αα) πσινχληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ηνπο, 

ββ) παξάγνληαη κε ζπλερή δηαδηθαζία, απφ ηελ ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο κέρξη ηελ ηειηθή έςεζε, 

ρσξίο λα κεζνιαβεί δηαθνπή ηεο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

«Αξηνζθεχαζκα»: Σν πξντφλ αξηνπνηίαο ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπν αλάινγν κε απηφλ ηεο 

παξαζθεπήο ηνπ άξηνπ, κε απιφ ή δηπιφ θιηβαληζκφ, δηαθέξεη, φκσο, απφ ηνλ άξην σο πξνο ηελ 

καθξνζθνπηθή πθή θαη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ. 

«Αξηνπαξαζθεχαζκα»: Σν πξντφλ αξηνπνηίαο πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ άιεπξα ελφο δεκεηξηαθνχ ή 

πξνζκείμεηο αιεχξσλ δηαθφξσλ δεκεηξηαθψλ, εθφζνλ ν ηξφπνο παξαζθεπήο ηνπ δελ ζπκπίπηεη κε ηνλ 

ηξφπν παξαζθεπήο ησλ εηδψλ άξηνπ θαη ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηελ νλνκαζία 

«αξηνπαξαζθεχαζκα». Αξηνπαξαζθεχαζκα απνηειεί ε ιαγάλα ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο. 

«Γηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο»: Σα πξντφληα αξηνπνηίαο, φπσο παμηκάδηα, θνπινχξηα, 

θξπγαληέο θαη άιια βνπηήκαηα δαραξνπιαζηηθήο, πνπ πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά ιηπαξέο χιεο θαη κηα 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο θπζηθέο γιπθαληηθέο χιεο πνπ πξνζδίδεη ζε απηά γιπθηά ή γιπθίδνπζα γεχζε. 

ΔΗΓΗΚΑ 

O άξηνο θαη ηα αξηνπαξαζθεπάζκαηα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξαζθεπάδνληαη θαη λα δηαηίζεληαη ζηελ 

θαηαλάισζε απφ ηχπνπο θαη θαηεγνξίεο αιεχξνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 104 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ζχκθσλα 

κε ηηο εθάζηνηε Aγoξαλoκηθέο Γηαηάμεηο.  Οη αξηνπνηνί ππoxξεoχληαη πξηλ απφ ηε δχκσζε ηεο αξηoκάδαο λα 

θνζθηλίδνπλ κε επηκέιεηα ηα xξεζηκoπoηoχκελα άιεπξα, έηζη ψζηε o παξαζθεπαδφκελνο άξηνο θαη ηα 

αξηνπαξαζθεπάζκαηα  λα είλαη παληειψο απαιιαγκέλεο απφ oπoηαδήπoηε μέλα ζψκαηα, π.ρ. ζxoηληά, 

θφθθνπο, πέηξεο, παξάζηηα, έληνκα ή άιια αληηθείκελα. Tα xξεζηκoπoηoχκελα γηα ζθνπφ απηφ θφζθηλα 

πξέπεη λα είλαη απφ γαιβαληζκέλν ζπξκάηηλν πιέγκα No 9, No 12, No 14, No 16. 

Οη καθξνζθνπηθνί θαη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ άξηνπ θαη ησλ αξηνζθεπαζκάησλ λα είλαη θαινί θαη λα 

κελ ππάξρνπλ ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο απηψλ, λα 

είλαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε μέλα ζσκαηίδηα θαη λα κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αιινίσζε. 

Να είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα, απφ αγλά πιηθά θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 



 

Σελίδα 59 

Να είλαη θαιά δπκσκέλνη θαη θαλνληθά (νκνηφκνξθα) ςεκέλνη, νκνηνγελέο ζηελ θφξα θαη ζηελ ςίρα, κε 

θιφγσκα (θφξα) θαλνληθά ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπο (φρη ζθιεξή θφξα). Σν πάρνο λα είλαη νκνηφκνξθν ζε 

φιν ην κήθνο ηεο θξαηδφιαο ψζηε λα ηεκαρίδεηαη ζε ηζνκεγέζεηο κεξίδεο. 

Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο λα είλαη επράξηζηνη θαη ραξαθηεξηζηηθνί ησλ πξντφλησλ, λα έρνπλ 

παξαζθεπαζηεί ην πεξηζζφηεξν πξηλ απφ ηέζζεξεο (4) ψξεο θαη ιηγφηεξν πξηλ απφ (2) ψξεο γηα λα 

κεηαθεξζνχλ ζην Ννζνθνκείν. 

ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

1. Σν φλνκα ηεο επηρείξεζεο. 

2. Ζ δηεχζπλζε ηνπ αξηνπνηείνπ. 

3. Σν είδνο ςσκηνχ ή πξντφληνο αξηνπνηίαο. 

4. Σν θαζαξφ βάξνο. 

5. Ζ εκεξνκελία παξαζθεπήο θαη ιήμεσο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ 

πξντφληνο κε αλεμίηειε ζθξαγίδα. 

Σα κεηαθνξηθά νρήκαηα θαη νη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα, 

ψζηε ηα πξντφληα πνπ κεηαθέξνληαη λα πξνθπιάζζνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ πηζαλέο κνιχλζεηο. Γηα 

ηελ κεηαθνξά ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο, νη επηρεηξήζεηο θέξνπλ ηελ επζχλε ζρεηηθά κε ηελ 

ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο. 

1. Ζ κεηαθνξά, ε δηαλνκή θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο επηηξέπεηαη κε νρήκαηα πνπ 

δηαζέηνπλ θαηάιιειν ακάμσκα, θιεηζηφ απφ φιεο ηηο πιεπξέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

2. Ο άξηνο θαη ηα ινηπά πξντφληα αξηνπνηίαο είηε ζε αηνκηθή, είηε ζε καδηθή ζπζθεπαζία, φηαλ κεηαθέ-

ξνληαη πξνο πψιεζε απφ ην ρψξν παξαγσγήο ηνπο ζε πξαηήξηα άξηνπ, ζε μελνδνρεία, ζε 

λνζνθνκεία θαη ζε ινηπά ηδξχκαηα, ζε ηφπνπο νκαδηθήο ζίηηζεο, ζε εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο θαη ζε θάζε 

άιιν ηφπν πξννξηζκνχ, ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε θιεηζηά θηβψηηα, πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

πιηθφ ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα επαθή κε ηξφθηκα. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

αξηνπνηίαο κε άιιν ηξφπν. 

3. Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πξντφλησλ αξηνπνηίαο κε νρήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απηψλ, εθφζνλ ηα πξντφληα απηά ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά μχιηλα 

θηβψηηα, πνπ έρνπλ εζσηεξηθή επέλδπζε απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή ζε κεηαιιηθά ή πιαζηηθά 

θηβψηηα, κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα, ηα νπνία θιείλνπλ εξκεηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κεηαθνξάο απηήο θαη είλαη θαηάιιεια γηα επαθή κε ηξφθηκα. Οκνίσο, επηηξέπεηαη 

κε ηα νρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, ε δηαθίλεζε θαη ε κεηαθνξά, πξνο 

πψιεζε πξντφλησλ αξηνπνηίαο, ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνλ θαηαλαισηή ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία, ην 

πιηθφ ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξντφλησλ αξηνπνηίαο κε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ 

ξππαξά αληηθείκελα ή ηνμηθέο χιεο ή πγξά, ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ, κε νηνδήπνηε ηξφπν, ηελ πνη-

φηεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

4. Δπί ησλ ζπζθεπαζηψλ λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

δηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ: 

 Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ 

λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ 

ηξνθίκσλ Οδεγία 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

 Οδεγία 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/101/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ 

εκεξνκελία, απφ ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαη κεηά απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2003, 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ 

ηξνθίκσλ. 

 Οδεγία 2008/5/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή, ζηελ επηζήκαλζε νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ, ππνρξεσηηθψλ 

ελδείμεσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 
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 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα 

ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ 

νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο 

Δπηηξνπήο. 

 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ  

     CPV                              ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ  

15811000-1                               ΑΡΣΟ 

15810000-9                             ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ 

 

 1.Άξηνο: Ζ παξαζθεπή ηνπ  άξηνπ πξέπεη λα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 111 

ηνπ Κ.Σ.Π. ην  λεξφ δε πνπ ζα xξεζηκoπoηείηαη, πξέπεη λα είλαη πφζηκν. 

Θ.1.Άξηνο ηχπνπ 70% (Φξαηδφια): Σν πξντφλ ζα παξαζθεπάδεηαη απφ αιεχξη ζηηαξηνχ ηχπνπ 70%, λεξφ, 

δχκε, θαη κηθξή πνζφηεηα αιαηηνχ (ην πνζνζηφ ηνπ πξνζηηζεκέλνπ άιαηνο δελ πξέπεη λα είλαη αλψηεξν απφ 

1% επί ηνπ αιεχξνπ θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ καγεηξηθνχ άιαηνο), ρσξίο πξνζζεηηθέο χιεο, θαζαξνχ 

βάξνπο 750 gr, ζπζθεπαζκέλεο ζε ράξηηλεο ζαθνχιεο θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα, θιεηζκέλεο κε ζπλδεηηθή 

κεραλή ή ζε δηαθαλέο ζεινθάλ. 

 

Η.1.Μεινκαθάξνλα  

Σα κεινκαθάξνλα πξέπεη λα έρνπλ παξαζθεπαζηεί κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν απφ αγλά πιηθά, λα είλαη 

θαιά ςεκέλα θαη λα έρνπλ ηελ  θαλνληθή θαη  λφκηκε πγξαζία ηνπο. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη 

άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη φρη 

λσξίηεξα απφ κηα κέξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο. 

 

Η.2 Κνπξακπηέδεο  

Οη θνπξακπηέδεο πξέπεη λα έρνπλ παξαζθεπαζηεί κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν απφ αγλά πιηθά, λα είλαη θαιά 

ςεκέλνη θαη λα έρνπλ ηελ  θαλνληθή θαη  λφκηκε πγξαζία ηνπο. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη φρη λσξίηεξα 

απφ κηα κέξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο. 

 

Η.3 Βαζηιφπηηα 

Ζ βαζηιφπηηα πξέπεη λα έρνπλ παξαζθεπαζηεί κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν απφ αγλά πιηθά, λα είλαη θαιά 

ςεκέλε θαη λα έρνπλ ηελ  θαλνληθή θαη  λφκηκε πγξαζία ηνπο. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη φρη λσξίηεξα απφ 

κηα κέξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηεο. Πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ιηπαξέο χιεο, γιπθαληηθέο χιεο, καγηά θαη 

αιεχξη. Σν βάξνο ηεο λα είλαη 1.000 -2.000 γξ θαζαξφ. 

 

Η.4 Κνπινχξηα παζραιηλά 

Σα παζραιηλά θνπινπξάθηα πξέπεη λα έρνπλ παξαζθεπαζηεί κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν απφ αγλά πιηθά, λα 

είλαη θαιά ςεκέλα θαη λα έρνπλ ηελ  θαλνληθή θαη  λφκηκε πγξαζία ηνπο. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα 

είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη φρη 

λσξίηεξα απφ κηα κέξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο. 

 

Ζ κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο γηα φια ηα παξαπάλσ πξντφληα ππνρξενχληαη   λα θαηαζέηνπλ δείγκαηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ 

δνζείζα παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε 

πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο. 

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξάδνζεο νξίδεηαη απζηεξψο απφ ηηο 8:00 π.κ έσο ηηο 10:00 π.κ θαη δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηείηαη κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ:  

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ησαλλίλσλ θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ 

Ησαλλίλσλ.  

2.  Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο  

3. Πηζηνπνηεηηθφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο. 

4. Aλ ν πξνζθέξσλ είλαη: 

(α) παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 

22000:2018 (θαηάιιειν πεδίν γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια 

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, 

θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη. 

(β) πξνκεζεπηήο (θάλεη απνζήθεπζε-δηαθίλεζε) ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

i. ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2018 (κε πεδίν πνπ αθνξά δηαθίλεζε ή/θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

Πηζηνπνίεζεο. 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ν δηαγσληζκφο.  

 

Κ.ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

1. Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη θαηά είδνο, ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο θαη λα έρνπλ ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο 

ραξαθηεξηζηηθνχο ηνπ εθάζηνπ είδνπο. 

2. Να έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο Κηεληαηξηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

3. Όια ηα είδε λα είλαη επψλπκα, ηππνπνηεκέλα ζε αεξνζηεγείο ζπζθεπαζίεο θαη λα αλαγξάθεηαη ε Δκπνξηθή 

ηνπο Ολνκαζία. 

4. Να κελ έρνπλ παξαζθεπαζζεί κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πιηθά Καλνληζκφο 1829/2003, ζρεηηθά κε ηελ 

ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. 

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

6. Οη ζπζθεπαζίεο λα είλαη αθέξαηεο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη εκεξνκελίεο παξαγσγήο θαη ιήμεο. Οη 

ελδείμεηο λα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ αλαγξαθή ησλ ελδείμεσλ λα είλαη κε 

επαλάγλσζηα γξάκκαηα απφ ρξψκα ή κειάλη ή άιιν κεραληθφ ηξφπν πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή 

θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

7. ηα πξνζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ Αξηζκ. Α2-718/28-7-2014 ΦΔΚ Β 2090/31-7-2014 

Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πξννξίδνληαη λα 

δηαηεζνχλ, σο έρνπλ, ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαζψο θαη ζε απηά πνπ δηαηίζεληαη ζε εζηηαηφξηα, λνζνθνκεία, 

θαληίλεο θαη άιιεο παξφκνηεο κνλάδεο νκαδηθήο εζηίαζεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο κε επδηάθξηηα 

θαη αλεμίηεια γξάκκαηα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα: 

α) Ζ νλνκαζία πψιεζεο ηνπ ηξνθίκνπ. 
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β) Ο θαηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, ηα νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά ειαηηνχκελεο 

πεξηεθηηθφηεηαο. 

γ) Ζ νλνκαζηηθή πνζφηεηα πεξηερνκέλνπ, πνπ εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο κάδαο γηα ηα ζηεξεά θαη ζε κνλάδεο 

φγθνπ γηα ηα πγξά. 

δ) Ζ ρξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε ρξνλνινγία αλάισζεο. 

ε) Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαη ρξήζεο. 

ζη) Σν φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή ή ηνπ ζπζθεπαζηή ή ελφο πσιεηή 

εγθαηεζηεκέλνπ ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔE. 

δ) Ο ηφπνο παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάιεηςή ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ 

θαηαλαισηή ζε πιάλε, σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ ηφπν παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ηξνθίκνπ. 

ε) Οη νδεγίεο ρξήζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάιεηςή ηνπο 

δελ επηηξέπεη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ. 

ζ) Ζ έλδεημε πνπ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηίδαο ζηελ 

νπνία αλήθεη ην ηξφθηκν. (Οδεγία 89/396). 

Πξηλ απφ ηελ έλδεημε ηεο παξηίδαο πξνεγείηαη ην γξάκκα L, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ε έλδεημε ηεο 

παξηίδαο δηαθξίλεηαη θαζαξά απφ ηηο άιιεο ελδείμεηο ηεο εηηθέηαο. 

Ζ έλδεημε απηή είλαη πξναηξεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ή ε ηειηθή 

ρξνλνινγία αλάισζεο ζπκπεξηιακβάλεη έλδεημε ζαθή θαη θαηά ζεηξά ηνπιάρηζηνλ ηεο εκέξαο θαη ηνπ κήλα. 

Ζ ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο Γηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ: 

• Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ Οδεγία 

2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

• Οδεγία 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/101/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ 

εκεξνκελία, απφ ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαη κεηά απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

• Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2003, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

• Οδεγία 2008/5/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή, ζηελ επηζήκαλζε νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ, ππνρξεσηηθψλ 

ελδείμεσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 

25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη 

(ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο. 

8. Γηα φια ηα παξαθάησ είδε ε πξνζθνξά δείγκαηνο είλαη απαξαίηεηε, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ζα γίλεη θαη ε παξαιαβή ηνπ είδνπο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

9. Ο ρξφλνο βησζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα 3/4 ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζπληήξεζεο, ηελ εκέξα παξάδνζεο ζηελ απνζήθε ηξνθίκσλ. 

10. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχεηαη ηα είδε απφ αμηφπηζηεο θαη πνηνηηθά ειεγκέλεο εηαηξείεο. Θα 

πξέπεη λα πξνζθνκίδεη θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απφ ηηο νπνίεο ζα πξνκεζεχεηαη ην θάζε είδνο. 

11. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αιιαγή ηνπ πξντφληνο, ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθνκηζζέλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ 

CPV πεξηγξαθή εηδψλ  

15000000-8 Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο θαη ζπλαθή πξντφληα 

 

Κ.3 θαη Κ.4.ΡΤΕΗ 

Ρχδη Σχπνπ Α ΜΠΟΝΔΣ ζε ζπζθεπαζία ησλ 25 θηιψλ. 

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 101 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 
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ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο . 

Με ηνλ φξν «ξχδη» ελλννχκε ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ σξίκσλ θαξπψλ ηνπ 

θπηνχ «φξπδα» (ΟRYZA SATIVA). Καλνληζκφο 1234/2007 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

Σν ξχδη ζα πξέπεη λα είλαη επεμεξγαζκέλν θαη επηκειεκέλν ζηίιβσζεο αλάινγα ηεο πνηθηιίαο θαη ηνπ 

εκπνξηθνχ ηχπνπ “Γιαζζέ ”, “Καξνιίλα”, ”Ρχδη Parboiled ή bonnet”. 

Σν πξνκεζεπφκελν ξχδη λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη λα επεμεξγάδεηαη ζε 

βηνκεραλίεο πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. Σα ξχδηα δελ ζα πξνέξρνληαη απφ κεηαιιαγκέλα θπηά. 

– Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη απνθινησκέλν πιήξσο κε θαηάιιεια κέζα. 

– Ζ ζηίιβσζε ηνπ ξπδηνχ πξέπεη λα γίλεηαη κεραληθά ή κε αβιαβείο αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο, θαηά 

ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε κεηά ηελ επεμεξγαζία, ην ξχδη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ θάζε ππφιεηκκα ηνπ 

ζηηιβσηηθνχ κέζνπ. 

– Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη πιήξσο επεμεξγαζκέλν (ιεπθαζκέλν) θαη επηκειεκέλεο ζηίιβσζεο, γηα ηνλ 

αληηζηνηρνχληα ζε θάζε πνηθηιία εκπνξηθφ ηχπν. 

Γιαζζέ γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο ή κηθξφθαξπεο θαη 

Καξνιίλα γηα καθξφθαξπεο ή κεζφθαξπεο. 

– Κάζε πνηθηιία ξπδηνχ πξέπεη λα δηαηίζεηαη απηνχζηα. 

-Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε πνηθηιηψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο κε αλψηεξε, κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηεο ζαλ 

αλψηεξε πνηφηεηα. 

– Σν ξχδη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε θαη λα είλαη απφιπηα πγηέο θαη 

απαιιαγκέλν πξνζβνιήο εληφκσλ, αθάξεσλ θ.ι.π.. 

– Να είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν απφ θάζε μέλε χιε. αλ μέλε χιε ζεσξείηαη θάζε μέλν ζψκα, 

πνπ πεξηέρεηαη ζην ξχδη, π.ρ. ρψκα, ραιίθηα, ζθφλε, ζπφξνη, δηδάληα, ζξαχζκαηα άρπξσλ, θινηνί, θφθθνη 

ηειείσο ιηζβνί σο θαη θάζε αδξαλήο χιε. 

– Να κελ πεξηέρεη ζξαχζκαηα θφθθσλ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% απφ ηα νπνία ηα ζξαχζκαηα κεγέζνπο 

θαησηέξνπ ηνπ κηζνχ αθεξαίνπ θφθθνπ κέρξη 3% θαηά βάξνο. 

– Να είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, θπζηθνχ ηεο πνηθηιίαο θαη λα κελ πεξηέρεη θφθθνπο θίηξηλνπο ή θηηξηλσπνχο ή 

άιισλ απνρξψζεσλ ζε αλαινγία αλψηεξε ηνπ 0,5% εθηφο ηνπ θαηεξγαζκέλνπ κε πγξνζεξκηθή θαηεξγαζία 

(PARBOILING), ην νπνίν επηηξέπεηαη λα έρεη ρξψκα ειαθξά ππνθίηξηλν. 

– Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο εξπζξνχο ή κε εξπζξέο ξαβδψζεηο ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 3%. αλ θφθθνη κε 

εξπζξέο ξαβδψζεηο ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ θέξνπλ ξαβδψζεηο ή ζηίγκαηα εξπζξά, πνπ θαιχπηνπλ 

ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηεο φιεο επηθάλεηαο ηνπ θφθθνπ. 

– Να κελ πεξηέρεη θφθθνπο αψξνπο, πξαζηλσπνχο ή θξεηηδφκνξθνπο ζε αλαινγία αλψηεξε ηνπ 3%, γηα ηηο 

ζηξνγγπιφζπεξκεο θαη ηνπ 2% γηα ηηο ινηπέο πνηθηιίεο θαηά βάξνο. 

– Να κελ πεξηέρεη πγξαζία ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 15% θαη κε αλνρή 16%. 

 

Κ.5.ΑΛΔΤΡΗ 

1. ΑΛΔΤΡΗ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ζε ζπζθεπαζία Κηινχ. 

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 104,105, 106, 107 

ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Α. Σν αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ηχπνπ (70%) ζα πξέπεη λα είλαη πξντφλ αιέζεσο πγηνχο ζίηνπ 

βηνκεραληθψο θαζαξηζζέληνο απφ πάζα αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Σν αιεχξη λα κελ είλαη πγξνπνηεκέλν ή 

ζβνιηαζκέλν θαη λα κελ έρεη θακηά κπξσδηά. 

Β. Να παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλν ζε αεξνζηεγείο ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο θαζαξνχ βάξνπο 1.000 gr, απφ 

αγλέο πξψηεο χιεο, κε έλδεημε ζηε ζπζθεπαζία ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο, θαη ν 

Κσδηθφο Παξαγσγήο. 

Γ. Πξέπεη λα έρεη ηε ραξαθηεξηζηηθή αιεπξψδε επράξηζηε νζκή θαη ε γεχζε ηνπο πξέπεη λα µελ είλαη φμηλε, 

πηθξή ή ηαγγή. Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, πγηέο, θαζαξφ, απαιιαγκέλν απφ μέλεο δσηθέο ή θπηηθέο 

ή αλφξγαλεο πξνζκίμεηο. Ζ πεξηερφκελε γινπηέλε λα έρεη θαη λα παξνπζηάδεη ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη ηνπο 

ραξαθηήξεο γινπηέλεο θαιήο πνηφηεηαο. 

Σν αιεχξη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο(Άξζξν 106 ηνπ Κ.Σ.Π.): 

α) Τγξαζία γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 16 Ηνπλίνπ κέρξη θαη 14 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο αλψηαην φξην 

13,5% (ηνηο εθαηφ), γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 15 επηεκβξίνπ κέρξη θαη 15 Ηνπλίνπ αλψηαην φξην 14% (ηνηο 

εθαηφ). Άξζξν 105 

β) Γινπηέλε πγξή: ηνπιάρηζηνλ 26% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα άιεπξα απφ εγρψξην ζηηάξη θαη ηνπιάρηζηνλ 28% 
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(ηνηο εθαηφ) γηα ηα άιεπξα απφ ακηγέο μεληθφ ζηηάξη. 

γ) Ομχηεηα ζε Θεηηθφ νμχ: Αλψηαην φξην 0,08% (ηνηο εθαηφ). 

δ) Σέθξα: Αλψηαην φξην 0,50% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα άιεπξα απφ εγρψξην ζηηάξη, θαη 0.55% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα 

άιεπξα απφ ακηγέο μεληθφ ζηηάξη. 

ε) Τπφιεηκκα ζε Σεηξαρισξάλζξαθα: Αλψηαην φξην 0.015% (ηνηο εθαηφ). 

ζη) Γνθηκαζία θαηά PECKAR: λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηχπν 70%. 

Κ.6. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤΡ ζπζθεπαζία ηνπ ελφο (1) θηινχ  

Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 110 ηνπ 

Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Χο άκπιν λνείηαη ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη 

κε εηδηθή επεμεξγαζία δεκεηξηαθψλ θαη ακπισδψλ θπηηθψλ ηζηψλ, ππφ κνξθή ιεπηφηαηεο ζθφλεο, 

απνηεινχκελν απνθιεηζηηθά απφ ακπιφθνθθνπο. 

Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ακχινπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ηνπ Κ.Σ.Π. πνπ αθνξνχλ θάζε κία απ’ απηέο. 

Σν άκπιν πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ δηάθνξα δεκεηξηαθά πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηελ 

νλνκαζία πνπ λα δειψλεη ηελ πξψηε χιε πξνέιεπζή ηνπ, π.ρ. <<Άκπιν αξαβνζίηνπ>> ,<< Άκπιν ξπδηνχ>>. 

Σν άκπιν πξέπεη λα έρεη ηελ θπζηθή ηνπ ρξνηά ρσξίο άιιε απφρξσζε. 

Απαγνξεχεηαη ε ηερληθή ρξψζε θαη αξσκαηηζκφο ηνπ ακχινπ κε νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νπζία έζησ θαη 

αβιαβή. 

Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ακχινπ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ παξέρνπλ ελδείμεηο αηεινχο 

επεμεξγαζίαο 

Σν άκπιν πξέπεη λα έρεη ηε θπζηθή ηνπ ρξνηά, ρσξίο άιιε απφρξσζε. 

Κάζε είδνο ακχινπ δηαηίζεηαη ακηγέο ζηελ θαηαλάισζε. Ζ αλάκημή ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ, κε άκπιν 

άιινπ είδνπο απαγνξεχεηαη. 

ηα παξαδηδφκελα είδε ε πγξαζία λα είλαη <15% θαη ε ηέθξα <0,35%.  

Παξαδηδφκελα είδε: Κνξλ θιάνπξ είδνο ζθφλεο, ιεπθφ αιεχξη πνπ βγαίλεη απφ ην θαιακπφθη, είλαη δειαδή 

έλα είδνο θαιακπνθάιεπξνπ. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ φξνπ Κνξλ θιάνπξ είλαη άλζνο αξαβνζίηνπ, αιιά 

ην ρξεζηκνπνηνχκε ακεηάθξαζην γηα λα κελ ζπγρέεηαη κε ην γλσζηφ κείγκα γηα θξέκεο δαραξνπιαζηηθήο θαη 

λα δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθά δηαθαλή ζαθνπιάθηα ησλ 2 Kgr ζηελ δε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντφληνο.  

 

Κ.8. Όζπξηα Φαζφιηα μεξά κέηξηα, θαθέο ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 gr. Σα φζπξηα λα είλαη Α πνηφηεηαο, 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ(1) πξφζθαηεο εζνδείαο, λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

121 Κεθαιαίνπ ΥΗΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη λα είλαη ζχκθσλα 

κε: A ηελ ππ’ αξηζ. 37227/87 (ΦΔΚ 541/Σ.Β’) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπ. Γεσξγίαο, Δκπνξίνπ ΄΄ Πεξί 

Σππνπνηήζεσο ησλ πξνζπζθεπαζµέλσλ εγρσξίσλ νζπξίσλ΄΄ (ΦΔΚ 541/ηεχρνο Β΄/9-10-87) πνπ 

ηξνπνπνηήζεθε µε Κνηλή Απφθαζε Τπ. Γεσξγίαο - Δκπνξίνπ (ΦΔΚ 209/T. Β’/ 20-4-88). 1.4.3. B. ηελ ππ’ 

αξηζκφ 487/2000 (ΦΔΚ 1219/Σ.Β’) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπ. Αλάπηπμεο, Δζλ. Οηθνλνκίαο θαη Γηθαηνζχλεο 

΄΄Πεξί Τγηεηλήο ησλ Σξνθίκσλ ζε πκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 93/43/ΔΟΚ΄΄. Γ. ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 

14/89 (Άξζξν 212,214). "Ξεξά Φαζφιηα" Σα ππφ πξνκήζεηα μεξά θαζφιηα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηα 

απνμεξακέλα ψξηκα βξψζηκα ζπέξκαηα ηνπ θπηνχ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ςπραλζψλ, (LEGUMIΝΟSAE), 

θαζίνινο (PHASEOLUS VULGARIS L.) λα είλαη καιαθά θαη αιεπξψδε, ην εμσηεξηθφ ηνπο ρξψκα είλαη ιεπθφ 

θαη ε επηθάλεηά ηνπο ζηηιπλή. Να είλαη ηειεπηαίαο εζνδείαο θαηά ην ρξφλν ηεο παξάδνζεο, ην νπνίν λα 

βεβαηψλεηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε. Σα θαζφιηα εζνδείαο ηξέρνληνο έηνπο είλαη καιαθά θαη αιεπξψδε, ην 

εμσηεξηθφ ηνπο ρξψκα είλαη ιεπθφ θαη ε επηθάλεηά ηνπο ζηηιπλή. Οη θφθθνη ησλ θαζνιηψλ πέξαλ ηνπ έηνπο ε 

εκπεηξία αιιά θαη ε πξάμε έρεη δείμεη φηη: 1 Δίλαη μεξνί θαη ξπηηδσκέλνη θαη ην ρξψκα ηνπ πεξηζπεξκίνπ ηνπο 

είλαη θίηξηλν. 2 Όηαλ πηεζζνχλ κε ηα δφληηα, ζξαχνληαη εχθνια ζε θνκκάηηα θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ κήθνπο 

ηνπο θαη ζην ζεκείν ηεο ζξαχζεσο ην ρξψκα είλαη θίηξηλν, ζηαρηί ή θαθέ . 3.Όηαλ εμεηάδνληαη καθξνζθνπηθά, 

παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθφ κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ θνηπιεδφλσλ ηνπο (ζηνπο θφθθνπο λέαο εζνδείαο 

δελ ππάξρεη ην κεζνδηάζηεκα απηφ). Να είλαη νκνηνγελή θαη ιεπηφθινηα. Να είλαη θνζθηληζκέλα θαη 

΄θαζαξηζκέλα΄΄, δειαδή λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε πξφζκημε θαη λα κελ πεξηέρνπλ μέλεο χιεο, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 37227/87 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (γαηψδεηο πξνζκίμεηο, 

ραιίθηα, ζηειέρε θπηψλ) ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 0,05%, απφ ηηο νπνίεο νη γαηψδεηο πξνζκίμεηο, λα είλαη κέρξη 

0,02% (ηνηο εθαηφ) ζχκθσλα µε ηελ απφθαζε 37227/87 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηελ παξ.14 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Κ.Σ.Π.. Να έρνπλ μεξαζεί, θπζηθά, ζηνλ αέξα ή ηερλεηά, µε ηξφπν πνπ λα 
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µελ πξνθαιεί αιινηψζεηο ζηνλ θφθθν. Να έρνπλ βάξνο, αλά ρίιηνπο θφθθνπο, ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα 

ζην άξζξν 3 ηεο 37227/87 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Οη θφθθνη λα είλαη ζθαηξνεηδείο, θπιηλδξηθνί 

ή πιαηηνί. Να έρνπλ αλαπηπρζεί θαιά θαη λα έρνπλ σξηκάζεη πιήξσο. Να µελ έρνπλ γεχζε πηθξή ή ηαγγή θαη 

λα κελ αλαδχνπλ δπζάξεζηε νζκή (επξσηίαζε) . Να κελ έρνπλ αλακεηρζεί µε αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο. 

Να βξάδνπλ εχθνια. Μεηά ην βξαζκφ ηνπο κε λεξφ πξέπεη λα έρνπλ επράξηζηε νζκή θαη γεχζε. Να µελ είλαη 

αηξνθηθά θαη απνρξσκαηηζκέλα, λα µε θέξνπλ ζηίγκαηα θαη ε ρξνηά ηνπο λα µελ είλαη ππνθίηξηλε, θίηξηλε, 

θαηά ή καχξε. Να κελ είλαη θπηξσκέλα θαη αλακεκεηγκέλα µε άιινπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 0,5%. 

Να είλαη αθέξαηα θαη λα µελ απνηεινχληαη απφ ζπαζκέλνπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 2%(ηνηο εθαηφ). 

Γελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ. Να κελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πδξνζεξκηθή 

θαηεξγαζία (επίδξαζε πδξαηκψλ) πξνο απφθξπςε ηεο παιαηφηεηάο ηνπο. Ζ πγξαζία θαη νη πηεηηθέο νπζίεο 

ησλ θαζνιηψλ, ζηνπο 105ν C, λα µελ είλαη πάλσ απφ 14% (ηνηο εθαηφ).  

 Κ.8.ΦΑΟΛΗΑ μεξά κεζφζπεξµα ή κέηξηα: Οη ρίιηνη θφθθνη λα έρνπλ βάξνο κεηαμχ 300 θαη 450 gr ή 

πνζνζηφ 90%, απφ ηνπο θφθθνπο απηνχο, λα δηέξρεηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιέο νπέο δηακέηξνπ 8,5 mm 

θαη λα ζπγθξαηείηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιέο νπέο δηακέηξνπ 7 mm. (Απφθαζε 37227/87 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο) Οη θφθθνη λα είλαη νκνηφκνξθνη, θπιηλδξηθνί ή πιαηηνί. 

 Σα ειιεληθά φζπξηα θεκίδνληαη γηα ηε λνζηηκηά ηνπο. Ηδίσο ηα φζπξηα ηεο Βνξείνπ Διιάδαο, επεηδή ην 

έδαθνο είλαη πινχζην ζε θάιην, θάλεη ηα φζπξηα ηδηαίηεξα βξαζηεξά θαη εχγεπζηα. Φαζφιηα Πξεζπψλ, θαθέο 

Βνΐνπ Κνδάλεο, θάβα Φελενχ θαη αληνξίλεο, ξεβίζηα Λάξηζαο ή Γξεβελψλ είλαη κεξηθά απφ ηα φζπξηα κε 

«ηδηαίηεξε παηξίδα», φπνπ ην κηθξνθιίκα ηα θάλεη κνλαδηθά. 

 

Κ.10 ΑΛΑΣΗ 

ΑΛΑΣΗ καγεηξηθφ ζπζθεπαζία 500 gr,  

Σν αιάηη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 38 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, λα είλαη καγεηξηθφ, ςηιφ, θπζηθφ, ζαιαζζηλφ, ησδηνχρν, 

θαζαξφ, ιεπθφ, γπαιηζηεξφ, αλαιινίσην κε πεξηεθηηθφηεηα ζε NaCL ηνπιάρηζηνλ 95%. Να κελ πεξηέρεη μέλεο 

χιεο, πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο λα κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε νζκή. Οη αιθαιηθέο γαίεο εθπεθξαζκέλεο 

ζε ρισξηνχρν καγλήζην λα κελ είλαη < ηνπ 1% ε δε πγξαζία λα κελ ππεξβαίλεη ην 1%. Να δηαηίζεηαη ζε 

ζπζθεπαζία πιαζηηθφ ζαθνπιάθη ησλ 250 gr, ζε επηηξαπέδην (θηάιε κε άλνηγκα) ησλ 400 gr φπνπ ζα 

αλαθέξνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο (εµεξ/ληα ζπζθεπαζίαο 

 

Κ.11 θαη Κ.12. ΕΑΥΑΡΖ. ε ζπζθεπαζία 1 Kgr θαη αηνκηθή ησλ 10 gr. 

Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 63, 64 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη 

ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Ζ δάραξε λα είλαη ιεπθή, θαζαξηζκέλε θαη θξπζηαιιηθή ζαθραξφδε, θαιήο, γλήζηαο θαη εκπνξεχζηκεο 

πνηφηεηαο, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: (Άξζξν 63 ηνπ Κ.Σ.Π.) 

α) πεξηεθηηθφηεηα ζε ζαθραξφδε πξνζδηνξηδφκελε πνισζηκεηξηθψο ηνπιάρηζηνλ 99.70 Ε. 

β) πεξηεθηηθφηεηα ζε ηκβεξηνπνηεκέλν ζάθραξν 0,04% θαηά βάξνο, θαη’ αλψηαην φξην. 

γ) απψιεηεο θαηά ηελ μήξαλζε 0,10 % θαηά βάξνο, θαη’ αλψηαην φξην. 

δ) πεξηεθηηθφηεηα ζε παξακέλσλ δηνμείδην ηνπ ζείνπ λα µελ ππεξβαίλεη ηα 15 mg/Kgr. 

ε) ρξνηά µε ππεξβαίλνπζα ηνπο 12 βαζκνχο, (πξνζδηνξηζκφο ζχκθσλα µε ην άξζξν 6, παξαγξ. 1, εδάθην α 

ηνπ Π∆ 513/83). 

ε θάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα γξάθνληαη επδηάθξηηα θαη επαλάγλσζηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, µε αλεμίηειν 

κειάλη ή έθηππα: 

Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή έδξα ηνπ παξαζθεπαζηή. 

Σν έηνο θαη ν κήλαο παξαγσγήο. 

Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ( π.ρ 1Kgr). 

Ο Κσδηθφο Παξαγσγήο. (Οδεγία 89/396). 

Πάλσ ζε θάζε θάθειν (Α) ζπζθεπαζία ησλ δέθα (10) gr πξέπεη λα γξάθνληαη ζηα ειιεληθά µε αλεμίηειν 

κειάλη ή έθηππα νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή έδξα ηνπ παξαζθεπαζηή ε νλνκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Πάλσ ζηα ραξηνθηβψηηα (Β) ζπζθεπαζία ησλ θαθέισλ θαη ζηηο δχν κεγαιχηεξεο θαηαθφξπθεο πιεπξέο ηνπ 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη έθηππα θαη αλεμίηεια ζηα ειιεληθά νη παξαθάησ ελδείμεηο: Ζ επσλπκία ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Ο ηφπνο παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ θξάζε ΄Φάθεινη 1.000 ησλ 10 gr. Ζ εκεξνκελία θαη ην 
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έηνο παξαγσγήο (φρη µε θσδηθφ αιιά µε πξαγκαηηθφ αξηζκφ) Ο Κσδηθφο Παξαγσγήο σο επίζεο θαη ε 

εκεξνκελία δηαηεξηζεκφηεηαο 

 

Κ.15. ΥΑΛΒΑ Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 50 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο Ο ραιβάο λα έρεη παξαζθεπαζζεί απφ πνιηφ ζεζακηνχ (ηαρίλη), κε 

θπζηθέο δαραξνχρεο γιπθαληηθέο χιεο κε ηελ πξνζζήθε θαη ειάρηζηεο πνζφηεηαο εθρπιίζκαηνο ξίδαο 

ζηξνπζίνπ. Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε μεξψλ θαξπψλ, θαθάν, ζνθνιάηαο ή βαλίιηαο 

θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ ζπζθεπαζία. Σν είδνο λα πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία κπαζηνχλη 

ηνπ 1 Kgr θαη λα παξαδίδεηαη ζηηο γεχζεηο ζνθνιάηα, βαλίιηα θαη ακχγδαιν. 

 

Κ.16.Ξχδη  400 gr,  

ΞΤΓΗ: To μχδη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη 

ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Να πξνέξρεηαη κφλν απφ νμηθή δχκσζε ηνπ θξαζηνχ 

απφ ρισξά ζηαθχιηα ή απφ μεξή ζηαθίδα ,θαη λα κελ είλαη αλαπιήξσκα μπδηνχ (λα κελ πεξηέρεη αιθνφιε). 

Ζ ζπζθεπαζία λα θέξεη ζηα ειιεληθά ελδείμεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 θαη 11 Κ.Σ.Π.. Ζ 

νμχηεηα ηνπ μπδηνχ, πνπ πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία (ηππνπνηεκέλν) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6% ζε 

νμηθφ νμχ Άξζξν 39 παξαγξ.3 ηνπ Κ.Σ.Π.. ηε ζπζθεπαζία ηνπ εκθηαισκέλνπ μπδηνχ (πιαζηηθή θηάιε 400 

gr) πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο. 

 

Κ.17 ΔΛΗΔ : Διηέο καχξεο ΚΑΛΑΜΧΝ κεγέζνπο 140-160 ηεκ/Kgr. Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα 

πιεξνί φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 123 θαη εηδηθά παξ. 9 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Οη δηαηηζέκελνη ζηελ θαηαλάισζε θαξπνί λα πξέπεη λα είλαη εκηψξηκνη ή ψξηκνη 

θαξπνί Διηάο Καιακψλ, θαηφπηλ εηδηθήο επεμεξγαζίαο ην ηειηθφ δε πξντφλ λα έρεη γεχζε θξνπηψδε, ζάξθα 

ηξαγαλή, εχθνια απνζπψκελε απφ ηνλ ππξήλα θαη ρξψκα καχξν κέρξη κειαλψδεο θαη πνπ έγηλαλ 

δηαηεξήζηκνη κε αιάηηζκα ή ζε άικε ή ζε μχδη ή κε ειαηφιαδν, θαη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: Οη 

ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ειηψλ, θαξπνί πξέπεη λα είλαη άξηηνη θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ 

νπνηαδήπνηε αιινίσζε ή πξνζβνιή απφ ζθψιεθεο ή έληνκα θ.ι.π.. Σα αλεθηά επηηξεπφκελα πνζνζηά ησλ 

πξνζβεβιεκέλσλ ειηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Γηα ηελ εθπίθξαλζε 

ησλ δηαηηζέκελσλ ζαλ καχξσλ ειηψλ ΚΑΛΑΜΧΝ δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αιθαιηθψλ δηαιπκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ειηψλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο. Οη ειηέο ζα δηαηίζεληαη κε νλνκαζία πνπ ζα δειψλεη ην 

είδνο απηψλ Διηέο Καιακψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε 

πξφζζεησλ ηνπ παξαξηήκαηνο III πληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Σ.Π.. Ζ ζπζθεπαζία 

λα πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ Άξζξσλ 9 θαη 23 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα είλαη ζπζθεπαζκέλνη θαηά πξνηίκεζε ζε 

κεηαιιηθά ή πιαζηηθά θαηάιιεια γηα ηξφθηκα δνρεία ησλ 13 Kgr θαζαξνχ βάξνπο πεξηερνκέλνπ είδνπο. 

 

Κ.19  ΜΠΗΚΟΣΑ .  

Μπηζθφηα αηνκηθά αικπξά ησλ 40γξ 

 

ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ ζε ζπζθεπαζία αεξνζηεγή - πιαζηηθά ζαθνπιάθηα ησλ 500gr ή ηνπ 1 Kgr ή άιιεο ζπζθεπαζίαο 

ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ,έηνηκα πξνο ρξήζε. Όια ηα 

κπαραξηθά λα έρνπλ ηα ηππηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (νζκή, γεχζε, ρξψκα) ηνπ είδνπο, λα είλαη Α 

πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42, 43, 44 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Τγξαζία <15%.Αδηάιπηα ζε ΖCL ζπζηαηηθά ηέθξαο 2%. Αθιαηνμίλεο 

(Β1+Β2+G1+G2) <10κg/Kg.  

Δίδε: Μαχξν Πηπέξη, Ρίγαλε, Καλέια ζθφλε, Καλέια μχιν, Γπφζκνο, Μνζρνθάξπδν, Κάξπ, Πάπξηθα γιπθηά, 

Μπαράξη ηξηκκέλν, Κίκηλν, θχιια δάθλεο, βαλίιηα 

Κ.23 Καλέια ζθφλε θαη μχιν: ραξαθηεξίδνληαη νη απνμεξακέλνη θινηνί δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ γέλνπο 

Cinnamomum, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ ηνλ πξσηνγελή θινηφ θαη ηε ζηηβάδα θειινχ 

Κ.24 Μνζρνθάξπδν: ραξαθηεξίδνληαη ηα απαιιαγκέλα απφ ζπεξκαηηθνχο καλδχεο, ζπέξκαηα ηνπ θπηνχ 

Myristica Fragrans Houtt. Πξέπεη λα πεξηέρνπλ αηζέξην έιαην φρη ιηγφηεξν απφ 6%, πγξαζία φρη πάλσ απφ 

10%, ηέθξα φρη πάλσ απφ 3% θαη αδηάιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθά ηεο ηέθξαο φρη πάλσ απφ 1%. 
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Κ.29.Σζάη βνπλνχ. ΣΑΗ ζε ζπζθεπαζία ησλ 500gr ή ηνπ 1 Kgr. Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 54 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. Με ηελ νλνκαζία ¨Σζάη¨ λννχληαη ηα θχιια ή θαη νθζαικνί θχιισλ πνπ έρνπλ μεξαζεί θαη 

θπιηλδξσζεί κε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ζπαληφηεξα νη νθζαικνί αλζηψλ ηνπ ηετφδεληξνπ THEA SINENSIS ή 

THEA ASSAMICA. Ζ παξνπζία κίζρσλ ησλ θχιισλ ηνπ ηζαγηνχ επηηξέπεηαη, θαζφζνλ απηνί απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ησλ θχιισλ ηνπ. Σν ηζάη λα κελ πεξηέρεη θχιια, νθζαικνχο ή κίζρνπο άιισλ θπηψλ. 

Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα κελ πεξηέρεη μέλεο αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο, πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ην 

βάξνο, επηηξεπφκελεο ηεο πξνζζήθεο θπζηθψλ αξσκαηηθψλ νπζηψλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηνλ Κ.Σ.Π.. 

Ξπιψδεηο κίζρνη ηζαγηνχ γίλνληαη δεθηνί κέρξη πνζνζηνχ 2%. Να είλαη μεξφ, πξφζθαηεο ζπγθνκηδήο θαη 

νκνηφκνξθνπ καχξνπ ρξψκαηνο. Να έρεη ππνζηεί πιήξε δχκσζε θαη θπιίλδξηζε. Να έρεη άξσκά επράξηζην, 

ρσξίο μέλεο νζκέο θαη λα παξάγεη ξφθεκά επράξηζηεο γεχζεο, δηαπγέο, ρξψκαηνο ζθνηεηλνχ θίηξηλνπ. Να 

κελ πσιείηαη ηζάη νξηζκέλεο ρψξαο πξνέιεπζεο ζαλ ηζάη άιιεο ρψξαο. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ηζαγηνχ εθηφο 

απφ ηα ππνρξεσηηθά αλαγξαθφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 Κεθάιαην Η ηνπ Κ.Σ.Π. λα αλαγξάθεηαη θαη ν 

ηφπνο πξνέιεπζεο. Σν πξνµεζεπφµελν ηζάτ πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πγξαζία 

θαη νη πηεηηθέο νπζίεο ζηνπο 105νC, λα µελ είλαη πάλσ απφ 10%. Σν πδαηνδηαιπηφ εθρχιηζκα λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 30%. Να είλαη πιήξεο θαη θαλνληθφ ζε θαθεΐλε θαη λα δηαηεξεί φιεο ηνπ ηηο ηδηφηεηεο. Σν 

πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπ 1Kgr ζα πξνζθέξεηαη ζε πιαζηηθή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία πνπ ζα έρεη θιείζεη 

ζεξµνθνιιεηηθά.  

Κ.30 ΥΑΜΟΜΖΛΗ ζε θαθειάθηα ηνπ 1,5 gr ή άιιεο ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. 

Υακνκήιη απφ ηα θπηά Matricaria Chamomille θαη Anthemous Nobilis L. Σν ρακνκήιη ζε αηνκηθά θαθειάθηα 

λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θαθέινπο απφ πνξψδεο ραξηί, εκβαπηηδφκελνπο, πεξηερνκέλνπ 1,5 gr, νη νπνίνη 

λα θιείλνπλ ζεξκνθνιιεηηθά. ην θάθειν λα είλαη ζπλδεδεκέλν έλα ιεπηφ, λήκα γηα εκβάπηηζε. Ζ 

ζπζθεπαζία απηή (θάθεινο, λήκα) λα είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε ράξηηλν θάθειν πνπ λα θιείλεη 

ζεξκνθνιιεηηθά γηα επηπιένλ πξνζηαζία ηνπ πεξηερφκελνπ. Οη εμσηεξηθνί απηνί θάθεινη λα ηνπνζεηνχληαη 

αλά 100 ζε ράξηηλα θνπηηά, µε δηαθαλέο πιαζηηθφ πεξίβιεκά.  

 

Κ.31 ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ 

Φπζηθφο ρπκφο θξνχησλ (πνξηνθάιη) ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ησλ 250 ml ή άιιεο ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε 

ηηο ζπλζήθεο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ . Σν πξντφλ λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί 

φηη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 126 θαη 127 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Χο ρπκφο θξνχησλ νξίδεηαη ην δπκψζηκν αιιά κε δπκσζέλ πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ πγηή θαη ψξηκα 

θξνχηα, ελφο ή πνιιψλ εηδψλ, κε κεραληθέο κεζφδνπο ιήςεο θαη έρεη ην ρξψκα, ην άξσκα θαη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ησλ ρπκψλ ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη. Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο 

ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ παξέρνπλ ελδείμεηο ρξεζηκνπνηήζεσο κεηνλεθηηθψλ 

πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. Οη θπζηθνί αηνκηθνί ρπκνί θξνχησλ ζπζθεπαζίαο ησλ 250ml, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζπζθεπαζία Tetra Pak θαη Tetra Brik, κε πψκα εχθνιν ζην άλνηγκα, ρσξίο πξνζζήθε 

ζπληεξεηηθψλ, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιιεο θπζηθήο ή ηερλεηήο γιπθαληηθήο χιεο, κε έλδεημε 

εκεξνκελίαο ζπζθεπαζίαο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο.  

 

Κ.32.Καθέο θίιηξνπ. Καθέο θίιηξνπ αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλνο ζε θαηάιιειε αεξνζηεγή 

ζπζθεπαζία, βάξνπο 500 gr. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπιάρηζηνλ.  

Ζ κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ 

δνζείζα παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε 

πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο. 

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξάδνζεο νξίδεηαη απζηεξψο απφ ηηο 8:00 π.κ έσο ηηο 10:00 π.κ θαη δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηείηαη κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ:  
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1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Ησαλλίλσλ θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ 

Ησαλλίλσλ.  

2.  Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ 

Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο  

3. Πηζηνπνηεηηθφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο. 

4. Aλ ν πξνζθέξσλ είλαη: 

(α) παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 

22000:2018 (θαηάιιειν πεδίν γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια 

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, 

θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη. 

(β) πξνκεζεπηήο (θάλεη απνζήθεπζε-δηαθίλεζε) ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

i. ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2018 (κε πεδίν πνπ αθνξά δηαθίλεζε ή/θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ) ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

Πηζηνπνίεζεο. 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ν δηαγσληζκφο.  

 

Λ. ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Σα ρνξεγνχκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.&Π άξζξα 

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

ΓΔΝΗΚΑ 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο απφ ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη, πξέπεη λα είλαη 

θξέζθα λσπά πξψηεο θαηεγνξίαο θαη θαηά πξνηίκεζε Διιεληθήο παξαγσγήο. 

ε θάζε θνπηί πξέπεη λα γξάθνληαη ζηα Διιεληθά, έθηππα ή κε αλεμίηειε κειάλε ζε ράξηηλε ηαηλία πνπ 

πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ, νη παξαθάησ ελδείμεηο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο ηα εμήο: 

(1) Ζ εκεξνκελία θαη ην έηνο παξαζθεπήο. 

(2) Ζ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ Σξνθίκνπ. 

(3) Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε Kgr. 

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

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

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

ραξαθηήξεο, πάλσ ζην κέηαιιν θαη λα ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα µε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

(7) Κσδηθφο παξηίδαο (Οδεγία 89/396). 

(8) Ζ ρψξα παξαζθεπήο. 

Οη ράξηηλεο ηαηλίεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ αλζεθηηθφ θαη θαιήο πνηφηεηαο ραξηί. Ζ θφιια πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ ηαηληψλ, πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ε εξγαζία 

επηθνιιήζεσο επηκειεκέλε, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ησλ ηαηληψλ ζηα θνπηηά. 

ηα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα γξάθνληαη έθηππα θαη ζηηο δχν θαηαθφξπθεο κεγαιχηεξεο πιεπξέο, ζηελ 

Διιεληθή, νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

1. Ζ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο. 

2. Σν θαζαξφ βάξνο. 

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

4. Ζ ρψξα πξνέιεπζεο. 
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5. Ζ εκεξνκελία θαη ην έηνο παξαγσγήο. 

6. «Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ ……………..». 

7. Κσδηθφο παξηίδαο. 

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

Οη πεξηέθηεο πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. ζρεηηθά κε ηε ζπζθεπαζία Άξζξν 9, ηελ 

επηζήκαλζε Άξζξν 21 ηε ζπληήξεζε θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ 

νδεγνχ Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9 θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ. 

• Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ Οδεγία 

2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

• Οδεγία 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/101/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ 

εκεξνκελία, απφ ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαη κεηά απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

• Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2003, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

• Οδεγία 2008/5/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή, ζηελ επηζήκαλζε νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ, ππνρξεσηηθψλ 

ελδείμεσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 

25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη 

(ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο. 

Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα (ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ, 

Άξζξα 9, 22 θαη 28) ζε θπιηλδξηθά ιεπθνζηδεξά θνπηηά ρσξεηηθφηεηαο αλάινγα µε ην δεηνχκελν πξντφλ. 

Σα ιεπθνζηδεξά θνπηηά πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα µελ 

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

επεξεάζνπλ ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Πξέπεη λα κελ παξνπζηάδνπλ αλαδηπιψζεηο άθξσλ , κπηίαζκα ζηηο ξαθέο, ζθνχξηαζκα, δηφγθσζε ηα δε 

θνπηηά λα ζπζθεπάδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα. Γεληθά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θνπηηά λα εμαζθαιίδνπλ, απφιπηε 

ζηεγαλφηεηα, δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο ζπληήξεζεο θαη νπδέηεξε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Οη θνξκνί ησλ θνπηηψλ θαη ηα πψκαηα λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ θαηλνχξγην ιεπθνζίδεξν, πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 0,19mm θαη 0,20mm αληίζηνηρα, ειεθηξνιπηηθά επηθαζζηηεξσκέλν (βάξνο ειεθηξνιπηηθνχ 

επηζηξψκαηνο 2,8 gr/m2 ηνπιάρηζηνλ εζσηεξηθά θαη 5,6 gr/m2 εμσηεξηθά). 

Σα ιεπθνζηδεξά θνπηηά ζπζθεπαζίαο είλαη δπλαηφλ λα είλαη »stackable» (γηα εχθνιε ηνπνζέηεζε ηνπ ελφο 

πάλσ ζην άιιν), ρσξίο νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε ηερληθψλ παξακέηξσλ. ρήκα θπιηλδξηθφ Μέγεζνο 

– δηαζηάζεηο αλάινγα ηνπ βάξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Οη ζπζθεπαζίεο ηνπ ελφο (1) Kgr λα έρνπλ πψκαηα ηνπ ηχπνπ easy open γηα εχθνιν θαη ιεηηνπξγηθφ άλνηγκα. 

Σα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, θαηαζθεπαζκέλα απφ θαιήο πνηφηεηαο ραξηί. Πξέπεη λα είλαη 

απφ θπκαηνεηδέο ραξηφλη αληνρήο θαηά MULLEN ηνπιάρηζηνλ 190 lb/in2. Οη δηαζηάζεηο ησλ ραξηνθηβσηίσλ 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ρσξίο λα ππάξρεη θελφο ρψξνο 

κεηαμχ θνπηηψλ θαη ηνηρσκάησλ ραξηνθηβσηίσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθεηαη ε Δκπνξηθή νλνκαζία θαη ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ. 

Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο φισλ ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπλνιηθήο 

δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ 

Γηα φια ηα παξαθάησ είδε ε πξνζθνξά δείγκαηνο είλαη απαξαίηεηε, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ζα γίλεη θαη ε παξαιαβή ηνπ είδνπο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

15897200-4 ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

15331460-9 ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ:  
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Λ.1 ΚΟΜΠΟΣΑ ξνδάθηλν κηζφ (ξνδάθηλν, Prunus persika) ή κείγκα (θνθηέηι) θξνχησλ θαη θνκπφζηα 

ξνδάθηλν (ξνδάθηλν, Prunus persika) κηζφ, ζε ειαθξχ ζηξφπη. 

Σα θξνχηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θνκπνζηψλ πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο 

γηα ηα λσπά ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην «Γηάθνξα ηξφθηκα θπηηθήο 

πξνέιεπζεο» ηνπ Κ.Σ.Π άξζξα 118,119 122, 133. 

Σα θξνχηα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο πγηή, ψξηκα, µε θαλνληθνχο 

καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ 

Κ.Σ.Π. θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011. 

1. Να είλαη πξφζθαηεο ζπιινγήο (θξέζθνη). 

2. Να επξίζθνληαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο. 

3. Να είλαη απαιιαγκέλνη πξαθηηθψο απφ ρψκαηα, ιάζπε, ξχπαλζε θαη γεληθά απφ θάζε μέλε αλφξγαλε ή 

νξγαληθή χιε. 

4. Γεληθά πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. 

5. Να πξνέξρνληαη απφ θξνχηα (ηα ξνδάθηλα) πνπ ε δηάκεηξνο ηεο ηζεκεξηλήο γξακκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

απφ 67 έσο 73 mm (ηεκάρηα ήκηζπ αλά ζπζθεπαζία 20-24). 

Σα ζπζηαηηθά λα είλαη θξνχην, λεξφ, δάραξε, κέζν φμπλζεο (ξπζκηζηήο νμχηεηαο). Ζ ζηεξεή θάζε πξέπεη λα 

έρεη ζπλεθηηθή θαη ηξπθεξή πθή, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη θειίδεο. Σν πγξφ πιεξψζεσο λα είλαη δηαπγέο θαη 

απαιιαγκέλν απφ αησξνχκελεο μέλεο χιεο. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Σ.: Αζθνξβηθά Δ300, Δ301, 

Δ302, Κηηξηθά Δ330, Δ331, Δ332, Δ333, πεθηίλε Δ440 (εθηφο απφ θνκπφζηεο κήινπ) θαη ρισξηνχρν 

αζβέζηην Δ509. 

Σα θξνχηα πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην κείγκα (θνθηείι) γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

πγηή, ψξηκα, µε θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Κ.Σ.Π.. Να είλαη πξφζθαηεο ζπιινγήο (θξέζθνη). Ζ ζχλζεζε λα πεξηέρεη πέληε 

ηνπιάρηζηνλ θξνχηα θαηά πξνηίκεζε ξνδάθηλν, αλαλά, κήιν, θεξάζη, ζηαθχιη. 

Δπηηξεπφκελα φξηα δηαιπηψλ ζηεξεψλ brix 14% έσο 16% 

Κνκπφζηα ξνδάθηλν κε κεησκέλεο ζεξκίδεο ή ρσξίο πξφζζεηα ζάθραξα, επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ 

γιπθαληηθά (Δ950, Δ951, Δ952, Δ954, Δ955, Δ959, Δ961, Δ962), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Σ.Π.. 

H εκεξνκελία δηαηεξηζεκφηεηαο λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη φρη ζηελ επηθνιιεκέλε εηηθέηα. Οη 

πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο λα είλαη ησλ ηξηψλ (3) θαη ηνπ ελφο (1) Kgr κηθηνχ βάξνπο, θαζαξνχ βάξνπο 

ησλ 2,600 θαη 0,820 πεξίπνπ Kgr αληίζηνηρα θαη ην νπνίνλ ζα αλαγξάθεηαη καδί κε ην ζηξαγγηζκέλν 1,500 gr 

θαη 470 gr πεξίπνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΓΧΝ ΜΔ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ 

 

Σεο επηρείξεζεο ……………………………………………..…………………………………… κε 

έδξα………………….………………………..………. θαη Α.Φ.Μ: ………………………………………….  

Σει:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail ………………………….  

 

Ο ππνγξάθσλ ……………………………………………………..δειψλσ φηη γηα ηελ πξνκήζεηα ΣΡΟΦΗΜΧΝ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ  ηνπ Γ.Ν. Ησαλλίλσλ «Γ. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ» ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αξ. 60/2022 

δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα, ππνβάιισ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα 

……………………………………………………………………………………. σο εμήο: 

 

α/α 

είδνπ

ο 

Kσδηθφο 

είδνπο Δίδνο (CPV) 

Δλδεηθηηθ

ή 

Πνζφηεηα 

Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Πξνζθεξφκελ

ε ηηκή κ/κ 

ρσξίο ΦΠΑ 

πλνιηθ

ή 

πξνζθ. 

ηηκή 

ρσξίο 

ΦΠΑ 

πλνιηθή 

πξνζθ. 

ηηκή κε 

ΦΠΑ 13% 

Ε.Παηάηεο απνθινησκέλεο 

Ε.1 100401018 

Παηάηεο 

απνθινησκέλεο 

(03212100-1) 12.000 Κηιά 

   Ζ.Γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά είδε 

Ζ.3 100301004 

Γάια εβαπνξέ 

ζπκππθλσκέλν 

400±5% γξ 

(15511600-9) 480 Σεκάρηα 

   

Ζ.4 100302001 

Γηανχξηη αγειάδνο 

200γξ θεζζεδάθη 

(15551300-8) 55.000 Σεκάρηα 

   

Ζ.6 100303006 

Σπξί θέηα ζε 

κεηαιιηθά δνρεία 

ησλ 15  θηισλ 

(15542300-2) 3.000 Κηιά 

   Θ.Δίδε αξηνπνηείνπ 

Θ.1 100501005 
Άξηνο ηχπνπ 70% 

(15811100-7) 27.000 Κηιά 

   Η. Γηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο 

Η.1 100802006 
Μεινκαθάξνλα 

(15812000-3) 20 Κηιά 

   
Η.2 100803002 

Κνπξακπηέδεο 

(15812000-3) 15 Κηιά 

   
Η.3 100804001 

Βαζηιφπηηα 

(15812000-3) 101 Κηιά 

   

Η.4 100804002 

Κνπινχξηα 

παζραιηλά 

(15812000-3) 15 Κηιά 
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Κ.Δίδε παληνπσιείνπ 

Κ.3 100602004 

Ρχδη λπράθη ζε 

ζπζθεπαζία ησλ 25 

θηιψλ (03211300-6) 2.500 Κηιά 

   

Κ.4 100602003 

Ρχδη κπινχ κπνλέη 

ζε ζπζθεπαζία ησλ 

25 θηιψλ (03211300-

6) 3.500 Κηιά 

   

Κ.5 100615001 

Αιεχξη ζε 

ζπζθεπαζία ηνπ 1 

θηινχ (15851000-8) 470 Κηιά 

   

Κ.6 100613009 

Κνξλ θιάνπξ 

ζπζθεπαζία ηνπ 1 

θηινχ (15851000-8) 1.400 Κηιά 

   

Κ.8 100602007 

Φαζφιηα μεξά ζε 

ζπζθεπαζία ησλ 500 

γξ (03221210-1) 150 Κηιά 

   

Κ.10 100606003 

Αιάηη καγεηξηθφ ζε 

ζπζθεπαζία ησλ 500 

γξ (15872400-5) 700 Κηιά 

   

Κ.11 100613004 

Εάραξε ζε 

ζπζθεπαζία ηνπ 1 

θηινχ (15831000-2) 1.000 Κηιά 

   

Κ.12 100613002 

Εάραξε αηνκηθή ζε 

ζπζθεπαζία ησλ 10 

γξ (15831000-2) 80.000 Σεκάρηα 

   

Κ.15 100802013 

Υαιβάο ζε 

ζπζθεπαζία ηνπ 1 

θηινχ (15613300-1) 40 Κηιά 

   

Κ.16 100609006 

Ξχδη ζε θηάιεο ησλ 

400 γξ (15871110-

8) 1.000 Σεκάρηα 

   

Κ.17 100603006 

Διηέο ζε δνρεία ησλ 

15 θηιψλ (03222400-

7) 250 Κηιά 

   

Κ.19 100613014 

Μπηζθφηα αηνκηθά 

αικπξά ησλ 40γξ 

(15821200-1) 5.500 Σεκάρηα 

   

Κ.23 100606006 

Καλέιια μχιν ζε 

ζπζθεπαζία ησλ 500 

γξ (15872000-1) 5 Κηιά 

   

Κ.24 100606009 

Μνζρνθάξπδν 

αιεζκέλν  ζε 

ζπζθεπαζία ησλ 500 

γξ (15872200-1) 5 Κηιά 

   

Κ.26 100606022 

Γαξχθαιιν ζππξί ζε 

ζπζθεπαζία ησλ 500 

γξ (15872000-1) 5 Κηιά 

   

Κ.27 100606005 

Γάθλε ζε θαθειάθη 

ησλ 100 γξ 

(15872000-1) 5 Κηιά 

   

Κ.29 100608001 

Σζάη βνπλνχ ζε 

ζπζθεπαζία ηνπ 1 

θηινχ (15865000-9) 60 Κηιά 
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Κ.30 100608003 

Υακνκήιη ζε 

ζπζθεπαζία ηνπ 1 

θηινχ (15865000-9) 2 Κηιά 

   

Κ.31 100604005 

Φπζηθφο ρπκφο 

πνξηνθάιη ζε 

ζπζθεπαζία ησλ 

0,25 ιίηξσλ 

(15321100-5) 6.500 Σεκάρηα 

   

Κ.32 100607004 

Καθέο γαιιηθφο 

θίιηξνπ (15861000-

1) 8 Κηιά 

   Λ.Γηαηεξεκέλα ηξφθηκα 

Λ.1 100613007 

Κνκπφζηα Ρνδάθηλν 

- αριάδη 

(ζπκπχξηλε) ζε 

κεηαιιηθά θνπηηά 

ησλ 3 θηιψλ 

(15332400-8) 1.500 Σεκάρηα 

    

 

……………………………………………………………………… 

(Σφπνο θαη εκεξνκελία) 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

(Ολνκαηεπψλπκν ππνγξαθφλησλ θαη ζθξαγίδα πξνκεζεπηή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – ΔΔΔ  



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ.
Χατζηκώστα"

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998980227
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.gni-hatzikosta.gr
Πόλη: Ιωάννινα
Οδός και αριθμός: Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Ταχ. κωδ.: 45445
Αρμόδιος επικοινωνίας: Σοφία Γκορίτσα
Τηλέφωνο: 2651366624
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος: Προμήθεια τροφίμων
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη αριθμ. 3/2023 επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους προϋπολογισμού 156.257,09€ με ΦΠΑ (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 182854)
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 182854

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

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

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή


