
 

Σελίδα 1 

 

 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

 

 

 

 

  

Λωάννινα, 03-06-2022 

Αρικ. Ρρωτ. : 7514 

Α/Α ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ: 161875 

 

 

ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΩΥϋΑΦΛΚΠ. 60/2022 

ΔΛΕΚΡΘ ΑΡΣΛΧΨΣΩ (ΑΡΩ ΨΩΡ ΣΦΛΩΡ) ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΠΕ 

ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘΧ ΨΘ ΧΑΠΘΟΣΨΕΦΘ ΑΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΑΥΣΨΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑ ΒΑΧΕΛ ΨΛΠΘΧ  

 προχπολογιςμοφ  635.574,26€ με ΦΥΑ για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 

(CPV 15000000-8) 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Λωαννίνων «Γ.Ωατηθκϊςτα» 

Αρικμόσ Ψορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Ψ.Μ.) 998980227 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 50 

Ρόλθ Λωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45501 

Ωϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR 213 

Τθλζφωνο s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Γκορίτςα Σοφία 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ www.gni-hatzikosta.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gni-hatzikosta.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γ.Ν. Λωαννίνων «Γ.Ωατηθκϊςτα» (ΝΡΔΔ) και ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ. 

   

Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) 
του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από το γραφείο προμθκειϊν του Γ.Ν.Λωαννίνων  «Γ.Ωατηθκϊςτα» 
προαναφερκείςα διεφκυνςθ και τθλζφωνο 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. Θ 
απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν 
διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  Γενικό Νοςοκομείο Λωαννίνων «Γ.Ωατηθκϊςτα». Θ 
δαπάνθ για τθν παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.E : 1511 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2022-2023 του Ψορζα ςε εκτζλεςθ του ΡΡΥΥ 2021. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  715/25-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010642442, ΑΔΑ: 
6Ο1346906Ϋ-350) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2022 -2023 και 
ζλαβε α/α 956 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα.  

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/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια τροφίμων. 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) :  
Α. Κατεψυγμζνα λαχανικά ( 15331170-9) 
Β. Κατεψυγμζνα ψάρια (15220000-6) 
Γ. Νωπά οπωρολαχανικά (15331100-8) 
Δ. Ρουλερικά -Καταςκευάςματα πουλερικϊν (Κοτόπουλα) (15112130-6) 
Ε. Κρζασ νωπό (Διάφορα κρζατα) (15119000-5) 
Στ. Ζλαια (15411200-4) 
Η. Ρατάτεσ αποφλοιωμζνεσ (03212100-1) 
Θ. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδθ (15500000-3 και 15540000-5, 15551300-8) 
Κ. Είδθ αρτοποιείου (15811100-7) 
Λ. Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ (15810000-9) 
Κ. Είδθ παντοπωλείου (15800000-6) 
Λ. Διατθρθμζνα τρόφιμα (15897200-4) 
Μ. Ηυμαρικά (15850000-1) 
Ν. Αυγά (03142500-3) 
 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

α/α 
Ψμιματο

σ Είδοσ (CPV) 

Ξριτιριο 
κατακφρ

ωςθσ 

Υροχπολογις
μόσ χωρίσ 

ΦΥΑ 
Υροχπολογις
μόσ με ΦΥΑ 

Α.  Κατεψυγμζνα λαχανικά( 15331170-9) Ρ.Ε 4.520,00 5.107,60 

Β. Κατεψυγμζνα Ϊάρια (15220000-6) Ρ.Ε 56.350,00 63.675,50 

Γ.  Νωπά οπωρολαχανικά (15331100-8) Ρ.Ε 63.661,40 71.937,38 

Δ.  
Ρουλερικά -Καταςκευάςματα πουλερικϊν 
(Κοτόπουλα)(15112130-6) 

Ρ.Ε 
84.458,00 95.437,54 

Ε.  Κρζασ νωπό (Διάφορα κρζατα)(15119000-5) Ρ.Ε 115.051,20 130.007,86 

Στ.  Ζλαια(15411200-4) Ρ.Ε 21.142,40 23.890,91 

Η1. Ρατάτεσ αποφλοιωμζνεσ (03212100-1) Ω.Τ 13.800,00 15.594,00 

Θ.1 Γάλα αγελάδοσ παςτεριωμζνο χφμα (15511100-4) Ω.Τ 27.000,00 30.510,00 

Θ.2 Ψρζςκο γάλα ελαφρφ 1 λίτρου (15511000-3) Ω.Τ 306,00 345,78 

Θ.3 Γάλα εβαπορζ ςυμπυκνωμζνο 400±5% γρ (15511600-9) Ω.Τ 384,00 433,92 

Θ.4 Γιαοφρτι αγελάδοσ 200γρ κεςςεδάκι (15551300-8) Ω.Τ 20.900,00 23.617,00 

Θ.5 Γραβιζρα αγελάδοσ ςε ςυςκευαςία των 8-10 κιλϊν 
(15544000-3) Ω.Τ 14.300,50 16.159,57 

Θ.6 Τυρί φζτα ςε μεταλλικά δοχεία των 15  κιλων (15542300-2) Ω.Τ 21.480,00 24.272,40 

Θ.7 Τυράκια ατομικά 10γρ ςε ςυςκευαςία των 8 μερίδων 
(15545000-0) Ω.Τ 300,00 339,00 

Κ.1 Άρτοσ τφπου 70% (15811100-7) Ω.Τ 35.100,00 39.663,00 

Κ.2 Λαγάνα του 1 κιλοφ (15811100-7) Ω.Τ 202,10 228,37 

Λ.1 Μελομακάρονα (15812000-3) Ω.Τ 149,60 169,05 

Λ.2 Κουραμπιζδεσ (15812000-3) Ω.Τ 111,75 126,28 

Λ.3 Βαςιλόπιτα (15812000-3) Ω.Τ 787,80 890,21 

Λ.4 Κουλοφρια παςχαλινά (15812000-3) Ω.Τ 117,00 132,21 

Κ.1 Μαργαρίνθ 250 γρ (15431100-9) Ω.Τ 30.600,00 34.578,00 

Κ.2 Μαργαρίνθ ατομικι 10 γρ (15431100-9) Ω.Τ 2.925,00 3.305,25 

Κ.3 φηι νυχάκι ςε ςυςκευαςία των 25 κιλϊν (03211300-6) Ω.Τ 2.250,00 2.542,50 

Κ.4 
φηι μπλοφ μπονζτ ςε ςυςκευαςία των 25 κιλϊν (03211300-
6) Ω.Τ 3.500,00 3.955,00 

Κ.5 Αλεφρι ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15851000-8) Ω.Τ 286,70 323,97 
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Κ.6 Κορν φλάουρ ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15851000-8) Ω.Τ 1.568,00 1.771,84 

Κ.7 Ψακζσ ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (03212211-2) Ω.Τ 241,50 272,90 

Κ.8 Ψαςόλια ξθρά ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (03221210-1) Ω.Τ 253,50 286,46 

Κ.9 Αλάτι επιτραπζηιο ςε ςυςκευαςία των 250 γρ (15872400-5) Ω.Τ 36,00 40,68 

Κ.10 Αλάτι μαγειρικό ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15872400-5) Ω.Τ 140,00 158,20 

Κ.11 Ηάχαρθ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15831000-2) Ω.Τ 850,00 960,50 

Κ.12 Ηάχαρθ ατομικι ςε ςυςκευαςία των 10 γρ (15831000-2) Ω.Τ 640,00 723,20 

Κ.13 Μζλι ατομικό ςε ςυςκευαςία των 20 γρ (15831600-8) Ω.Τ 4.550,00 5.141,50 

Κ.14 
Μαρμελάδα φράουλα ατομικι ςε ςυςκευαςία των 20 γρ 
(15332290-3) Ω.Τ 2.100,00 2.373,00 

Κ.15 Ωαλβάσ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15613300-1) Ω.Τ 188,00 212,44 

Κ.16 Ξφδι ςε φιάλεσ των 400 γρ (15871110-8) Ω.Τ 310,00 350,30 

Κ.17 Ελιζσ ςε δοχεία των 15 κιλϊν (03222400-7) Ω.Τ 812,50 918,13 

Κ.18 Ψρυγανιζσ ατομικζσ ςε ςυςκευαςία των 16 γρ (15821110-3) Ω.Τ 5.600,00 6.328,00 

Κ.19 Μπιςκότα ατομικά αλμυρά των 40γρ (15821200-1) Ω.Τ 1.650,00 1.864,50 

Κ.20 Ριπζρι μαφρο ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15872100-2) Ω.Τ 240,00 271,20 

Κ.21 Ριπζρι κόκκινο ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15872100-2) Ω.Τ 240,00 271,20 

Κ.22 ίγανθ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15872200-3) Ω.Τ 162,50 183,63 

Κ.23 Κανζλλα ξφλο ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15872000-1) Ω.Τ 60,20 68,03 

Κ.24 
Μοςχοκάρυδο αλεςμζνο  ςε ςυςκευαςία των 500 γρ 
(15872200-1) Ω.Τ 66,50 75,15 

Κ.25 Κφμινο αλεςμζνο ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15872000-1) Ω.Τ 40,10 45,31 

Κ.26 Γαρφφαλλο ςπυρί ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15872000-1) Ω.Τ 60,00 67,80 

Κ.27 Δάφνθ ςε φακελάκι των 100 γρ (15872000-1) Ω.Τ 9,00 10,17 

Κ.28 Βαφζσ αυγϊν (15800000-6) Ω.Τ 31,25 35,31 

Κ.29 Τςάι βουνοφ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15865000-9) Ω.Τ 390,00 440,70 

Κ.30 Ωαμομιλι ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15865000-9) Ω.Τ 13,00 14,69 

Κ.31 
Ψυςικόσ χυμόσ πορτοκάλι ςε ςυςκευαςία των 0,25 λίτρων 
(15321100-5) Ω.Τ 1.430,00 1.615,90 

Κ.32 Καφζσ γαλλικόσ φίλτρου (15861000-1) Ω.Τ 44,00 49,72 

Λ.1 Κομπόςτα οδάκινο - αχλάδι (ςυμπφρινθ) ςε μεταλλικά 
κουτιά των 3 κιλϊν (15332400-8) Ω.Τ 4.200,00 4.746,00 

Λ.2 Τοματοπολτόσ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15331425-2) Ω.Τ 1.290,00 1.457,70 

Λ.3 

Τοματάκια αποφλοιωμζνα ςε ςυςκευαςία των 2,5 κιλϊν 
(15331425-2) Ω.Τ 1.917,00 2.166,21 

M.1 Κρικαράκι μζτριο ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15851100-9) Ω.Τ 2.442,00 2.759,46 

M.2 Μακαρονάκι κοφτό ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15851100-9) Ω.Τ 635,00 717,55 

M.3 Μακαρόνια Νο 6 ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) Ω.Τ 1.665,00 1.881,45 

M.4 Μακαρόνια τρυπθτά Νο 2 & Νο 3 ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  
(15851100-9) Ω.Τ 499,50 564,44 

M.5 Ρεπονάκι ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) Ω.Τ 254,00 287,02 

M.6 Ωυλοπίτεσ ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) Ω.Τ 1.261,50 1.425,50 

M.7 υηάκι ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) Ω.Τ 264,60 299,00 

M.8 Ψιδζσ ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) Ω.Τ 117,00 132,21 

Ν.1 Αυγά μεςαίου μεγζκουσ κλωβοςτοιχίασ και βάρουσ 53-63γρ  
(03142500-3) Ω.Τ 6.500,00 7.345,00 

   
562.455,10 € 635.574,26 € 

Ω.Τ. = Ωαμθλότερθ Τιμι : Απόλυτθ τιμι που κα είναι ςτακερι κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρ.Ε. =Ροςοςτό ζκπτωςθσ: Επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ ι χονδρικισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ όπωσ 
αυτι ορίηεται από τα αντίςτοιχα Δελτία Τιμϊν τθσ Διεφκυνςθσ Εμπορίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ  Λωαννίνων. 
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Υροςφορζσ υποβάλλονται για μία, για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ομάδεσ αλλά για όλθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα 
και για όλα τα είδθ τθσ κάκε ομάδασ. 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των #562.455,10#€ άνευ ΨΡΑ ι # 635.574,26#€ με 
ΨΡΑ 13%. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ. Σε περίπτωςθ μθ εξαντλιςεωσ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων 
και του ετιςιου ςυμβατικοφ ποςοφ, το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ το χρονικό διάςτθμα 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ για δφο (2) επιπλζον μινεσ με απόφαςθ του Δ.Σ. 

Αναλυτικι περιγραφι των ηθτουμζνων ειδϊν τθσ διακιρυξθσ δίδεται ΡΑΑΤΘΜΑ (Λ) ενϊ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
των υπό προμικεια ειδϊν δίδονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ (ΛΛ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ 
τιμισ, δθλαδι: 

α) Πε το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 

πιςτοποιοφμενθσ Πζςθσ Οιανικισ Ψιμισ πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ, ςφμφωνα με το 

δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν που εκδίδεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία- Τμιμα Εμπορίου & Τουριςμοφ τθσ Δ/νςθσ 

Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λωαννίνων τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τα είδθ  των  ομάδων:   

Α. Κατεψυγμζνα  λαχανικά,   

Β. Κατεψυγμζνα ψαριά,  

Γ. Νωπά οπωρολαχανικά  

Δ. Ρουλερικά-καταςκευάςματα πουλερικϊν (κοτόπουλα),  

Ε. Κρζασ νωπό (διάφορα κρζατα)και  

Στ.  Ζλαια 

και 

β) Πε τθν χαμθλότερθ τιμι μονάδασ ανά είδοσ για όλα τα υπόλοιπα είδθ των κατθγοριϊν:  

Η. Ρατάτεσ αποφλοιωμζνεσ,  

Θ. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδθ,  

Κ. Είδθ αρτοποιείου,  

Λ. Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ,  

Κ. Είδθ παντοπωλείου,  

Λ. Διατθρθμζνα τρόφιμα, 

Μ. Ηυμαρικά και  

Ν. Αυγά.  

Θ ανακιρυξθ μειοδότθ ανά είδοσ κάκε κατθγορίασ και όχι ςτο ςφνολό τθσ.  Θ  κατθγοριοποίθςθ των ειδϊν 

παρατίκεται για λόγουσ διαχωριςμοφ βάςει των χαρακτθριςτικϊν τουσ ιδιοτιτων. 

 

Υροςφορζσ υποβάλλονται για μία, για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ομάδεσ αλλά για όλθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα 

και για όλα τα είδθ τθσ κάκε ομάδασ και όχι επιλεκτικά.  

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 562.455,10#€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 13 % 
(εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ: € 635.574,26) ΨΡΑ  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει  τιμισ. 

Ιτοι,   

-χαμθλότερθ τιμι για τα είδθ των κατθγοριϊν: Η. Ρατάτεσ αποφλοιωμζνεσ, Θ. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδθ, Κ. 

Είδθ αρτοποιείου, Λ. Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ,  

Κ. Είδθ παντοπωλείου, Λ. Διατθρθμζνα τρόφιμα, Μ. Ηυμαρικά , Ν. Αυγά και 

- υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ για τισ ομάδεσ: Α. Κατεψυγμζνα  λαχανικά,  Β. Κατεψυγμζνα ψαριά,  

Γ. Νωπά οπωρολαχανικά, Δ. Ρουλερικά-καταςκευάςματα πουλερικϊν (κοτόπουλα), Ε. Κρζασ νωπό (διάφορα 

κρζατα)και Στ.  Ζλαια 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό 
πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ 
για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ 
τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν 
ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν 
Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι 
των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ 
εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ 
«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».  

-    του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ 
των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων 
υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου 
ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

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

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

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

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
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του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 
(Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΩ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου 
των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Τισ αποφάςεισ: 

 Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, οι ςχετικζσ οδθγίεσ του Ε.Ψ.Ε.Τ. και τθσ Ε.Ε. (02/46). 

 Το αρικμ. 853/27-03-2018 ζγγραφο τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ. ςχετικά με διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ για τισ διατάξεισ του Ν. 
4472/2017 και τισ ςυμβάςεισ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν των Ψορζων Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ και τθσ Εκνικισ 
Κεντρικισ Αρχισ Ρρομθκειϊν Υγείασ» 

 Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν. 4542/2018 (ΨΕΚ Αϋ95) όπωσ ιςχφει ςιμερα 

 Τθν αρικμ. 13/30-06-2021 (κ.1) απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου ζγκριςθσ του Ρίνακα Ρρογραμματιςμοφ 
Διαχειριςτικοφ Ζτουσ 2021  

 Τθν αρικμ. 8/15-04-2022 (Κ.14) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και του ςχεδίου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (ΑΔΑ: ΫΑ946906Ϋ-8ΣΞ, 
ΑΔΑΜ:22REQ010642338) 

 Τθν ζγκριςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν των φορζων του άρκρου 9 του Ν. 
3580/2007. Απόςπαςμα πρακτικοφ από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ με αρικμ. 56/19-11-
2014 

 Τθν με αρ. πρωτ. 31938/24-05-2022 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 6θσ Υ.ΡΕ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 
ΪΣΫΩ469ΘΔΜ-Α9), πολυετοφσ δζςμευςθσ για τθν διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ άνω των ορίων 
διαγωνιςμοφ προμικειασ ΤΟΨΛΜΫΝ 

 Τθν με αρ. πρωτ. 715/25-05-2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6Ο1346906Ϋ-350 και ΑΔΑΜ: 
22REQ010642442) ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Ρλθρωμϊν τθσ Υπθρεςίασ, για τθν διενζργεια θλεκτρονικοφ διεκνι 
ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ προμικειασ ΤΟΨΛΜΫΝ 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 04/07/2022 και ϊρα 15:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

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

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 30/05/2022 ςτθν Υπθρεςία 
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν Ε.Ε: 2022/S 107-296367). 

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  161875, και αναρτικθκαν ςτθ 
Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 
4412/2016 ςτισ παρακάτω εφθμερίδεσ:  

1) «ΕΛΕΥΚΕΛΑ»- ΕΨΘΜΕΛΔΑ ΛΫΑΝΝΛΝΫΝ, E-mail: ele@ele.gr   

2) «ΝΕΟΛ ΑΓΫΝΕΣ ΘΡΕΛΟΥ» ΕΨΘΜΕΛΔΑ ΛΫΑΝΝΛΝΫΝ, E-mail: info@neoiagones.gr, nagones@ioa.forthnet.gr, 

ereynapress@gmail.com    

3) «ΡΫΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΘΣ ΔΕΥΤΕΑΣ» ΕΨΘΜΕΛΔΑ ΛΫΑΝΝΛΝΫΝ, E-mail: info@proinologos.gr  

 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 του 
Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ).

 
  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.gni-hatzikosta.gr  ςτθν καρτζλα «Διαγωνιςμοί- Ρρομικειεσ» ςτισ 03-06-2022. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει κατά αναλογία τουσ Ρρομθκευτζσ.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

mailto:ele@ele.gr
mailto:info@neoiagones.gr
mailto:nagones@ioa.forthnet.gr
mailto:ereynapress@gmail.com
mailto:info@proinologos.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ με αρ. 60/2022 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ: 22PROC010681627) όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ   

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ: 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Λ. Αναλυτικι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν» 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ. ΕΕΕΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ IV.  Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ ειδϊν με ποςοςτό ζκπτωςθσ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ V.  Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ ειδϊν με χαμθλότερθ τιμι 

 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 

ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 

(www.promitheus.gov.gr ). 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ΔΕΚΑ (10) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 

Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 

ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 

θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ 

διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

  

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των 

προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν 

ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 

προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 

προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο «Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ 

φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 

κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα 

με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και 

ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να 

υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
. 
 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 

ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 

4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι 

ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 

παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν 

κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, 

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ 

εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 

θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: 

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 

και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ 

τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και 

προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

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

εγκυρότθτά τουσ. 
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2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ 

Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται 

προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία 

υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και 

τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 

απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ 

επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα 

αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 

πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν 

που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, 

τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 

να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον
.
   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

 2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, θ οποία ανζρχεται ςε 

ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ ΨΡΑ για τθν/τισ ομάδα/εσ ειδϊν ςτθν/ςτισ 

οποία/εσ ςυμμετζχει ο οικονομικόσ φορζασ ςτο διαγωνιςμό, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 

α/α 
Ψμιματ

οσ Είδοσ (CPV) 

Υροχπολογι
ςμόσ χωρίσ 

ΦΥΑ 
Ϊψοσ 

εγγυθτικισ 

Α.  Κατεψυγμζνα λαχανικά( 15331170-9) 4.520,00 90,40 

Β. Κατεψυγμζνα Ϊάρια (15220000-6) 56.350,00 1.127,00 

Γ.  Νωπά οπωρολαχανικά (15331100-8) 63.661,40 1.273,23 

Δ.  Ρουλερικά -Καταςκευάςματα πουλερικϊν (Κοτόπουλα)(15112130-6) 84.458,00 1.689,16 

Ε.  Κρζασ νωπό (Διάφορα κρζατα)(15119000-5) 115.051,20 2.301,02 

Στ.  Ζλαια(15411200-4) 21.142,40 422,85 

Η1. Ρατάτεσ αποφλοιωμζνεσ (03212100-1) 13.800,00 276,00 
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Θ.1 Γάλα αγελάδοσ παςτεριωμζνο χφμα (15511100-4) 27.000,00 540,00 

Θ.2 Ψρζςκο γάλα ελαφρφ 1 λίτρου (15511000-3) 306,00 6,12 

Θ.3 Γάλα εβαπορζ ςυμπυκνωμζνο 400±5% γρ (15511600-9) 384,00 7,68 

Θ.4 Γιαοφρτι αγελάδοσ 200γρ κεςςεδάκι (15551300-8) 20.900,00 418,00 

Θ.5 Γραβιζρα αγελάδοσ ςε ςυςκευαςία των 8-10 κιλϊν (15544000-3) 14.300,50 286,01 

Θ.6 Τυρί φζτα ςε μεταλλικά δοχεία των 15  κιλων (15542300-2) 21.480,00 429,60 

Θ.7 Τυράκια ατομικά 10γρ ςε ςυςκευαςία των 8 μερίδων (15545000-0) 300,00 6,00 

Κ.1 Άρτοσ τφπου 70% (15811100-7) 35.100,00 702,00 

Κ.2 Λαγάνα του 1 κιλοφ (15811100-7) 202,10 4,04 

Λ.1 Μελομακάρονα (15812000-3) 149,60 2,99 

Λ.2 Κουραμπιζδεσ (15812000-3) 111,75 2,24 

Λ.3 Βαςιλόπιτα (15812000-3) 787,80 15,76 

Λ.4 Κουλοφρια παςχαλινά (15812000-3) 117,00 2,34 

Κ.1 Μαργαρίνθ 250 γρ (15431100-9) 30.600,00 612,00 

Κ.2 Μαργαρίνθ ατομικι 10 γρ (15431100-9) 2.925,00 58,50 

Κ.3 φηι νυχάκι ςε ςυςκευαςία των 25 κιλϊν (03211300-6) 2.250,00 45,00 

Κ.4 φηι μπλοφ μπονζτ ςε ςυςκευαςία των 25 κιλϊν (03211300-6) 3.500,00 70,00 

Κ.5 Αλεφρι ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15851000-8) 286,70 5,73 

Κ.6 Κορν φλάουρ ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15851000-8) 1.568,00 31,36 

Κ.7 Ψακζσ ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (03212211-2) 241,50 4,83 

Κ.8 Ψαςόλια ξθρά ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (03221210-1) 253,50 5,07 

Κ.9 Αλάτι επιτραπζηιο ςε ςυςκευαςία των 250 γρ (15872400-5) 36,00 0,72 

Κ.10 Αλάτι μαγειρικό ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15872400-5) 140,00 2,80 

Κ.11 Ηάχαρθ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15831000-2) 850,00 17,00 

Κ.12 Ηάχαρθ ατομικι ςε ςυςκευαςία των 10 γρ (15831000-2) 640,00 12,80 

Κ.13 Μζλι ατομικό ςε ςυςκευαςία των 20 γρ (15831600-8) 4.550,00 91,00 

Κ.14 Μαρμελάδα φράουλα ατομικι ςε ςυςκευαςία των 20 γρ (15332290-3) 2.100,00 42,00 

Κ.15 Ωαλβάσ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15613300-1) 188,00 3,76 

Κ.16 Ξφδι ςε φιάλεσ των 400 γρ (15871110-8) 310,00 6,20 

Κ.17 Ελιζσ ςε δοχεία των 15 κιλϊν (03222400-7) 812,50 16,25 

Κ.18 Ψρυγανιζσ ατομικζσ ςε ςυςκευαςία των 16 γρ (15821110-3) 5.600,00 112,00 

Κ.19 Μπιςκότα ατομικά αλμυρά των 40γρ (15821200-1) 1.650,00 33,00 

Κ.20 Ριπζρι μαφρο ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15872100-2) 240,00 4,80 

Κ.21 Ριπζρι κόκκινο ςε ςυςκευςία του 1 κιλοφ (15872100-2) 240,00 4,80 

Κ.22 ίγανθ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15872200-3) 162,50 3,25 

Κ.23 Κανζλλα ξφλο ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15872000-1) 60,20 1,20 

Κ.24 Μοςχοκάρυδο αλεςμζνο  ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15872200-1) 66,50 1,33 

Κ.25 Κφμινο αλεςμζνο ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15872000-1) 40,10 0,80 

Κ.26 Γαρφφαλλο ςπυρί ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15872000-1) 60,00 1,20 

Κ.27 Δάφνθ ςε φακελάκι των 100 γρ (15872000-1) 9,00 0,18 

Κ.28 Βαφζσ αυγϊν (15800000-6) 31,25 0,63 

Κ.29 Τςάι βουνοφ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15865000-9) 390,00 7,80 

Κ.30 Ωαμομιλι ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15865000-9) 13,00 0,26 

Κ.31 Ψυςικόσ χυμόσ πορτοκάλι ςε ςυςκευαςία των 0,25 λίτρων (15321100-5) 1.430,00 28,60 

Κ.32 Καφζσ γαλλικόσ φίλτρου (15861000-1) 44,00 0,88 

Λ.1 Κομπόςτα οδάκινο - αχλάδι (ςυμπφρινθ) ςε μεταλλικά κουτιά των 3 
κιλϊν (15332400-8) 4.200,00 84,00 

Λ.2 Τοματοπολτόσ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ (15331425-2) 1.290,00 25,80 

Λ.3 Τοματάκια αποφλοιωμζνα ςε ςυςκευαςία των 2,5 κιλϊν (15331425-2) 1.917,00 38,34 

M.1 Κρικαράκι μζτριο ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15851100-9) 2.442,00 48,84 

M.2 Μακαρονάκι κοφτό ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15851100-9) 635,00 12,70 
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M.3 Μακαρόνια Νο 6 ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) 1.665,00 33,30 

M.4 Μακαρόνια τρυπθτά Νο 2 & Νο 3 ςε ςυςκευαςία των 500 γρ (15851100-9) 499,50 9,99 

M.5 Ρεπονάκι ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) 254,00 5,08 

M.6 Ωυλοπίτεσ ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) 1.261,50 25,23 

M.7 υηάκι ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) 264,60 5,29 

M.8 Ψιδζσ ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  (15851100-9) 117,00 2,34 

Ν.1 Αυγά μεςαίου μεγζκουσ κλωβοςτοιχίασ και βάρουσ 53-63γρ (03142500-3) 6.500,00 130,00 

 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 01-02-2023, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν 
τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε 
κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από 
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 
3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 
ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 
3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν 
ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ 
προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από 
τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο 
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – 
μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5

θσ
 Λουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, 

μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και 





 

Σελίδα 16 

τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία 
υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 
(διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ 
επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι 
απάτθ ςχετικά με τον ΨΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 15

θσ
 Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 
αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-
35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται 
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 
648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και 
τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του 
Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

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

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ 

και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 
ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 
τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί 
τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχϊν 
που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

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

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων 
διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 
εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.5. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ . 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν 
είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 
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2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 
και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να 
καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει 
τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και 
ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν 
αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ. 

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

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

Ξριτιρια Επιλογισ
 
 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου 
(Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κα πρζπει 
να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Στα πλαίςια ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν δεν απαιτείται θ υποβολι 
ςτοιχείων οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν : 

(α) Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν ζδρα 
του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων. 

(β) Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από Υγειονομικισ 
πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Ρεριφερειϊν και Άδεια 
Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ. 
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γ)Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν: (εκτόσ των νωπϊν 
οπωρολαχανικϊν) 

(α) Aν είναι παραγωγοί ι παραςκευαςτζσ να διακζτουν ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 

πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 

Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) Aν είναι προμθκευτζσ (κάνουν αποκικευςθ-διακίνθςθ) να διακζτουν: 
i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 
ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ διαπιςτευμζνουσ από 
ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ 
οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα 
μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

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

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, 
πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον 
οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2. Ωπεργολαβία 
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o προςφζρων 
αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ 
υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ 
άνω παραγράφου 2.2.3..  
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 
2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 
τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ 
ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το 

παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν 

αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 και 
2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛΛ το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του 
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται 
προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ 
ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι 
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτόν.  

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 
για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ με 

τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ και 

ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ 

ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, 

όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ 
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εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 

λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 

οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται 

εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 
από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για 
τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο 
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία 
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα 
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα 
αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

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

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 
τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ 
δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 
του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
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β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι 
χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του

.
 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. Επιςθμαίνεται, ότι όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό 
φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τθν ΑΑΔΕ. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΨΚΑ. Επιςθμαίνεται, ότι όταν μόνο μικρά 
ποςά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ παροφςασ, 
προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τον ΕΨΚΑ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει 
εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ 
- μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Ψερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν 
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ 
ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται 
επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Ψερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ 
τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε βάροσ 
του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ) Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω 
Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, 
φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ. 

 Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

(α) Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν ζδρα 
του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων. 

(β) Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από Υγειονομικισ 
πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Ρεριφερειϊν και Άδεια 
Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ. 

γ)Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά: 

(εκτόσ των νωπϊν οπωρολαχανικϊν) 

(α) Aν είναι παραγωγοί ι παραςκευαςτζσ να διακζτουν ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 

πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 

Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) Aν είναι προμθκευτζσ (κάνουν αποκικευςθ-διακίνθςθ) να διακζτουν: 
i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 
ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ 
και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το 
οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο 
και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, 
προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο 
πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου 
καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον 
αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ 
του οικονομικοφ φορζα. 
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία 
αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ 
βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, 
υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, 
ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

 
Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο 

(ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ 
φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον 
διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να 
είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι 
λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα 
δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, ςτισ 
ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του 
τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ 
διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ και πιο 
ςυγκεκριμζνα: 

α) το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιοφμενθσ 

Πζςθσ Οιανικισ Ψιμισ πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ, ςφμφωνα με το δελτίο πιςτοποίθςθσ 

τιμϊν που εκδίδεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία- Τμιμα Εμπορίου & Τουριςμοφ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λωαννίνων τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τα είδθ  των  ομάδων:   

Α. Κατεψυγμζνα  λαχανικά,   

Β. Κατεψυγμζνα ψαριά,  

Γ. Νωπά οπωρολαχανικά  

Δ. Ρουλερικά-καταςκευάςματα πουλερικϊν (κοτόπουλα),  

Ε. Κρζασ νωπό (διάφορα κρζατα)και  

Στ.  Ζλαια. 

Κα δίνεται ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ % εκατό για όλα τα είδθ τθσ εκάςτοτε ομάδασ επί τθσ μζςθσ 

 λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ  

και 

 

β) τθ χαμθλότερθ τιμι μονάδασ ανά είδοσ για όλα τα υπόλοιπα είδθ των κατθγοριϊν:  

Η. Ρατάτεσ αποφλοιωμζνεσ,  

Θ. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδθ,  

Κ. Είδθ αρτοποιείου,  

Λ. Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ,  

Κ. Είδθ παντοπωλείου,  

Λ. Διατθρθμζνα τρόφιμα, 

Μ. Ηυμαρικά και  

Ν. Αυγά.  

Θ ανακιρυξθ μειοδότθ γίνεται ανά είδοσ κάκε κατθγορίασ και όχι ςτο ςφνολό τθσ.  Θ  κατθγοριοποίθςθ των ειδϊν 

παρατίκεται για λόγουσ διαχωριςμοφ βάςει των χαρακτθριςτικϊν τουσ ιδιοτιτων. 

 

Υροςφορζσ υποβάλλονται για μία, για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ομάδεσ αλλά για όλθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα 
και για όλα τα είδθ τθσ εκάςτοτε ομάδασ και όχι επιλεκτικά. Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείσ δφναται να 
προςφζρουν για το ςφνολο μιασ, περιςςότερων ι όλων των ομάδων με κριτιριο ανάκεςθσ το υψθλότερο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ και/ι για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα είδθ με κριτιριο ανάκεςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι. 

2.3.3 Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ   για 
μία, για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ομάδεσ ειδϊν αλλά για όλθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα και για όλα τα είδθ τθσ κάκε 
ομάδασ (για τα είδθ με ποςοςτό ζκπτωςθσ) και όχι επιλεκτικά και διατθρείται το δικαίωμα/είναι δυνατι θ ανάκεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ για μία, για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ κατθγορίεσ (Ν. 4412/16, άρκρο 59). Οι εν λόγω ομάδεσ ειδϊν 
αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Ψορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε 
από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Ψορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 
του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο 
χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 
προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ 
άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ 
του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Ψορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ 
απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 
επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, 
τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Ψορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν 
αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι 
αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και 
επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Ψορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ 
επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Ψορείσ τα 
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ 
μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  
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α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν 
φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ 
φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΨΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, 
εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, 
αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Ψορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ 
παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα 
οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για 
τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Ωάγθσ (Apostille), ι προξενικι κεϊρθςθ 
και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε 
ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ 
και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω 
Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι 
Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει 
ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ 
διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 
για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  
το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ 
Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ 
αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   
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Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν υπθρεςία 
πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ 
τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ 
πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο οικονομικόσ 
φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε 
υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ 
τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα 
διαγωνιςμό. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν 
με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

γ) Επιςτολι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ ςτθν οποία να αναγράφεται για ποια είδθ ι και ομάδεσ ειδϊν 
κατακζτουν Υροςφορά και κατάςταςθ με τα προςφερόμενα είδθ, όπωσ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα (I) τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ ΧΩΦΛΧ τιμολόγθςθ, προκειμζνου για τον υπολογιςμό του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 
Θ επιςτολι μπορεί να υπογράφεται μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ διαγωνιςμοφ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, προςβάςιμου 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ 
υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Ψορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το 
αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Ψορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, 
υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο 
θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

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

.
  

 

Στον φάκελο τθσ θλεκτρονικισ Ψεχνικισ Υροςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται τα εξισ: 

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2. Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ . 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. (Εκτόσ των νωπϊν λαχανικϊν) Aν ο προςφζρων είναι:  

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

5. Υπεφκυνθ διλωςθ περί αποδοχισ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των παραρτθμάτων τθσ και ςε 
περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ 
αναφζρουν επίςθσ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν1. 

 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθσ πλζον 
ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ με βάςει μόνο τθν τιμι, ιτοι:  

α) Πε το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιοφμενθσ Πζςθσ Οιανικισ Ψιμισ πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ, ςφμφωνα με το 
δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν που εκδίδεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία- Τμιμα Εμπορίου & Τουριςμοφ τθσ Δ/νςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λωαννίνων τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τα είδθ  των  ομάδων:   

Α. Κατεψυγμζνα  λαχανικά,   

Β. Κατεψυγμζνα ψαριά,  

Γ. Νωπά οπωρολαχανικά  

Δ. Ρουλερικά-καταςκευάςματα πουλερικϊν (κοτόπουλα),  

Ε. Κρζασ νωπό (διάφορα κρζατα)και  

Στ.  Ζλαια 

και 

 

β) Πε τθν χαμθλότερθ τιμι μονάδασ ανά είδοσ για όλα τα υπόλοιπα είδθ των κατθγοριϊν:  

Η. Ρατάτεσ αποφλοιωμζνεσ,  

Θ. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδθ,  

Κ. Είδθ αρτοποιείου,  

Λ. Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ,  

Κ. Είδθ παντοπωλείου,  

Λ. Διατθρθμζνα τρόφιμα, 

Μ. Ηυμαρικά και  

Ν. Αυγά.  

Θ ανακιρυξθ μειοδότθ ανά είδοσ κάκε κατθγορίασ και όχι ςτο ςφνολό τθσ.  Θ  κατθγοριοποίθςθ των ειδϊν 

παρατίκεται για λόγουσ διαχωριςμοφ βάςει των χαρακτθριςτικϊν τουσ ιδιοτιτων. 

 

Υροςφορζσ υποβάλλονται για μία, για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ομάδεσ αλλά για όλθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα 

και για όλα τα είδθ τθσ κάκε ομάδασ και όχι επιλεκτικά.  

                                                           
1
 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ.
 
 

Οι τιμζσ κα εκφράηονται ςε ευρϊ € ςυμπεριλαμβανομζνων και των τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεων, όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφουν και ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ από τον Ψ.Ρ.Α, όπωσ 

αποτυπϊνονται ςτουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ (I). Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, 

τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΫ, μπορεί να γίνεται μζχρι τρία (3) δεκαδικά ψθφία 

ΥΦΣΧΣΧΘ: 

 1. Για τισ ομάδεσ ειδϊν µε ποςοςτό ζκπτωςθσ ιτοι:  

Α. Κατεψυγμζνα  λαχανικά,   

Β. Κατεψυγμζνα ψαριά,  

Γ. Νωπά οπωρολαχανικά  

Δ. Ρουλερικά-καταςκευάςματα πουλερικϊν (κοτόπουλα),  

Ε. Κρζασ νωπό (διάφορα κρζατα)και  

Στ.  Ζλαια  

θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον προμθκευτι που κα προςφζρει το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί  τοισ % 
ςτον προχπολογιςμό χωρίσ ΦΥΑ τθσ εκάςτοτε ομάδασ ειδϊν ςτθν οποία κα προςφζρει. Κα δίνεται ποςοςτό 
ζκπτωςθσ για τθν ομάδα των ηθτουμζνων ειδϊν και όχι ςτα επιμζρουσ είδθ αυτισ (π.χ. να δοκεί το ίδιο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ Ε. ΞΦΕΑΧ ΡΩΥΣ (ΔΛΑΔΣΦΑ ΞΦΕΑΨΑ) 
Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί ποςοςτό 
ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι 
ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που κα 
προκφψει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ από τθν ενδεικτικι τιμι αναφοράσ δθλαδι του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ τθσ ομάδασ χωρίσ το ΦΥΑ, όπωσ αναφζρεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IV. ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ 
ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ειδϊν με ποςοςτό ζκπτωςθσ που τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ για τθν αντίςτοιχθ  ομάδα του 
πίνακα των υπό προμικεια ειδϊν. 
Υαράδειγμα : 

Ψιμι αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν π.χ για τθν ομάδα Ε: ΞΦΕΑΧ ΡΩΥΣ (ΔΛΑΔΣΦΑ ΞΦΕΑΨΑ) χωρίσ Φ.Υ.Α. 
είναι το ποςό των 115.051,20€ 

Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ 10% επί τθσ τιμισ προχπολογιςμοφ χωρίσ το ΦΥΑ (όπωσ ακριβϊσ 
ηθτείται από τθ διακιρυξθ ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ III ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ). Χτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι 103.546,08€ 
π.χ για τθν ομάδα Ε. ΚΕΑΣ ΝΫΡΟ (ΔΛΑΔΟΑ ΚΕΑΤΑ):  

115.051,20€ – (115.051,20€ Ω 0,10)= 115.051,20€ - 11.505,12€= 103.546,08€ 

Επιςθμαίνεται ότι θ παραπάνω τιμι αναφοράσ ςφμφωνα µε το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωκεί ζμμεςα το 
ποςοςτό ζκπτωςθσ που δίνεται για το είδοσ και δεν είναι θ τελικι τιμι πϊλθςθσ. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι  οικονομικι προςφορά του,  
ςε μορφι pdf,  θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο  το  επιςυναπτόμενο ζντυπο (υπόδειγμα) 
οικονομικισ προςφοράσ, ςε μορφι pdf, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ποςοςτό τθσ προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ για 
κάκε είδοσ για το οποίο ςυμμετζχει, όπωσ αναφζρεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IV. ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ 
ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ειδϊν με ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ διακιρυξθσ. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ του θλεκτρονικοφ 
παραγόμενου από το ςφςτθμα αρχείου τθσ οικονομικισ προςφοράσ και του ςυμπλθρωμζνου από τον προμθκευτι 
εντφπου οικονομικισ προςφοράσ ειδϊν με ποςοςτό ζκπτωςθσ, υπεριςχφει το επιςυναπτόμενο ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ % ζκπτωςθσ. 

Για τθν τελικι τιμι μετά τθν παράδοςθ-παραλαβι των ειδϊν ιςχφουν τα αναφερόμενα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3 του άρκρου 2.4.4.1 τθσ παροφςασ 

2. Για τα είδθ µε χαμθλότερθ τιμι ιτοι:  

Η. Ρατάτεσ αποφλοιωμζνεσ,  
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Θ. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδθ,  

Κ. Είδθ αρτοποιείου,  

Λ. Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ,  

Κ. Είδθ παντοπωλείου,  

Λ. Διατθρθμζνα τρόφιμα, 

Μ. Ηυμαρικά και  

Ν. Αυγά.  

οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν τθν τιμι των προσ προμικεια ειδϊν ανά μονάδα μζτρθςθσ του είδουσ 

χωριςτά και για το ςφνολο των ποςοτιτων. 

π.χ για τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθν κατθγορία Μ. Ηυμαρικά (Κρικαράκι μζτριο, Μακαρονάκι κοφτό, 

Μακαρόνια Νο 6, Μακαρόνια τρυπθτά Νο 2 & Νο 3, Ρεπονάκι, Ωυλοπίτεσ,  υηάκι, Ψιδζσ)  κα δοκεί τιμι άνευ ΨΡΑ 

ανά κιλό για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα είδθ τθσ κατθγορίασ αυτισ και θ κατακφρωςθσ κα γίνει ςτον οικονομικό 

φορζα που κα προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι είδουσ. H οικονομικι προςφορά των υποψιφιων προμθκευτϊν δεν 

κα πρζπει να υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του κάκε είδουσ. 

Σ προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά  υπογεγραμμζνθ τθν  

επιςυναπτόμενο ζντυπο (υπόδειγμα) οικονομικισ προςφοράσ, ςε μορφι pdf, όπωσ αναφζρεται ςτο  ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 

V. ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ειδϊν με χαμθλότερθ τιμι τθσ διακιρυξθσ. 

Θ τιμι τθσ προςφοράσ και το ποςοςτό ζκπτωςθσ είναι ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε μεταβολι - αναπροςαρμογι 
κατά τθ διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ του. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
οι διαγωνιηόμενοι δε δικαιοφνται, κατά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, να υποβάλλουν νζο πίνακα µε 
τθν τιμι προςφοράσ.  

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των 
προςφερόμενων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

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

.
 

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

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΫ 
προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο ....του Ραραρτιματοσ ...τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν ογδόντα (180) 
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι ζωσ τισ 01-01-2023. 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν 
από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 
ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ 
τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των 
προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ. 
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε 
κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται 
εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 
2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο 
φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, 
τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, 
αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι 
θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 
102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ 
αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 
4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ 
που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τα αγακά, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ 
τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο, 
δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ 
ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί 
κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία 
που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι 
θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά» και του 
(υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», τθν 08/07/2022 και ϊρα 10:00 π.μ  

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται 
ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται 
αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία 
ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ 
καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, 
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, 
μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ 
απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ 
απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται 
ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των 
αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
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γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα 
τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά 
τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι.   

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά εκδίδεται 
απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» 
και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ 
απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ 
αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 
και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 
τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε 
μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ 
παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει 
τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν 
περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ 
χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι 
τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν 
προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 
του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα 
αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
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ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του 
άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από 
τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ, τισ 
οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι 
οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα 
από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία 
ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  μπορεί να  
κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι που κακορίηεται ςτo 
Ραράρτθμα Λ. Αναλυτικι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν ςε ποςοςτό και ωσ εξισ:  ζωσ 120 τοισ εκατό (120%) 
ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ζωσ 80 τοισ εκατό (80%) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.   

 

 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν των 
περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ 
τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για 
τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα 
δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ 
θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ 
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αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ 
προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 
του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο 
ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου 
ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ 
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται 
να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ 
τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να 
προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 
δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ 
πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα 
μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ 
τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν επομζνθ 
τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ 
εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Λ 
του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι 
περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το 
άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου 
ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του 
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί 
ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο 
προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  μζςω τθσ 
λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, 
προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που 
ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο 
τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί 
τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι 
αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 
κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ το 
αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 
παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων 
του Ρ.Δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του Διοικθτικοφ 
Εφετείου Λωαννίνων. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν 
Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι 
τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ 
τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον 
αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ 
αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
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Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ ι 
τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των 
εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν ανακζτουςα 
αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου διατάςςει 
με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν 
κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ 
παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ 
άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ 
αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. 
Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο (2) 
θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται 
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ 
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν 
πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ 
εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και θ εκτζλεςι 
τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 του π.δ. 
18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ 
τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα 
με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ άρκρου 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ 
προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 
7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν 
μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ 
και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό 
ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ 
επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του 
άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του 
τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και κατατίκεται μζχρι και τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

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

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα μινα από τον ςυμβατικό 
χρόνο . 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ 
εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν 
που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον του 
όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν 
(ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 
του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά 
μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου 
ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.

. 

4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5




 

Σελίδα 40 

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 
εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 
(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων 
κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν 
ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι 
διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

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

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν 
αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να 
αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν 
κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον 
εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ 
άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα 
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

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

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

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα που 
αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν 
βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα 
βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ ακεραιότθτασ τθσ 
παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των παραδοκζντων υλικϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από τθν αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ και μετά τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ από τθν Οικονομικι Υπθρεςία. 

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

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται 
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 
εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Υπουργείου Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% 

δ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ϊυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν 

Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΨΕΚ545Β’/24-03-2009). 

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ (4 % για υλικά) επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει). 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου 
(Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι δεν 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 
4412/20162 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, 
προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε( 15)θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω 
όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
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Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ 
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

δ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα 
αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από τθν 
ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 
τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον 
ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

ε) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.  

 

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

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

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 
5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν 
υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 
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προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο 
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 
11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, 
ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 
4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ 
προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ 
αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι 
τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν 
δοκείςα παραγγελία του Νοςοκομείου με δικά του μεταφορικά μζςα ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου τθν επομζνθ ι 
τθν μεκεπόμενθ εργάςιμθ θμζρα (ανάλογα με τθν διατθρθςιμότθτα του τροφίμου) από τθν παραγγελία του 
Νοςοκομείου και από τισ 8.00 π.μ ζωσ τισ 10.00π.μ και ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ. Τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Θ παραγγελία των ειδϊν και των ποςοτιτων αυτϊν κα γίνεται από το τμιμα διατροφισ του 
Νοςοκομείου προσ τον προμθκευτι, τθλεφωνικά ι με φαξ. Για το ψωμί, θ παράδοςθ τθσ μιςισ ποςότθτασ που 
απαιτείται για τθν θμεριςια κατανάλωςθ του Νοςοκομείου, κα πρζπει να παραδίνεται το αργότερο μζχρι τθν 7.30 θ 
πρωινι. 

Καμία παραλαβι δεν κα γίνεται μετά το πζρασ τθσ παραπάνω ϊρασ. 
Για τα είδθ γενικοφ εμπορίου (διάφορα προϊόντα διατροφισ & αφεψιματα-μπαχαρικά) και κάποιων κατεψυγμζνων 
ειδϊν μπορεί να γίνεται εβδομαδιαίοσ εφοδιαςμόσ και ςφμφωνα με τθν κρίςθ και τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. Σε 
περίπτωςθ που το είδοσ τθσ παραγγελίασ δεν υπάρχει ςτθν αγορά ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίςει ζγγραφο 
από τθν αρμόδια αρχι για τθν ζλλειψι του και να ενθμερϊςει μζχρι τισ 09.00 το πρωί τθσ επόμενθσ τθσ παραγγελίασ 
θμζρα τθ Δ/νςθ τθσ υπθρεςίασ ϊςτε να μθ φζρει ευκφνθ από τθν μθ προςκόμιςι του 
 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί 
τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με 
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ 
παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, επιβάλλονται οι 
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ 
των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν 
ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

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

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

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

υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- 
παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 
4412/16. 
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

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

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

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

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ 
κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ 
κακοριηόμενουσ χρόνουσ όπωσ περιγράφθκαν  ανωτζρω (άρκρα 6.1.1. -6.1.3. και 6.2.1.) 

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

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

6.3  Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην 
εμσηεξηθό 

Στα πλαίςια τθσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν δεν τίκενται απαιτιςεισ, 
ςχετικζσ με τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016] 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν δείγματα των προςφερομζνων προϊόντων εφόςον ηθτθκοφν από τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ όπου αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
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6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Δεν απαιτείται. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ. 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Στα πλαίςια τθσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν δεν επιτρζπεται αναπροςαρμογι 

τιμισ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκ.132 του ν. 4412/2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σ ΔΛΣΛΞΘΨΘΧ ΨΣΩ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ 

 

 

ΧΥΩΦΛΔΩΡ ΔΕΦΔΕΠΕΗΘΧ 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππό Πξνκήζεηα Δηδώλ 

1. Υίνακασ ειδϊν με προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ 

α/α 
είδουσ 

Kωδικόσ 
είδουσ 

Είδοσ (CPV) 
Ενδεικτικι 
Υοςότθτα 

Πονάδα 
μζτρθςθσ 

Ψιμι μ/μ 
χωρίσ 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι χωρίσ 
ΦΥΑ 

ΦΥΑ 
Χυνολικι 
τιμι με 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι ομάδασ 
με ΦΥΑ 

Α. Ξατεψυγμζνα λαχανικά 

Α.1 100403001 

Αρακάσ χφμα 
κατεψυγμζνοσ ςε 
ςυςκευαςία των 
10kgr ( 15331170-9) 

750 Κιλό 2,4 1.800,00 13% 2.034,00 

5.107,60 

Α.2 100403002 

Ψαςολάκι πλατφ 
κατεψυγμζνο ςε 
ςυςκευαςία των 
10kgr ( 15331170-9) 

1.000 Κιλό 2,72 2.720,00 13% 3.073,60 

Β. Ξατεψυγμζνα Ψάρια 

Β.1 100202007 Ϊάρι φιλζτο πζρκα 
χφμα (15221000-3) 

5.000 Κιλό 11,27 56.350,00 13% 63.675,50 63.675,50 

Γ. Ρωπά Σπωρολαχανικά 

Γ.1 100401001 Αγγοφρι (03221270-9) 7.000 Τεμάχια 0,61 4.270,00 13% 4.825,10 

71.937,38 

Γ.2 100401006 Καρότα (03221112-4) 1.500 Κιλό 0,95 1.425,00 13% 1.610,25 

Γ.3 100401007 
Κολοκφκια 
(03221250-3) 

3.850 Κιλό 1,91 7.353,50 13% 8.309,46 

Γ.4 100401008 
Κουνουπίδι 
(03221420-6) 

3.560 Κιλό 1,73 6.158,80 13% 6.959,44 

Γ.5 100401010 Κρεμμφδια ξερά 
(03221113-1) 

3.500 Κιλό 0,75 2.625,00 13% 2.966,25 

Γ.6 100401011 Λάχανο (03221200-8) 3.500 Κιλό 0,72 2.520,00 13% 2.847,60 

Γ.7 100613013 
Μελιντηάνεσ 
(03221200-8) 

500 Κιλό 2,9 1.450,00 13% 1.638,50 

Γ.8 100401017 
Μπρόκολο 
(03221430-9) 

1.700 Κιλό 1,95 3.315,00 13% 3.745,95 

Γ.9 100401020 Ριπεριζσ καβάτεσ για 
γζμιςμα (03221230-7) 

210 Κιλό 3,77 791,70 13% 894,62 

Γ.10 100401022 Ριπεριζσ ψιλζσ 
(03221230-7) 

120 Κιλό 3,68 441,60 13% 499,01 

Γ.11 100401028 
Ντομάτα (03221240-
0) 

5.000 Κιλό 2,28 11.400,00 13% 12.882,00 

Γ.12 100401026 Σκόρδα (03221200-8) 1.000 Τεμάχια 0,5 500,00 13% 565,00 

Γ.13 100401027 
Σπανάκι 
νωπό(03221340-1) 

300 Κιλό 1,73 519,00 13% 586,47 

Γ.14 100401002 
Άνικοσ των 400 γρ 
(03221200-8) 

100 Τεμάχια 2,5 250,00 13% 282,50 

Γ.15 100401013 
Μαϊντανόσ των 400 
γρ(03221200-8) 

450 Τεμάχια 2,3 1.035,00 13% 1.169,55 

Γ.16 100401025 Σζλινο (03221200-8) 250 Κιλό 1,94 485,00 13% 548,05 

Γ.17 100402011 
Ρορτοκάλια 
Αϋποιότθτασ 

2.500 Κιλό 0,94 2.350,00 13% 2.655,50 
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(03222220-1) 

Γ.18 100401012 Λεμόνια (03222210-8) 3.000 Κιλό 0,94 2.820,00 13% 3.186,60 

Γ.19 100402002 Αχλάδια (03222322-6) 2.000 Κιλό 2,17 4.340,00 13% 4.904,20 

Γ.20 100402006 
Μιλα ΑϋΡοιότθτασ 
(03222321-9) 

3.500 Κιλό 1,58 5.530,00 13% 6.248,90 

Γ.21 100402012 
οδάκινα (03222332-
9) 

2.000 Κιλό 1,1215 2.243,00 13% 2.534,59 

Γ.22 100402003 
Βερφκοκα (03222331-
2) 

500 Κιλό 2,4 1.200,00 13% 1.356,00 

Γ.23 100402013 Σταφφλι (03222340-8) 500 Κιλό 1,2776 638,80 13% 721,84 

Δ. Υουλερικά -Ξαταςκευάςματα πουλερικϊν (Ξοτόπουλα) 

Δ.1 100101001 Κοτόπουλο νωπό 
(15112130-6) 

24.200 Κιλό 3,49 84.458,00 13% 95.437,54 95.437,54 

Ε. Ξρζασ νωπό (Διάφορα κρζατα) 

Ε.1 100102019 
Μοςχάρι φρζςκο 
λάππα 12 ζωσ 16 
μθνϊν (15111200-1) 

4.000 Κιλό 8,67 34.680,00 13% 39.188,40 

130.007,86 

Ε.2 100102018 

Μοςχάρι φρζςκο 
μποφτι 12 ζωσ 16 
μθνϊν Α/Ο ςτρογγυλό 
-κιλότο- ςπάλα 
(15111200-1) 

8.200 Κιλό 9,6 78.720,00 13% 88.953,60 

Ε.3 100103002 Ωοιρινό νωπό μποφτι 
Α/Ο (15113000-3) 

80 Κιλό 6,12 489,60 13% 553,25 

Ε.4 100105001 
Αρνί νωπό χωρίσ 
εντόςκια και 
κεφάλι(15112100-8) 

120 Κιλό 9,68 1.161,60 13% 1.312,61 

Χτ. Ζλαια 

Στ.1 100603005 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρκζνο ςε 
ςυςκευαςία των 5 
λίτρων (15411110-6) 

4.000 Λίτρο 4,79 19.160,00 13% 21.650,80 

23.890,91 

Στ.2 100603001 
Αραβοςιτζλαιο ςε 
ςυςκευαςία των 5 
λίτρων (15621000-7) 

600 Λίτρο 3,304 1.982,40 13% 2.240,11 

Χυνολικι εκτιμϊμενθ δαπάνθ χωρίσ ΦΥΑ και με ΦΥΑ 13% 
345.183,00 

 
390.056,79 

  

2.Υίνακασ ειδϊν με χαμθλότερθ τιμι 

α/α 
είδουσ 

Kωδικόσ 
είδουσ Είδοσ (CPV) 

Ενδεικτικι 
Υοςότθτα 

Πονάδα 
μζτρθςθσ 

Ενδεικτικι 
τιμι μ/μ 
χωρίσ ΦΥΑ 

Χυνολικι 
ενδ. τιμι 
χωρίσ ΦΥΑ ΦΥΑ 

Χυνολικι 
ενδ. τιμι 
με ΦΥΑ  

Η. Υατάτεσ αποφλοιωμζνεσ 

Η.1 100401018 
Ρατάτεσ αποφλοιωμζνεσ 
(03212100-1) 

12.000 Κιλά 1,15 13.800,00 13% 15.594,00 

Θ. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδθ 

Θ.1 100301001 Γάλα αγελάδοσ παςτεριωμζνο 
χφμα (15511100-4) 

30.000 Λίτρα 0,9 27.000,00 13% 30.510,00 
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Θ.2 100301002 Ψρζςκο γάλα ελαφρφ 1 λίτρου 
(15511000-3) 

300 Λίτρα 1,02 306,00 13% 345,78 

Θ.3 100301004 Γάλα εβαπορζ ςυμπυκνωμζνο 
400±5% γρ (15511600-9) 

480 Τεμάχια 0,8 384,00 13% 433,92 

Θ.4 100302001 Γιαοφρτι αγελάδοσ 200γρ 
κεςςεδάκι (15551300-8) 

55.000 Τεμάχια 0,38 20.900,00 13% 23.617,00 

Θ.5 100303002 
Γραβιζρα αγελάδοσ ςε 
ςυςκευαςία των 8-10 κιλϊν 
(15544000-3) 

1.850 Κιλά 7,73 14.300,50 13% 16.159,57 

Θ.6 100303006 Τυρί φζτα ςε μεταλλικά δοχεία 
των 15  κιλων (15542300-2) 

3.000 Κιλά 7,16 21.480,00 13% 24.272,40 

Θ.7 100303005 
Τυράκια ατομικά 10γρ ςε 
ςυςκευαςία των 8 μερίδων 
(15545000-0) 

200 Συςκευαςία 1,5 300,00 13% 339,00 

Κ. Είδθ αρτοποιείου 

Κ.1 100501005 Άρτοσ τφπου 70% (15811100-7) 27.000 Κιλά 1,3 35.100,00 13% 39.663,00 

Κ.2 100501002 Λαγάνα του 1 κιλοφ 47 Τεμάχια 4,3 202,10 13% 228,37 

Λ. Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ 

Λ.1 100802006 Μελομακάρονα (15812000-3) 20 Κιλά 7,48 149,60 13% 169,05 

Λ.2 100803002 Κουραμπιζδεσ (15812000-3) 15 Κιλά 7,45 111,75 13% 126,28 

Λ.3 100804001 Βαςιλόπιτα (15812000-3) 101 Κιλά 7,8 787,80 13% 890,21 

Λ.4 
100804002 

Κουλοφρια παςχαλινά (15812000-
3) 

15 Κιλά 7,8 117,00 13% 132,21 

Ξ. Είδθ παντοπωλείου 

Κ.1 100603007 Μαργαρίνθ 250 γρ (15431100-9) 8.500 Τεμάχια 3,6 30.600,00 13% 34.578,00 

Κ.2 100603004 Μαργαρίνθ ατομικι 10 γρ 
(15431100-9) 

65.000 Τεμάχια 0,045 2.925,00 13% 3.305,25 

Κ.3 100602004 φηι νυχάκι ςε ςυςκευαςία των 25 
κιλϊν (03211300-6) 

2.500 Κιλά 0,9 2.250,00 13% 2.542,50 

Κ.4 100602003 φηι μπλοφ μπονζτ ςε ςυςκευαςία 
των 25 κιλϊν (03211300-6) 

3.500 Κιλά 1 3.500,00 13% 3.955,00 

Κ.5 100615001 Αλεφρι ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ 
(15851000-8) 

470 Κιλά 0,61 286,70 13% 323,97 

Κ.6 100613009 Κορν φλάουρ ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15851000-8) 

1.400 Κιλά 1,12 1.568,00 13% 1.771,84 

Κ.7 100602005 Ψακζσ ςε ςυςκευαςία των 500 γρ 
(03212211-2) 

150 Κιλά 1,61 241,50 13% 272,90 

Κ.8 100602007 Ψαςόλια ξθρά ςε ςυςκευαςία των 
500 γρ (03221210-1) 

150 Κιλά 1,69 253,50 13% 286,46 

Κ.9 100606002 Αλάτι επιτραπζηιο ςε ςυςκευαςία 
των 250 γρ (15872400-5) 

80 Τεμάχια 0,45 36,00 13% 40,68 

Κ.10 100606003 Αλάτι μαγειρικό ςε ςυςκευαςία 
των 500 γρ (15872400-5) 

700 Κιλά 0,2 140,00 13% 158,20 

Κ.11 100613004 Ηάχαρθ ςε ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15831000-2) 

1.000 Κιλά 0,85 850,00 13% 960,50 

Κ.12 100613002 Ηάχαρθ ατομικι ςε ςυςκευαςία 
των 10 γρ (15831000-2) 

80.000 Τεμάχια 0,008 640,00 13% 723,20 

Κ.13 100613012 Μζλι ατομικό ςε ςυςκευαςία των 
20 γρ (15831600-8) 

35.000 Τεμάχια 0,13 4.550,00 13% 5.141,50 

Κ.14 100613011 
Μαρμελάδα ατομικι ςε 
ςυςκευαςία των 20 γρ (15332290-
3) 

35.000 Τεμάχια 0,06 2.100,00 13% 2.373,00 

Κ.15 100802013 Ωαλβάσ ςε ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15613300-1) 

40 Κιλά 4,7 188,00 13% 212,44 
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Κ.16 100609006 Ξφδι ςε φιάλεσ των 400 γρ 
(15871110-8) 

1.000 Τεμάχια 0,31 310,00 13% 350,30 

Κ.17 100603006 Ελιζσ ςε δοχεία των 15 κιλϊν 
(03222400-7) 

250 Κιλά 3,25 812,50 13% 918,13 

Κ.18 100599001 
Ψρυγανιζσ ατομικζσ ςε 
ςυςκευαςία των 16 γρ (15821110-
3) 

70.000 Τεμάχια 0,08 5.600,00 13% 6.328,00 

Κ.19 100613014 Μπιςκότα ατομικά αλμυρά των 
40γρ (15821200-1) 

5.500 Τεμάχια 0,3 1.650,00 13% 1.864,50 

Κ.20 100606014 Ριπζρι μαφρο ςε ςυςκευαςία του 
1 κιλοφ (15872100-2) 

25 Κιλά 9,6 240,00 13% 271,20 

Κ.21 100606013 Ριπζρι κόκκινο ςε ςυςκευςία του 
1 κιλοφ (15872100-2) 

40 Κιλά 6 240,00 13% 271,20 

Κ.22 100606015 ίγανθ ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ 
(15872200-3) 

25 Κιλά 6,5 162,50 13% 183,63 

Κ.23 100606006 Κανζλλα ξφλο ςε ςυςκευαςία των 
500 γρ (15872000-1) 

5 Κιλά 12,04 60,20 13% 68,03 

Κ.24 100606009 
Μοςχοκάρυδο αλεςμζνο  ςε 
ςυςκευαςία των 500 γρ 
(15872200-1) 

5 Κιλά 13,3 66,50 13% 75,15 

Κ.25 100606007 Κφμινο αλεςμζνο ςε ςυςκευαςία 
των 500 γρ (15872000-1) 

5 Κιλά 8,02 40,10 13% 45,31 

Κ.26 100606022 Γαρφφαλλο ςπυρί ςε ςυςκευαςία 
των 500 γρ (15872000-1) 

5 Κιλά 12 60,00 13% 67,80 

Κ.27 100606005 Δάφνθ ςε φακελάκι των 100 γρ 
(15872000-1) 

5 Κιλά 1,8 9,00 13% 10,17 

Κ.28 100699001 Βαφζσ αυγϊν (15800000-6) 25 Τεμάχια 1,25 31,25 13% 35,31 

Κ.29 100608001 Τςάι βουνοφ ςε ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15865000-9) 

60 Κιλά 6,5 390,00 13% 440,70 

Κ.30 100608003 Ωαμομιλι ςε ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15865000-9) 

2 Κιλά 6,5 13,00 13% 14,69 

Κ.31 100604005 
Ψυςικόσ χυμόσ πορτοκάλι ςε 
ςυςκευαςία των 0,25 λίτρων 
(15321100-5) 

6.500 Τεμάχια 0,22 1.430,00 13% 1.615,90 

Κ.32 100607004 
Καφζσ γαλλικόσ φίλτρου 
(15861000-1) 

8 Κιλά 5,5 44,00 13% 49,72 

Ο. Διατθρθμζνα τρόφιμα 

Λ.1 100613007 
Κομπόςτα οδάκινο - αχλάδι 
(ςυμπφρινθ) ςε μεταλλικά κουτιά 
των 3 κιλϊν (15332400-8) 

1.500 Τεμάχια 2,8 4.200,00 13% 4.746,00 

Λ.2 100609009 
Τοματοπολτόσ ςε ςυςκευαςία του 
1 κιλοφ (15331425-2) 

600 Κιλά 2,15 1.290,00 13% 1.457,70 

Λ.3 100609008 
Τοματάκια αποφλοιωμζνα ςε 
ςυςκευαςία των 2,5 κιλϊν 
(15331425-2) 

900 Κιλά 2,13 1.917,00 13% 2.166,21 

Π. Ηυμαρικά 

M.1 100601001 
Κρικαράκι μζτριο ςε ςυςκευαςία 
των 500 γρ (15851100-9) 

2.200 Κιλά 1,11 2.442,00 13% 2.759,46 

M.2 100601002 
Μακαρονάκι κοφτό ςε 
ςυςκευαςία των 500 γρ 
(15851100-9) 

500 Κιλά 1,27 635,00 13% 717,55 

M.3 100601004 
Μακαρόνια Νο 6 ςε ςυςκευαςία 
των 500 γρ  (15851100-9) 

1.500 Κιλά 1,11 1.665,00 13% 1.881,45 

M.4 100601003 
Μακαρόνια τρυπθτά Νο 2 & Νο 3 
ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  
(15851100-9) 

450 Κιλά 1,11 499,50 13% 564,44 

M.5 100102009 
Ρεπονάκι ςε ςυςκευαςία των 500 
γρ  (15851100-9) 

200 Κιλά 1,27 254,00 13% 287,02 

M.6 100601008 Ωυλοπίτεσ ςε ςυςκευαςία των 500 500 Κιλά 2,523 1.261,50 13% 1.425,50 
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γρ  (15851100-9) 

M.7 100602002 
υηάκι ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  
(15851100-9) 

200 Κιλά 1,323 264,60 13% 299,00 

M.8 100601007 
Ψιδζσ ςε ςυςκευαςία των 500 γρ  
(15851100-9) 

100 Κιλά 1,17 117,00 13% 132,21 

Ρ. Αυγά 

Ν.1 100614001 
Αυγά μεςαίου μεγζκουσ 
κλωβοςτοιχίασ και βάρουσ 53-
63γρ  (03142500-3) 

50.000 Τεμάχια 0,13 6.500,00 13% 7.345,00 

Χυνολικι εκτιμϊμενθ δαπάνθ χωρίσ ΦΥΑ και με ΦΥΑ 13% 217.272,10 
 

245.517,47 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Α1. Αρακάσ χφμα κατεψυγμζνοσ ςε ςυςκευαςία των 10 κιλϊν και Α2. Φαςολάκι πλατφ χφμα κατεψυγμζνο ςε 
ςυςκευαςία των 10 κιλϊν. 

Τα χορθγοφμενα είδθ να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ του ΚΫΔΛΚΑ ΤΟΨΛΜΫΝ ΚΑΛ ΡΟΤΫΝ ΚΑΛ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΫΝ ΚΟΛΝΘΣ ΩΘΣΘΣ (Άρκρα 61, 62, 62α), παραγωγισ κατά προτίμθςθ χϊρασ Ε.Ε.. 

• Να ζχουν ηωθρό φυςιολογικό χρϊμα χαρακτθριςτικό του είδουσ. 

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

• Να είναι κακαριςμζνα και να είναι απαλλαγμζνα ξζνων ςωμάτων. 

• Να ζχουν υποςτεί βακιά κατάψυξθ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και να μθν ζχουν υποςτεί επανακατάψυξθ. 

• Να εμφανίηουν μετά τθν απόψυξθ τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ των νωπϊν λαχανικϊν από τα οποία 
προζρχονται. 

• Τα κατεψυγμζνα λαχανικά να μθν παρουςιάηουν ςυςςωματϊματα (τα τεμάχια δθλαδι να μθν είναι κολλθμζνα 
μεταξφ τουσ) χαρακτθριςτικό που ςθμαίνει τθ διακοπι τθσ ψυκτικισ αλυςίδασ. 

• Να πλθροφν τουσ όρουσ των εκάςτοτε ιςχυουςϊν υγειονομικϊν και κοινοτικϊν οδθγιϊν περί εμπορίασ 
κατεψυγμζνων λαχανικϊν. 

• Θ αποκικευςθ και θ μεταφορά να ζχει γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.Ρ. άρκρα 61,62,62α 92 & 
93 και τον οδθγό Υγιεινισ του Ε.Ψ.Ε.Τ. Νο 9. 

• Θ ςυςκευαςία και θ επιςιμανςθ να ζχει γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.Ρ. άρκρα 9,11 & 62α και 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ Διατάξεισ, δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ Διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων. 

 

Χυςκευαςία 

Τα είδθ κα παραδίδονται ςε κατεψυγμζνθ μορφι, ςυςκευαςμζνα ςε δυο ςυςκευαςίεσ. Θ (Α) πρϊτθ ςυςκευαςία κα 
είναι από πλαςτικό φφλλο, κατάλλθλθ για τρόφιμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 26,26

α
 και 27 του Κ.Τ.Ρ και εντόσ 

χαρτοκιβωτίου (Β) ςυςκευαςία (εξωτερικι ςυςκευαςία) των 10 κιλϊν ι άλλθσ ανάλογθσ ςυςκευαςίασ ςφμφωνα με 
τισ ςυνκικεσ και τισ διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου. Επί τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται ευκρινϊσ 
ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ όπωσ:  

 Θ περιγραφι του είδουσ (ονομαςία προϊόντοσ και ποικιλία) 

 το ΚΑΚΑΟ ΒΑΟΣ, 

 θ εταιρεία τυποποίθςθσ (ΚΫΔ), 

 θ εταιρεία διακίνθςθσ, 

 θ θμερομθνία ςυςκευαςίασ και λιξθσ και 

 οι ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ. 

 

Κατά τθν ϊρα παράδοςθσ ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίηει και παραδίδει ςτθν επιτροπι παραλαβισ 
αντίγραφο του καταγραφικοφ κερμοκραςίασ του οχιματοσ μεταφοράσ. Σε περίπτωςθ που ςτο όχθμα μεταφοράσ δεν 
υφίςταται καταγραφικό κερμοκραςίασ, κα πρζπει τουλάχιςτον να υφίςταται κερμόμετρο για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
κερμοκραςίασ του ψυγείου από τθν επιτροπι παραλαβισ. O μεταφορζασ κα πρζπει να διακζτει Βιβλιάριο Υγείασ και 
να φζρει κατά τθν διάρκεια των χειριςμϊν παράδοςθσ τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιασ χριςθσ. 
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Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν δείγματα των προςφερομζνων προϊόντων εφόςον ηθτθκοφν από τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Θ θμερομθνία παράδοςθσ κα είναι το πρϊτο τζταρτο του ςυνολικοφ χρόνου τθσ διατθρθςιμότθτάσ τουσ.  

 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

6. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

7. Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ . 

8. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

9. Aν ο προςφζρων είναι:  

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

 

Β1.ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΩΡ ΑΟΛΕΩΠΑΨΩΡ 

Τα χορθγοφμενα είδθ να είναι Αϋποιότθτασ κατεψυγμζνα κατά μονάδα (IQF) και να πλθροφν τουσ όρουσ του ΚΫΔΛΚΑ 
ΤΟΨΛΜΫΝ ΚΑΛ ΡΟΤΫΝ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΫΝ ΚΟΛΝΘΣ ΩΘΣΘΣ (Άρκρα 92,93). Τα κατεψυγμζνα προϊόντα κα είναι 
τυποποιθμζνα ομοιόμορφα κατά μζγεκοσ, ανάλογα με το ηθτοφμενο είδοσ, το δε βάροσ τουσ δεν κα είναι μικρότερο 
των 240 γρ και μεγαλφτερο των 300γρ. 

 Να ζχουν άμεπτουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ, χωρίσ υπολείμματα αίματοσ και ςπλάχνων. 

 Να μθ περιζχουν προςκικθ οργανικισ ι ανόργανθσ ουςίασ. 

 Να μθ παρουςιάηουν αλλοιϊςεισ που τα κακιςτοφν ακατάλλθλα ι επικίνδυνα για κατανάλωςθ. 

 Να ζχουν υποςτεί βακειά κατάψυξθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και δεν ζχουν υποςτεί 
επανακατάψυξθ. 

 Να εμφανίηουν μετά τθν απόψυξι τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ των νωπϊν. 

 Να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του ΚΤΡ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και 
κοινοτικζσ οδθγίεσ περί εμπορίασ κατεψυγμζνων αλιευμάτων , ΡΔ 786/1978 , ΡΔ 290/92 ΡΔ 42/94 περί 
υγειονομικϊν όρων παραγωγισ και διάκεςθσ μαλακίων και αλιευμάτων. 

 Θ αποκικευςθ και θ μεταφορά να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΚΤΡ άρ. 
61,62,62

α
,92 και 93 και τον Οδθγό Υγιεινισ του ΕΨΕΤ Νο 9. 

 Θ ςυςκευαςία να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΚΤΡ αρ. 9, 11 και 62
α
 και τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Τα είδθ κα παραδίδονται ςε πρϊτθ (Α) ςυςκευαςία ςε πλαςτικό φφλλο, κατάλλθλθ για τρόφιμα, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 26,26

α
 και 27 του Κ.Τ.Ρ και εντόσ χαρτοκιβωτίου (Β) ςυςκευαςία (εξωτερικι ςυςκευαςία) επιμελϊσ 
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ςυςκευαςμζνα και πολφ καλά κλειςμζνα. Οι εξωτερικζσ ςυςκευαςίεσ πρζπει να φζρουν ταινία αςφαλείασ που κα 
καταςτρζφεται με τθν αποςφράγιςι τουσ κατά τθν παράδοςι τουσ. Στθ ςυςκευαςία κα πρζπει να υπάρχουν, ςε 
εμφανζσ και καλά τοποκετθμζνο ςθμείο, με ευκρινι και ανεξίτθλα γράμματα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα οι εξισ 
ενδείξεισ: 

α) Το ονοματεπϊνυμο ι ο εμπορικόσ τίτλοσ ι θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ και ο αρικμόσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ. 

β) Το ονοματεπϊνυμο ι ο τίτλοσ τθσ επιχείρθςθσ, όπου ζλαβε χϊρα θ κατάψυξθ. 

γ) Θ εμπορικι ονομαςία 

δ) Θ ηϊνθ αλίευςθσ (FAO) 

ε) Θ θμερομθνία αλιείασ (θμζρα- μινασ- ζτοσ) 

Στ) Θ θμερομθνία κατάψυξθσ (θμζρα- μινασ- ζτοσ) 

η) Θ ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν από (θμζρα- μινασ- ζτοσ) 

Οι ενδείξεισ αυτζσ κα πρζπει να αναγράφονται, τόςο επί τθσ ςυςκευαςίασ των κατεψυγμζνων αλιευμάτων όςο και 
ςτο εξωτερικό του κιβωτίου, ςτο οποίο αυτά επαναςυςκευάηονται. 

Τα προϊόντα αλιείασ εγχϊρια, κοινοτικά, τρίτθσ χϊρασ, κατά τθν πϊλθςι τουσ, φζρουν πλθροφορίεσ για τθν 
ενθμζρωςθ του καταναλωτι, οι οποίεσ αναγράφονται ςτθν ετικζτα ι ςτθ ςιμανςθ του προϊόντοσ, με ευανάγνωςτα 
κεφαλαία γράμματα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 τθσ 
Επιτροπισ, «για κακοριςμό των λεπτομερειϊν εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 104/2000 του Συμβουλίου, 
όςον αφορά τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι ςτον τομζα των προϊόντων τθσ αλιείασ, όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν με τισ 
διατάξεισ του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ τιρθςθσ των κανόνων τθσ 
κοινισ αλιευτικισ πολιτικισ, τροποποιιςεωσ των κανονιςμϊν … και καταργιςεωσ των κανονιςμϊν…» του 
Συμβουλίου και του εκτελεςτικοφ Καν(ΕΚ)404/2011 τθσ Επιτροπισ «για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων ςχετικά με 
τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1224/2009 περί τθσ κζςπιςθσ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων τθσ κοινισ αλιευτικισ πολιτικισ». 
Το ποςοςτό του επίπαγου ςτα αποκεφαλιςμζνα και εκςπλαχνιςμζνα ψάρια δεν πρζπει να υπερβαίνει το 10% του 
ςυνολικοφ τουσ βάρουσ. Το ποςοςτό του επίπαγου ςε όλα τα κατεψυγμζνα επεξεργαςκζντα αλιεφματα, δθλαδι 
φιλζτα και φζτεσ ψαριϊν και μαλάκια κακαριςμζνα και τεμαχιςμζνα ςε φζτεσ ι μθ, δεν πρζπει να υπερβαίνει το 15% 
του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ. 
Τα κατεψυγμζνα προϊόντα κα τεμαχίηονται ι κα ςυςκευάηονται ςε εργαςτιρια που κα διακζτουν εγκεκριμζνο 
κωδικό λειτουργίασ, ο οποίοσ και κα αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ. Τα ςυςκευαςτιρια – 
τεμαχιςτιρια και οι αυτόνομεσ ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να διακζτουν άδεια λειτουργίασ και αρικμό ζγκριςθσ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ρ.Δ.79/2007. 

Θ μεταφορά κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα ιςοκερμικά οχιματα-ψυγεία και κα παραδίδονται ςε 
κερμοκραςία -18οC μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Νοςοκομείου. 
Θ παραλαβι των προϊόντων και το ποςοςτό του επίπαγου κα γίνεται ςφμφωνα με τθν Αγορανομικι διάταξθ 
4/2006/ΨΕΚ851/7-7-6 (και τθν ΥΑ Α2-1162/2004 ΨΕΚ 874/Β/14.6.2004). Βελτιωμζνεσ ρυκμίςεισ ςτο άρκρο 107α τθσ 
Α.Δ. 14/89 ςχετικά με τθν εμπορία και διάκεςθ κατεψυγμζνων αλιευμάτων ςε ςχζςθ με το ποςοςτό του επίπαγου 
του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 290/1992 που ΕΩΕΛ ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΚΕΛ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΨΑΣΘ Α2-718/2014 (ΨΕΚ 2090/Β’/31-07-
2014). 
Οι μορφζσ των κατεψυγμζνων αλιευμάτων, που επιτρζπεται να διατίκενται υπό τον όρο ότι το ποςοςτό του 
φερόμενου επίπαγου (υγρό κάλυψθσ) δεν κα υπερβαίνει το 15% για το Ψιλζτο Ρζρκασ χωρίσ δζρμα και χωρίσ οςτά, 
αποκεφαλιςμζνο και εκςπλαχνιςμζνο. 
Επί του τιμολογίου ι δελτίου αποςτολισ να αναφζρεται θ ηϊνθ αλίευςθσ και ο κωδικόσ τθσ, θ ονομαςία και θ 
προζλευςθ, κακϊσ επίςθσ ςτο παραπάνω τιμολόγιο ι δελτίο αποςτολισ ςτθν πίςω ςελίδα του να υπάρχει ωοειδζσ 
ςφραγίδα κτθνιατρικισ ζγκριςθσ τθσ ιχκυόςκαλασ ςυνοδευόμενο με τθν υπογραφι του εκάςτοτε κτθνιάτρου 
υπθρεςίασ. 
Θ ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων. 
• Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων Οδθγία 2001/101/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ. 
• Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν θμερομθνία, 
από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 
• Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν ενδείξεων 
πζραν των προβλεπόμενων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν 
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τροποποίθςθ των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) 
αρικ. 1925/2006 και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ 
Επιτροπισ. 

Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Διεφκυνςθσ τθσ Κτθνιατρικισ  Υπθρεςίασ για 
εργαςτθριακό ι άλλο ζλεγχο, κατά τθν θ παραλαβι θ και μετά από αυτιν. 
H θμερομθνία παράδοςθσ κα είναι το πρϊτο τζταρτο του ςυνολικοφ χρόνου τθσ διατθρθςιμότθτάσ τουσ. 

ΣΘΜ: Τα ανωτζρω προςδιοριηόμενα βάρθ ζχουν υπολογιςκεί ςφμφωνα με τα μεριδολόγια-ποςοτολόγια που 
εφαρμόηονται ςτα Νοςοκομεία. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν δείγματα των προςφερομζνων προϊόντων εφόςον ηθτθκοφν από τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ. 

Γ.ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΡΩΥΩΡ ΣΥΩΦΣΟΑΧΑΡΛΞΩΡ  

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

ΓΕΡΛΞΑ 
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρζπει να είναι φρζςκα ( το ανϊτερο τριϊν θμερϊν – για τα οπωρολαχανικά εποχισ),να 
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ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 543/2011 ϊςτε να είναι : 
–ακζραια, 
– υγιι (αποκλείονται προϊόντα που είναι προςβεβλθμζνα από ςιψθ ι αλλοιϊςεισ που τα κακιςτοφν ακατάλλθλα για 
κατανάλωςθ), 
–κακαρά, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από κάκε ορατι ξζνθ φλθ, 
– απαλλαγμζνα από παράςιτα και γενικότερα επιβλαβείσ οργανιςμοφσ και να μθν εμφανίηουν αλλοίωςθ τθσ 
ςφςταςθσ ι των οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν, 
– απαλλαγμζνα από μθ φυςιολογικι εξωτερικι υγραςία, 
– απαλλαγμζνα από αρχι εξωτερικισ ξιρανςθσ, 
– απαλλαγμζνα από ηθμιζσ οφειλόμενεσ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ι παγετό, 
– απαλλαγμζνα από ξζνθ οςμι ι/ και ξζνθ γεφςθ, 
– απαλλαγμζνα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργϊν καταλοίπων όπωσ είναι τα ακόλουκα: 
οργανοφωςφορικά, οργανοχλωριομζνα και υδρογονάνκρακεσ. 
– Τα προϊόντα πρζπει να είναι επαρκϊσ αναπτυγμζνα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να βρίςκονται ςε 
ικανοποιθτικό ςτάδιο ωρίμανςθσ και να μθν είναι υπερϊριμοι. 
Τα προϊόντα πρζπει να βρίςκονται ςε κατάςταςθ τζτοια, ϊςτε να τουσ επιτρζπει: 
– να αντζχουν τθ μεταφορά και τον εν γζνει χειριςμό, 
– να φκάνουν ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ ςτον τόπο προοριςμοφ. 
και να ςυςκευάηονται κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ προςταςία τουσ κατά τθν μεταφορά και αποκικευςθ. 

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

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

Κάκε ςυςκευαςία πρζπει να φζρει εξωτερικά ςυγκεντρωμζνεσ ςτθν ίδια πλευρά με ευανάγνωςτουσ, ανεξίτθλουσ και 
ευδιάκριτουσ χαρακτιρεσ τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: 
Α. Ταυτοποίθςθ: Πνομα και διεφκυνςθ του ςυςκευαςτι και/ι του αποςτολζα. 
Θ ζνδειξθ αυτι μπορεί να αντικακίςταται: 
— για όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ εκτόσ από τισ προςυςκευαςίεσ, από τον κωδικό του ςυςκευαςτι και/ι του αποςτολζα 
που ζχει εκδοκεί ι αναγνωριςτεί από επίςθμθ υπθρεςία, ςυνοδευόμενο από τθν ζνδειξθ «ςυςκευαςτισ και /ι 
αποςτολζασ» (ι ιςοδφναμθ ςυντομογραφία), 
— για τισ προςυςκευαςίεσ και μόνο, από το όνομα και τθ διεφκυνςθ του πωλθτι που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο 
εςωτερικό τθσ Ζνωςθσ, ςυνοδευόμενα από τθν ζνδειξθ «ςυςκευαςμζνο για:» ι ιςοδφναμθ ζνδειξθ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, θ ετικζτα πρζπει να περιζχει και ζναν κωδικό που αντιςτοιχεί ςτον ςυςκευαςτι και/ι ςτον αποςτολζα. Ο 
πωλθτισ παρζχει ςτισ υπθρεςίεσ ελζγχου όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςθμαςία του κωδικοφ 
αυτοφ. 
Β. Ψφςθ του προϊόντοσ — Κοινι ονομαςία του είδουσ, αν το προϊόν δεν είναι ορατό εξωτερικά. 
— Ονομαςία τθσ ποικιλίασ. 
Γ. Καταγωγι του προϊόντοσ — Ωϊρα καταγωγισ και ενδεχομζνωσ, περιοχι παραγωγισ ι εκνικι ι περιφερειακι ι 
τοπικι ονομαςία. 
Δ. Εμπορικά χαρακτθριςτικά — Ροιοτικι Κατθγορία. 
— Μζγεκοσ εκφραηόμενο ωσ: 
— Ελάχιςτο και μζγιςτο μζγεκοσ (ςε mm) ι — κωδικό(-οφσ) μεγζκουσ που ακολουκείται, προαιρετικά, από το 
ελάχιςτο ι μζγιςτο μζγεκοσ ι τον αρικμό 
Ε. Αρικμόσ παρτίδασ  

Πταν οι ςυςκευαςίεσ παρουςιάηονται ςε παλζτα, οι ενδείξεισ πρζπει να αναγράφονται ςε ευδιάκριτο ςθμείο ςε δφο 
τουλάχιςτον πλευρζσ τθσ παλζτασ. 
Οι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι κατά προτίμθςθ χάρτινεσ, κακαρζσ, απαλλαγμζνεσ από οςμζσ, ξζνα 
ςϊματα και υγραςία, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μεταφορά και θ διακίνθςι τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. 
Τα υλικά παραςκευισ των χαρτονιϊν, που χρθςιμοποιοφνται ςτο εςωτερικό του χαρτοκιβωτίου πρζπει να είναι 
καινοφρια, κακαρά και από υλικό τζτοιο, ϊςτε να μθν είναι δυνατόν να προκλθκοφν εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ 
αλλοιϊςεισ ςτο προϊόν και κατάλλθλα για να ζρκουν ςε επαφι με τρόφιμα. Θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν και ιδίωσ 
χαρτιϊν ι ςθμάτων που περιζχουν εμπορικζσ ενδείξεισ, επιτρζπεται με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκτφπωςθ ι θ επίκεςθ 
τθσ ετικζτασ ζχει γίνει με μελάνι ι κόλλα που να μθν είναι τοξικά. 

ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ 
ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΚ) Αρικμ. 2073/2005 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικϊν κριτθρίων για 
τα τρόφιμα. 
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 10/ gr.1. E. Coli  
2. Salmonella spp. απουςία ςτα 25 gr. 
3. Singella απουςία ςτα 25 gr. 
4. E. Coli 0157:Θ 7 απουςία ςτα 25 gr.  

ΕΛΔΛΞΣΨΕΦΑ 
ΟΑΧΑΡΛΞΑ: 
Γ.1.ΑΓΓΣΩΦΛΑ Cucumis sativus-Σικυόσ Τα αγγοφρια πρζπει, πλζον των γενικϊν προδιαγραφϊν ποιότθτασ, να είναι 
όψεωσ νωπισ, ςφιχτά, χωρίσ πικρι γεφςθ. Τα αγγοφρια πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από 
προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, 
κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και 
κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ 
μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα αγγοφρια πρζπει να ζχουν ικανοποιθτικι ανάπτυξθ, ζχοντασ ςυγχρόνωσ 
ςπόρουσ τρυφεροφσ, ςχθματιςμζνα και ςχεδόν ίδια. Το μζγεκοσ των προϊόντων πρζπει να ζχει μικοσ από 20-30 cm 
και διάμετρο μεταξφ 4 και 7 cm. Θ ςυςκευαςία των αγγουριϊν είναι υποχρεωτικι ςε νάιλον ςακοφλεσ ι 
χαρτοκιβϊτια με οπζσ. Τα αγγοφρια πρζπει να είναι αρκετά ςφικτά κατά τθ ςυςκευαςία ποφ πρζπει να γίνεται με 
τρόπο άνετο ϊςτε να αποφευχκεί κάκε ηθμιά κατά τθ μεταφορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από 
κάκε ξζνθ ουςία ι /και οςμι. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ 
επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό ςε ικανοποιθτικι 
κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τόπου προοριςμοφ. 

Γ.2.ΞΑΦΣΨΑ Δαφκοσ (Daucus) τθσ οικογζνειασ των Σελινοειδϊν Τα καρότα πρζπει να είναι υγιι (αποκλείονται τα 
προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ θ από αλλοιϊςεισ που κα μποροφςαν να τα καταςτιςουν ακατάλλθλα 
για κατανάλωςθ), να είναι κακαρά δθλαδι να είναι πρακτικά απαλλαγμζνα από ορατά ξζνα ςϊματα, να είναι 
ςφικτά, να είναι πρακτικά απαλλαγμζνα από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, να είναι πρακτικά απαλλαγμζνα από ηθμίεσ 
που προζρχονται από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, να μθ φζρουν γραμμϊςεισ, να µθν ζχουν ςποροποιθκεί, να µθ 
διακλαδίηονται και να είναι απαλλαγμζνα από δευτερεφουςεσ ρίηεσ, να είναι απαλλαγμζνα από μθ κανονικι 
εξωτερικι υγραςία, δθλαδι να είναι επαρκϊσ ςτεγνά μετά από το πλφςιμο, να είναι απαλλαγμζνα από ξζνθ οςμι 
ι/και γεφςθ, να είναι ακζραια, φρζςκα, να παρουςιάηουν τα τυπικά χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ. Το μζγεκοσ να 
είναι 15-25 mm κατά διάμετρο ι 80-120 gr κατά βάροσ. Το περιεχόμενο κάκε μζςου ςυςκευαςίασ ι παρτίδασ πρζπει 
να είναι ομοιογενζσ και να περιζχει μόνο καρότα τθσ ίδιασ καταγωγισ, ποικιλίασ, ποιότθτασ, παρουςίαςθσ και 
μεγζκουσ. Το ορατό μζροσ τον περιεχομζνου του μζςου ςυςκευαςίασ ι τθσ παρτίδασ πρζπει να είναι 
αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου. Τα φφλλα πρζπει να είναι βγαλμζνα ι κομμζνα κοντά ςτο λαιμό χωρίσ να βλάπτεται 
θ ρίηα. Τα καρότα να είναι ςυςκευαςμζνα ςε νάιλον ςακοφλεσ και ςε μικρζσ ςυςκευαςίεσ των 10 ι 20 Kgr 
τοποκετθμζνα ςε πολλαπλά ςτρϊματα, διατεταγμζνα μζςα ςτθ ςυςκευαςία. Τα καρότα πρζπει να ςυςκευάηονται 
κατά τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ προςταςία τουσ. 

Γ.3.ΞΣΟΣΞΩΚΑΞΛΑ Κολοκυνκοειδϊν(Cucurbitaceae) Τα κολοκυκάκια πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με μίςχο (που 
είναι δυνατό να ζχει υποςτεί ελαφρά φκορά) και άνκοσ, να είναι νωπισ εμφανίςεωσ, ςυνεκτικά, υγιι (αποκλείονται 
τα προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ ι ζχουν υποςτεί αλλοιϊςεισ ςε βακμό ϊςτε να κακίςτανται 
ακατάλλθλα προσ βρϊςθ) και απαλλαγμζνα από κοιλότθτεσ και ςχιςμζσ. Τζλοσ, πρζπει να ζχουν αναπτυχκεί ςε 
ικανοποιθτικό βακμό, χωρίσ όμωσ οι ςπόροι να ζχουν καταςτεί ςυνεκτικοί. Τα κολοκυκάκια πρζπει να είναι 
ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, 
καλά ςχθματιςμζνα, με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων 
ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, 
αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι 
απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Το μικοσ για τα κολοκυκάκια να είναι από 50 -150 mm 
(κολοκυκάκια χονδρά για ειδικζσ παραςκευζσ, μετά από ειδικι παραγγελία του Νοςοκομείου) και το μικοσ μετριζται 
από το ςθμείο ςυμβολισ με το μίςχο μζχρι το άκρο τθσ ςτεφάνθσ του οπϊρασ. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν 
ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ, ϊςτε να 
φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ 
απαιτιςεισ του τφπου προοριςμοφ. 

Γ.4 και Γ.8.ΞΣΩΡΣΩΥΛΔΛΑ - ΠΥΦΣΞΣΟΑ Βραςικι θ λαχανϊδθσ ποικ. ΜΡΟΚΟΛΑ (Brassica oleracea) Τα κουνουπίδια 
και τα μπρόκολα πρζπει να είναι χρϊματοσ λευκοφ ζωσ μωβ αποκλειςμζνθσ κάκε άλλθσ απόχρωςθσ, οι ανκοφόρεσ 
κεφαλζσ αυτϊν πρζπει να είναι όψεωσ νωπισ, ςυνεκτικζσ με τα άνκθ ςφικτά, απαλλαγμζνεσ από ελαττϊματα όπωσ 
κθλίδεσ, εξογκϊματα φφλλων ςτο κζντρο και κάκε είδουσ προςβολζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, 
ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά 
ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι 
φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, 
αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι 
απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και ορμι. Εάν τα προϊόντα παρουςιάηονται «με φφλλα» ι «µε φφλλα κομμζνα 
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ςτο ςτεφάνι», τα φφλλα πρζπει να είναι νωπισ όψεωσ. Θ ελάχιςτθ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι περίπου 
ςτα 150 mm. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να 
αντζχουν ςτθ μεταφορά και τθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται 
ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τόπου προοριςμοφ. Επιπλζον, τα προϊόντα πρζπει είναι καλά ςφιγμζνα εντόσ τθσ 
ςυςκευαςίασ, αλλά οι ανκοφόρεσ κεφαλζσ δεν πρζπει να καταςτρζφονται από υπερβολικζσ πιζςεισ. Το προϊόν 
πρζπει να είναι χρϊματοσ λευκοφ αποκλειςμζνθσ κάκε άλλθσ απόχρωςθσ, οι ανκοφόρεσ κεφαλζσ αυτοφ πρζπει να 
είναι όψεωσ νωπισ, ςυνεκτικζσ με τα άνκθ ςφικτά, απαλλαγμζνο από ελαττϊματα όπωσ κθλίδεσ, εξογκϊματα 
φφλλων ςτο κζντρο. Το προϊόν πρζπει να είναι καλά ςχθματιςμζνο με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνο, 
απαλλαγμζνο από προςβολζσ τρωκτικϊν, εντόμων και απαλλαγμζνο από αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και 
χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Εάν το προϊόν παρουςιάηεται «με φφλλα», τα φφλλα πρζπει να είναι 
νωπισ όψεωσ, να μθν υπερβαίνουν τισ 3 ςειρζσ και το βάροσ αυτϊν να μθν υπερβαίνει το κακαρό βάροσ του 
προϊόντοσ. Τα κουνουπίδια πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ τθσ Ενωςιακισ Νομοκεςίασ περί 
επιμολυντϊν (Καν.1881/2006) και περί καταλοίπων φυτοφαρμάκων (Καν.396/2005).Τα κουνουπίδια πρζπει να είναι 
απαλλαγμζνα από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ.Τα κουνουπίδια δεν πρζπει να είναι προςβεβλθμζνα από παράςιτα ςε 
ςθμαντικό βακμό ι να 
παρουςιάηουν αλλοίωςθ τθσ ςφςταςισ τουσ. 

Γ.5.ΞΦΕΠΠΩ∆ΛΑ ΕΦΑ κρόμμυον ι Άλλιον το κοινό Οι βολβοί πρζπει να είναι ςκλθροί και αρκετά ξεροί για τθ 
προβλεπόμενθ χριςθ, οι δφο δε πρϊτοι εξωτερικοί χιτϊνεσ, κακϊσ και το ςτζλεχοσ, πρζπει να είναι εντελϊσ 
αποξθραμζνοι. Οι βολβοί πρζπει να είναι ςφικτοί και ανκεκτικοί, χωρίσ φφτρα, απαλλαγμζνοι από εξογκϊματα που 
ζχουν προκλθκεί από ανϊμαλθ βλαςτικι ανάπτυξθ και πρακτικά απαλλαγμζνοι από ριηικό κφςανο. Τα κρεμμφδια 
πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και 
αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα 
λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι 
αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα 
προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Θ ελάχιςτθ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ 
τομισ να 50-70 mm. Τα κρεμμφδια πρζπει να παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει 
να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ 
και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τφπου προοριςμοφ.  

Γ.6.ΟΑΧΑΡΑ Κράμβθ θ λαχανϊδθσ Τα λάχανα πρζπει να είναι νωπά, ςφικτά, χωρίσ ςκαςίματα και χωρίσ 
εκβλαςτιματα και κανονικισ εξωτερικισ υγραςίασ. Αποκλείονται τα λάχανα ποφ φζρουν ίχνθ ςιψθσ ι αλλοιϊςεισ 
που τα κακιςτοφν ακατάλλθλα για κατανάλωςθ. Ο βλαςτόσ πρζπει να κόβεται ελαφρά από τα πρϊτα φφλλα, τα 
οποία παραμζνουν επί του βλαςτοφ και θ τομι πρζπει να είναι λεία. Τα φφλλα των λάχανων πρζπει να είναι καλά 
προςκολλθμζνα (εκτόσ από οριςμζνα φφλλα προςταςίασ). Τα λάχανα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, 
απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με 
επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, 
χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από 
παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από 
κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Γενικά, πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Το κατά μονάδα κακαρό βάροσ δεν πρζπει να 
είναι κατϊτερο των 1.000gr. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ 
επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τοφσ ςε ικανοποιθτικι 
κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ τον τόπου προοριςμοφ. 

Γ.7.ΠΕΟΛΨΗΑΡΕΧ Solanum melongena Στρφχνον θ μελιτηάνα Οι μελιτηάνεσ πρζπει να είναι ςυνεκτικζσ, να µθν ζχουν 
προςβλθκεί από ςιψθ ι να ζχουν υποςτεί αλλοιϊςεισ ςε βακμό ϊςτε να κακίςτανται ακατάλλθλεσ προσ βρϊςθ, να 
είναι εφοδιαςμζνεσ με κάλυκα και μίςχο (που είναι δυνατό να ζχουν υποςτεί ελαφρά φκορά), να ζχουν αναπτυχκεί 
ςε ικανοποιθτικό βακμό (χωρίσ εν τοφτοισ θ ςάρκα τουσ να είναι ινϊδθσ ι ξυλϊδθσ, χωρίσ οι ςπόροι να ζχουν 
αναπτυχκεί ςε υπερβολικό βακμό), να είναι νωπισ εμφάνιςθσ αλλά απαλλαγμζνεσ από κάκε εξωτερικι υγραςία 
πζραν τθσ φυςιολογικισ και γενικά κάκε αλλοίωςθ. Οι μελιτηάνεσ πρζπει να είναι ολόκλθρεσ, ακζραιεσ, υγιείσ, 
απαλλαγμζνεσ από προςβολζσ ηωικϊν παράςιτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνεσ µε 
επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνεσ, κακαρζσ (κυρίωσ απαλλαγμζνεσ από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, 
χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από 
παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από 
κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Θ ελάχιςτθ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι 60 mm. Τα προϊόντα πρζπει να 
παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ 
μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ 
εμπορικζσ απαιτιςεισ τον τόπου προοριςμοφ. 
Ροικιλίεσ που κα προςφζρονται είναι: 
1 ΨΛΑΣΚΕΣ ωοειδείσ και με μακριοφσ καρποφσ, βάρουσ 150 περίπου gr, χρϊματοσ ςκοφρου μοβ. 
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2. ΤΣΑΚΫΝΛΚΘ Λεωνιδίου (Ρροςτατευόμενθ Ονομαςία Ρροζλευςθσ), με μακρφσ καρποφσ, βάρουσ 120-150 gr, μωβ 
χρϊματοσ. 

Γ.9 και Γ.10.ΥΛΥΕΦΛΕΧ Καψικόν (Capsicum) Οι πιπεριζσ πρζπει να είναι ολόκλθρεσ, φρζςκιεσ, υγιείσ, αποκλείονται τα 
προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ ι από αλλοιϊςεισ που είναι δυνατόν να τα καταςτιςουν ακατάλλθλα για 
κατανάλωςθ, κακαρζσ, πρακτικά απαλλαγμζνεσ από ορατά ξζνα ςϊματα, καλά αναπτυγμζνεσ, χωρίσ ελαττϊματα 
που οφείλονται ςτον παγετό, χωρίσ τραφματα που δεν ζχουν επουλωκεί, χωρίσ εγκαφματα από τον ιλιο, με ποδίςκο, 
απαλλαγμζνεσ από µθ κανονικι εξωτερικι υγραςία, απαλλαγμζνεσ από ξζνθ οςμι ι/και γεφςθ. Οι γλυκζσ πιπεριζσ 
πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Ρρζπει να είναι ςφικτζσ, να ζχουν το ςχιμα, τθν ανάπτυξθ και τον χρωματιςμό που 
είναι κανονικοί για τθν ποικιλία, λαμβανομζνου υπόψθ του ςταδίου ωριμάνςεωσ, να είναι πρακτικά απαλλαγμζνεσ 
από κθλίδεσ. Ο ποδίςκοσ μπορεί να ζχει υποςτεί ελαφρά βλάβθ ι να ζχει κοπεί, εφόςον ο κάλυκασ είναι άκικτοσ. Οι 
πιπεριζσ πρζπει να εμφανίηουν τζτοια ανάπτυξθ και να βρίςκονται ςε τζτοια κατάςταςθ ϊςτε να αντζχουν ςτθ 
μεταφορά και τθ μεταχείριςθ, και να φκάνουν υπό ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο προοριςμοφ. Το περιεχόμενο 
κάκε μζςου ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι ομοιογενζσ, δθλαδι να περιζχει γλυκζσ πιπεριζσ τθσ ίδιασ καταγωγισ, 
ποικιλίασ ι εμπορικοφ τφπου, ποιότθτασ, μεγζκουσ και να βρίςκονται αιςκθτά ςτο ίδιο ςτάδιο ωρίμανςθσ και να 
ζχουν τον ίδιο χρωματιςμό. Το ορατό μζροσ του περιεχομζνου του μζςου ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι 
αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου. Οι γλυκζσ πιπεριζσ πρζπει να ςυςκευάηονται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ προςταςία του προϊόντοσ .Τα μζςα ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνο 
ςϊμα. Οι πιπεριζσ πρζπει να ςυςκευάηονται ςε χαρτοκιβϊτια των 10 Kgr περίπου. Ριπεριζσ ςτρογγυλζσ, πράςινεσ, 
τραγανζσ, μετρίου μεγζκουσ. 
Ρροτεινόμενθ ποικιλία θ πράςινθ τθσ Νζασ Μαγνθςίασ με τουσ γλυκοφσ και ςαρκϊδεισ καρποφσ.  

Γ.11.ΡΨΣΠΑΨΕΧ Στρφχνον το λυκοπερςικόν Οι τομάτεσ πρζπει να είναι του εμπορικοφ τφπου ¨ςτρογγυλζσϋϋ νωπζσ, 
να μθν ζχουν ςαπίςει ι υποςτεί άλλεσ αλλοιϊςεισ τζτοιεσ που να τισ κακιςτοφν ακατάλλθλεσ για κατανάλωςθ, να 
είναι επαρκϊσ ςυνεκτικζσ, απαλλαγμζνεσ από μθ επουλωμζνα ςπαςίματα και από εμφανείσ πράςινουσ 
χρωματιςμοφσ ςτθ ηϊνθ που βρίςκεται ςτθ βάςθ του ποδίςκου. Οι τομάτεσ πρζπει να είναι ολόκλθρεσ, ακζραιεσ, 
υγιείσ, απαλλαγμζνεσ από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνεσ, 
με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνεσ, κακαρζσ (κυρίωσ απαλλαγμζνεσ από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, 
χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από 
παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ, απαλλαγμζνεσ από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. 
Γενικά, πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Ο καρπόσ, να είναι ςφαιρικόσ ι μακρόςτενοσ, εδϊδιμοσ, ϊριμοσ ηουμερόσ 
και να ζχει ζντονο κόκκινο χρϊμα απαλλαγμζνοσ από ςκαςίματα. Το μζγεκοσ τθσ διαμζτρου τθσ ιςθμερινισ τομισ να 
είναι 30 – 40 mm Κωδικϊν 3 και 4, βάρουσ 150-210 gr ανά τεμάχιο περίπου. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν 
ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να 
φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ 
απαιτιςεισ τοφ τόπου προοριςμοφ. Επιπλζον, απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ςφραγίδασ ι ετικζτασ πάνω ςτισ ίδιεσ τισ 
τομάτεσ. 

Γ.12.ΧΞΣΦΔΑ Allium sativum, Άλλιον το ιμερον) Τα ςκόρδα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα 
από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα µε επαρκι ανάπτυξθ, 
περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα 
επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο 
και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ 
ι/και οςμι, Γενικά, πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Τα ςκόρδα πρζπει να είναι χωρίσ φφτρα ορατά εξωτερικά. Θ 
ελάχιςτθ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι 30 mm. Επιπλζον, τα ςκόρδα πρζπει να ςυςκευάηονται ςε 
πλεξίδεσ των 24 βολβϊν (ξερά ςκόρδα) και πρζπει να είναι πλεγμζνα με τον ίδιο τοφσ βλαςτό και δεμζνα με ςπάγκο 
ι και ςε μικρότερθ ςυςκευαςία. Θ κοπι δε των βλαςτϊν πρζπει να είναι κακαρι. Τα προϊόντα πρζπει να 
παρουςιάηουν ανάπτυξθ και κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ 
μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ 
εμπορικζσ απαιτιςεισ του τόπου προοριςμοφ. 

Γ.13, Γ.14 και Γ.15. ΠΩΦΩΔΛΞΑ (ΧΥΑΡΑΞΛ, ΑΡΛΚΣ, ΠΑΝΡΨΑΡΣ,) 
Τα προϊόντα πρζπει να είναι: 
ακζραια, υγιι, αποκλείονται τα προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ ι αλλοιϊςεισ που τα κακιςτοφν 
ακατάλλθλα για κατανάλωςθ, κακαρά και περιποιθμζνα, δθλαδι ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από χϊμα ι 
οποιαδιποτε άλλθ ουςία και απαλλαγμζνα από ορατζσ ξζνεσ ουςίεσ, φρζςκα, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από 
επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από φκορζσ που προκαλοφνται από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, 
ςυμπαγι, μθ προχωρθμζνθσ ανάπτυξθσ, απαλλαγμζνα από εξωτερικι μθ φυςιολογικι υγραςία, απαλλαγμζνα από 
ξζνθ οςμι και/ι ξζνθ γεφςθ. 
Οι ρίηεσ πρζπει να κόβονται ςτθ βάςθ των τελευταίων φφλλων και θ τομι πρζπει να είναι ςυμμετρικι. 

ΣΡΑΝΑΚΛ Σπανάκι φρζςκο. αρίςτθσ ποιότθτασ, κακαριςμζνο ϊριμο και πράςινο 
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ δζμα 400γρ, φρζςκοσ αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 
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ΆΝΘΚΟΣ φρζςκοσ, δζμα 400γρ, αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 
 

Γ.16.ΧΕΟΛΡΑ Σζλινον το βαρφοςμον, Apium graveolens Τα ςζλινα πρζπει να είναι ακζραια, επιτρζπεται θ κοπι του 
άνω μζρουσ, νωπισ εμφανίςεωσ, υγιι, αποκλείονται τα προϊόντα που ζχουν προςτεκεί από ςιψθ ι ζχουν υποςτεί 
αλλοιϊςεισ, ςε βακμό ϊςτε να κακίςτανται ακατάλλθλα για κατανάλωςθ, χωρίσ ηθμιζσ που ζχουν υποςτεί από 
παγετό, χωρίσ κοφφια τμιματα, παραφυάδεσ και ανκοφόρουσ άξονεσ, κακαρά χωρίσ διακρινόμενεσ ξζνεσ φλεσ, 
πρακτικά χωρίσ φκορζσ που ζχουν προκλθκεί από παράςιτα, πρακτικά χωρίσ παράςιτα, χωρίσ υπερβολικι εξωτερικι 
υγραςία, δθλαδι αρκετά «ςτεγνά» μετά από το πλφςιμο, χωρίσ ξζνεσ οςμζσ ι/και γεφςεισ. Τα ςζλινα με ραβδϊςεισ 
πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ, κανονικοφ ςχιματοσ και χωρίσ ίχνθ αςκενειϊν τόςο ςτα φφλλα όςο και ςτισ κφριεσ 
νευρϊςεισ. Οι κφριεσ νευρϊςεισ δεν πρζπει να είναι οφτε τςακιςμζνεσ οφτε ινϊδεισ, να µθν ζχουν ςυνκλιβεί ι 
ςκάςει. Θ κφρια ρίηα πρζπει να είναι καλά κακαριςμζνθ και να μθ υπερβαίνει τα 5 cm μικουσ. Τα ςζλινα με 
ραβδϊςεισ πρζπει να παρουςιάηουν κανονικι ανάπτυξθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν περίοδο παραγωγισ και θ 
κατάςταςι τουσ να είναι τζτοια ϊςτε να τουσ επιτρζπει να αντζξουν ςτισ ςυνκικεσ μεταφοράσ και μεταχειρίςεωσ και 
να φκάςουν ςτον τόπο προοριςμοφ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. Το περιεχόμενο κάκε κιβωτίου πρζπει να είναι 
ομοιογενζσ και να περιλαμβάνει αποκλειςτικά ςζλινα με ραβδϊςεισ τθσ αυτισ καταγωγισ, ποιότθτασ, χρϊματοσ και 
μεγζκουσ. Το διακρινόμενο τμιμα του περιεχομζνου του κιβωτίου πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου. 
Θ παρουςίαςθ του ςζλινου να γίνεται με δεςμίδεσ ςτο μζςο ςυςκευαςίασ και ο αρικμόσ των τεμαχίων που τισ 
απαρτίηουν πρζπει να είναι ςτακερόσ για κάκε κιβϊτιο. Τα ςζλινα µε ραβδϊςεισ πρζπει να ςυςκευάηονται κατά 
τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ προςταςία του προϊόντοσ. 

 
ΦΦΣΩΨΑ: 
ΕΧΥΕΦΛΔΣΕΛΔΘ 

Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ εφαρμόηονται ςτισ κατωτζρω ποικιλίεσ καρπϊν που κατατάςςονται ςτο είδοσ των 
«εςπεριδοειδϊν» : 
— πορτοκάλια του είδουσ Citrus sinensis (L.) Osbeck., 
— λεμόνια του είδουσ Citrus limon (L.), 
Α. Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Τα εςπεριδοειδι όλων των κατθγοριϊν πρζπει να είναι: 
ακζραια, απαλλαγμζνα από μϊλωπεσ και/ι εκτεταμζνουσ τραυματιςμοφσ που ζχουν επουλωκεί, υγιι (αποκλείονται 
τα προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από ςιψθ ι αλλοιϊςεισ που τα κακιςτοφν ακατάλλθλα για κατανάλωςθ, 
κακαρά, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από κάκε ορατι ξζνθ φλθ, ουςιαςτικά απαλλαγμζνα από επιβλαβείσ 
οργανιςμοφσ, απαλλαγμζνα από φκορζσ οι οποίεσ προκαλοφνται από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ που προςβάλλουν τθ 
ςάρκα, απαλλαγμζνα από ςθμάδια ξιρανςθσ και αφυδάτωςθσ, απαλλαγμζνα από φκορζσ που προκαλοφνται από 
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ι παγετό, απαλλαγμζνα από μθ φυςιολογικι εξωτερικι υγραςία, απαλλαγμζνα από ξζνθ 
οςμι και/ι ξζνθ γεφςθ. 
Τα εςπεριδοειδι πρζπει να εμφανίηουν τζτοια ανάπτυξθ και να βρίςκονται ςε τζτοια κατάςταςθ ϊςτε να αντζχουν 
τθ μεταφορά και τον εν γζνει χειριςμό, και να φκάνουν ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ ςτον τόπο προοριςμοφ.  
Β. Απαιτιςεισ ωρίμαςθσ Τα εςπεριδοειδι πρζπει να ζχουν φκάςει ςε κατάλλθλο ςτάδιο ανάπτυξθσ και βακμό 
ωρίμαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των κριτθρίων όςον αφορά τθν ποικιλία, τθν περίοδο ςυλλογισ και τθ ηϊνθ 
παραγωγισ. 
Το ςτάδιο ωρίμαςθσ των εςπεριδοειδϊν ορίηεται από τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ που αναφζρονται για κάκε 
κατωτζρω είδοσ: 
— ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χυμό, 
— ελάχιςτθ αναλογία ςακχάρων προσ οξζα 
— χρωματιςμό. Ο χρωματιςμόσ πρζπει να είναι τζτοιοσ, ϊςτε κατά το πζρασ τθσ κανονικισ ανάπτυξισ τουσ τα 
εςπεριδοειδι να αποκτιςουν, ςτον τόπο προοριςμοφ, τον κανονικό χρωματιςμό τθσ ποικιλίασ. 
EΛΔΟΣ Ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χυμό (τοισ εκατό, %) Ελάχιςτθ αναλογία ςακχάρων προσ οξζα 
ΩΫΜΑΤΛΣΜΟΣ 
ΛΕΜΟΝΛΑ 20 Ρρζπει να είναι ο τυπικόσ τθσ ποικιλίασ. Επιτρζπονται καρποί με πράςινο χρϊμα (εάν δεν είναι 
ςκοφρο), υπό τον όρο ότι πλθροφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ όςον αφορά τθν περιεκτικότθτα ςε χυμό.  

Κλθμεντίνεσ, 40 7,0:1 Ρρζπει να είναι ο τυπικόσ τθσ ποικιλίασ κατά το ζνα τρίτο τουλάχιςτον τθσ επιφάνειασ του 
καρποφ. 
άλλεσ ποικιλίεσ μανταρινιϊν 33 6,5:1 
Ρορτοκάλια ςαγκουίνια 30 6,5:1 Ρρζπει να είναι ο τυπικόσ τθσ ποικιλίασ. Ϋςτόςο, επιτρζπονται καρποί με 
ανοιχτοπράςινο χρϊμα, υπό τον όρο ότι ο χρωματιςμόσ αυτόσ δεν υπερβαίνει το ζνα πζμπτο τθσ ςυνολικισ 
επιφάνειασ του καρποφ και ότι πλθροφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ωσ προσ τθν περιεκτικότθτα ςε χυμό. Επιτρζπονται 
τα πορτοκάλια που παράγονται ςε περιοχζσ με υψθλζσ κερμοκραςίεσ και υψθλι ςχετικι υγραςία κατά τθ διάρκεια 
τθσ ανάπτυξθσ του καρποφ και ζχουν πράςινο χρϊμα που υπερβαίνει το ζνα πζμπτο τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ του 
καρποφ, υπό τον όρο ότι πλθροφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ωσ προσ τθν περιεκτικότθτα ςε χυμό  
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Ομάδα των ναβελίνων 33 6,5:1 
Λοιπζσ ποικιλίεσ 35 6,5:1  

Τα εςπεριδοειδι που πλθροφν αυτζσ τισ απαιτιςεισ ωρίμαςθσ μποροφν να υποβάλλονται ςε «αποπραςινιςμό». Θ 
επεξεργαςία αυτι επιτρζπεται μόνον εφόςον δεν αλλοιϊνονται τα άλλα φυςικά οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά. 
Γ. Ταξινόμθςθ: Τα εςπεριδοειδι πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Ρρζπει να παρουςιάηουν τα χαρακτθριςτικά τθσ 
ποικιλίασ και/ι του εμπορικοφ τφπου. 
Οι καρποί μποροφν, ωςτόςο, να παρουςιάηουν τα ακόλουκα ελαφρά ελαττϊματα, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
βλάπτουν τθ γενικι εμφάνιςθ, τθν ποιότθτα, τθ διατθρθςιμότθτα και τθν παρουςίαςθ ςτθ ςυςκευαςία: 
— ελαφρό ελάττωμα ςχιματοσ, 
— ελαφρά ελαττϊματα χρϊματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ελαφρϊν θλιακϊν εγκαυμάτων, 
— ελαφρά εξελιςςόμενα ελαττϊματα του φλοιοφ, υπό τον όρο ότι δεν επθρεάηουν τθ ςάρκα, 
— ελαφρά ελαττϊματα του φλοιοφ που εμφανίηονται κατά τον ςχθματιςμό του καρποφ, όπωσ αργυρόχροεσ 
επιςτρϊςεισ, ςκωριόχρωμεσ κθλίδεσ ι φκορζσ από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, 
— ελαφρά τραφματα που ζχουν επουλωκεί και οφείλονται ςε μθχανικά αίτια, όπωσ προςβολι από χαλάηι, τριβι ι 
κτυπιματα από τον εν γζνει χειριςμό τουσ, 
— ελαφρά και μερικι αποκόλλθςθ του φλοιοφ (ι τθσ εξωτερικισ επιδερμίδασ) για όλουσ τουσ καρποφσ τθσ ομάδασ 
των μανταρινιϊν. 
Τα εςπεριδοειδι πρζπει να ςυςκευάηονται κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ προςταςία του 
προϊόντοσ. 
Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο εςωτερικό τθσ ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι κακαρά και από φλθ που να μθν 
προκαλεί ςτα προϊόντα εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ αλλοιϊςεισ. Θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν, και ιδίωσ χαρτιϊν ι ςθμάτων 
που περιζχουν εμπορικζσ ενδείξεισ επιτρζπεται, με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκτφπωςθ ι θ τοποκζτθςθ τθσ ετικζτασ 
ζχει γίνει με μελάνι ι κόλλα που να μθν είναι τοξικά. 
Οι αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ που τοποκετοφνται ςε κάκε προϊόν πρζπει να είναι τζτοιεσ ϊςτε, όταν αφαιροφνται, να 
μθν αφινουν ορατά ίχνθ κόλλασ οφτε αλλοιϊςεισ ςτον φλοιό. 
Πταν οι καρποί είναι περιτυλιγμζνοι πρζπει να χρθςιμοποιείται λεπτό, ςτεγνό, καινοφριο και άοςμο χαρτί. 
Απαγορεφεται θ χριςθ οποιαςδιποτε ουςίασ που ενδζχεται να μεταβάλει τα φυςικά χαρακτθριςτικά των 
εςπεριδοειδϊν και ιδίωσ τθν οςμι και τθ γεφςθ τουσ. 
Τα υλικά ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ φλθ. Επιτρζπεται, ωςτόςο, μία παρουςίαςθ που 
περιλαμβάνει ζνα βραχφ (μθ ξυλϊδθ) κλϊνο με πράςινα φφλλα προςκολλθμζνο ςτον καρπό. 

Γ.17.ΥΣΦΨΣΞΑΟΛA Citrus sinensis 
Να είναι Α κατθγορίασ. Οι καρποί πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ και δεν πρζπει να παρουςιάηουν ζναρξθ 
εςωτερικισ αποξθράνςεωσ που οφείλεται ςε παγετό κακϊσ και εκτεταμζνα τραφματα ι μϊλωπεσ οι οποίεσ ζχουν 
επουλωκεί. Τα φροφτα πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί προςεκτικά µε το χζρι, να ζχουν επαρκι ανάπτυξθ και θ ςάρκα δεν 
πρζπει να ζχει υποςτεί καμία φκορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από 
προςβολζσ παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα, µε επαρκι ανάπτυξθ, 
περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα 
επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο 
και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ 
ι/και οςμι. Γενικά, πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. O χρωματιςμόσ πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε κατά το πζρασ τθσ 
κανονικισ ανάπτυξθσ του να αποκτιςουν, ςτον τόπο προοριςμοφ, τον κανονικό χρωματιςμό τθσ ποικιλίασ. Το 
ελάχιςτο μζγεκοσ διαμζτρου τθσ ιςθμερινισ τομισ για τα πορτοκάλια να είναι 70mm, το μζγιςτο 90 mm και βάρουσ 
περίπου 190-250 gr για τα μανταρίνια, το ελάχιςτο μζγεκοσ διαμζτρου τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι 35 mm, το δε 
μζγιςτο 50 mm. Θ ςυςκευαςία πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ προςταςία τον προϊόντοσ 
και τθ διατιρθςθ των ηωτικϊν και φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του. Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι κακαρζσ, 
απαλλαγμζνεσ από κάκε ξζνο ςϊμα και να φζρουν τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. Οι καρποί πρζπει να ζχουν φτάςει ςε 
κανονικι ανάπτυξθ και κατάςταςθ ωριμότθτασ ςφμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ και τθσ ηϊνθσ 
παραγωγισ λεπτόφλουδα. Οι καρποί πρζπει να παρουςιάηονται διατεταγμζνοι ςε κανονικά ςτρϊματα μζςα ςε 
κλειςτά ι ανοικτά μζςα ςυςκευαςίασ. Το εμφανζσ μζροσ τον περιεχομζνου τθσ κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι 
αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου και το περιεχόμενο όλων των ςυςκευαςιϊν πρζπει να είναι μεταξφ τουσ ομοιογενζσ. 

Γ.18.ΟΕΠΣΡΛΑ Κιτρζα θ λεμονζα Οι καρποί πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ δεν πρζπει να παρουςιάηουν ζναρξθ 
εςωτερικισ αποξθράνςεωσ που οφείλεται ςε παγετό κακϊσ και εκτεταμζνα τραφματα ι μϊλωπεσ οι οποίοι ζχουν 
επουλωκεί. Τα λεμόνια πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παράςιτων, 
τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ 
απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ξζνο 
ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι 
άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Να ζχουν ςχιμα ωοειδζσ 
με τισ άκρεσ τουσ μυτερζσ να είναι ϊριμα, χυμϊδθ, με ζντονο κίτρινο χρϊμα και οι καρποί να ζχουν φτάςει ςε 
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κανονικι ανάπτυξθ και κατάςταςθ ωριμότθτασ ςφμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ και τθσ ηϊνθσ 
παραγωγισ. Το ελάχιςτο μζγεκοσ διαμζτρου τθσ ιςθμερινισ τομισ να είναι ςε 45 mm και το μζγιςτο 67mm. 
Επιπλζον, οι καρποί πρζπει να παρουςιάηονται διατεταγμζνοι ςε κανονικά ςτρϊματα μζςα ςε κλειςτά ι ανοικτά 
μζςα ςυςκευαςίασ. 

Γ.19.ΑΧΟΑΔΛΑ Απία (Pyrus) Οι καρποί πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ με το χζρι και να ζχουν φτάςει ςε κανονικι 
ανάπτυξθ και κατάςταςθ ωριμότθτασ ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ και θ ςάρκα δεν πρζπει 
να ζχει υποςτεί καμία φκορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ 
ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, 
κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και 
κάκε άλλο ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ 
μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Το 
εμφανζσ μζροσ του περιεχομζνου τθσ κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου και το 
περιεχόμενο όλων των ςυςκευαςιϊν πρζπει να είναι μεταξφ τουσ ομοιογενζσ. Θ ςάρκα πρζπει να είναι απολφτωσ 
υγιισ. Το μζγεκοσ ορίηεται από τθ μζγιςτθ διάμετρο τθσ ιςθμερινισ τομισ ι από το βάροσ. 
Το ελάχιςτο μζγεκοσ είναι: 
α) Για τουσ καρποφσ που ταξινομοφνται κατά μζγεκοσ βάςει διαμζτρου: 
Μεγαλόκαρπεσ ποικιλίεσ 55 mm. 
Λοιπζσ ποικιλίεσ 50 mm. 
β) Για τουσ καρποφσ που ταξινομοφνται κατά μζγεκοσ βάςει βάρουσ: 
Μεγαλόκαρπεσ ποικιλίεσ 110 g. 
Λοιπζσ ποικιλίεσ 100 g. 
Μποροφν ωςτόςο να φζρουν ελαφρά ελαττϊματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν βλάπτουν τθ γενικι εμφάνιςθ του 
προϊόντοσ, τθν ποιότθτά του, τθ διατθρθςιμότθτά του και τθν παρουςίαςι του ςτθ ςυςκευαςία: 
— ελαφρό ελάττωμα ςχιματοσ, 
— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξθσ, 
— ελαφρά ελαττϊματα χρϊματοσ, 
— πολφ ελαφρά τραχείσ ςκωριόχροουσ χρωματιςμοφσ, 
—ελαφρά ελαττϊματα του φλοιοφ που δεν πρζπει να υπερβαίνουν: 
— τα 2 cm μικουσ για τα ελαττϊματα επιμικουσ ςχιματοσ, 
— το 1 cm2 ςυνολικισ επιφάνειασ για τα άλλα ελαττϊματα, με εξαίρεςθ τθν κθλίδα του φουηικλαδίου (Venturia 
pirina και V. inaequalis) τθσ οποίασ θ ςυνολικι επιφάνεια δεν πρζπει να υπερβαίνει το 0,25 cm2 
— ελαφροφσ μϊλωπεσ που δεν υπερβαίνουν το 1 cm2 ςυνολικισ επιφάνειασ. 
Ο ποδίςκοσ μπορεί να είναι ελαφρά κατεςτραμμζνοσ. 
Τα αχλάδια δεν πρζπει να παρουςιάηουν λικίαςθ. 
Θ ςυςκευαςία πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ προςταςία του προϊόντοσ και τθ 
διατιρθςθ των ηωτικϊν και φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του. Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι κακαρζσ, απαλλαγμζνεσ 
από κάκε ξζνο ςϊμα και να φζρουν τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν ανάπτυξθ και 
κατάςταςθ τζτοια που να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν ςτο 
προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του τφπου 
προοριςμοφ. Επιπλζον, τα φροφτα, αν είναι ςυςκευαςμζνα ςε τζςςερα ςτρϊματα κατ’ ανϊτατο όριο, κα πρζπει να 
είναι τοποκετθμζνα ςε ςκλθρά ςφαιρικά υποςτθρίγματα τζτοια ϊςτε να µθν ακουμπάει το πάνω ςτρϊμα φροφτων 
ςτα φροφτα του κατϊτερου ςτρϊματοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ προςταςία του προϊόντοσ. 
Ρροτεινόμενεσ ποικιλίεσ Κρυςτάλλι και Βουτυράτθ. 

Γ.20.ΠΘΟΑ Μθλζα θ ιμεροσ, Οι καρποί πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ µε το χζρι και να ζχουν φτάςει ςε 
κανονικι ανάπτυξθ και κατάςταςθ ωριμότθτασ ςφμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ. Τα φροφτα 
πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί προςεκτικά µε το χζρι, να ζχουν επαρκι ανάπτυξθ και θ ςάρκα δεν πρζπει να ζχει υποςτεί 
καμία φκορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν 
παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα, με επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά 
(κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο 
ξζνο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, 
μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Γενικά, πρζπει 
να είναι καλισ ποιότθτασ. Θ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ τομισ κακορίηεται ςε 70-85 mm (μεγζκθ 70-75, 75-85) και 
βάρουσ 170-220 gr περίπου. Το εμφανζσ μζροσ του περιεχομζνου τθσ κάκε ςυςκευαςίασ πρζπει να είναι 
αντιπροςωπευτικό του ςυνόλου και το περιεχόμενο όλων των ςυςκευαςιϊν πρζπει να είναι μεταξφ τουσ ομοιογενζσ. 
Θ ςυςκευαςία πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ προςταςία του προϊόντοσ και τθ 
διατιρθςθ των ηωτικϊν και φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του. Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι κακαρζσ, απαλλαγμζνεσ 
από κάκε ξζνο ςϊμα και να φζρουν τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. Τα προϊόντα πρζπει να παρουςιάηουν μια ανάπτυξθ 
και μια κατάςταςθ τζτοια ποφ να τουσ επιτρζπει να αντζχουν ςτθ μεταφορά και ςτθ μεταχείριςθ ϊςτε να φτάνουν 
ςτο προοριςμό τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ του 
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τφπου προοριςμοφ. 
Θ ςάρκα δεν πρζπει να ζχει υποςτεί φκορά. 
Μποροφν ωςτόςο να φζρουν ελαφρά ελαττϊματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν βλάπτουν τθ γενικι εμφάνιςθ του 
προϊόντοσ, τθν ποιότθτά του, τθ διατθρθςιμότθτα του και τθν παρουςίαςι του ςτθ ςυςκευαςία: 
— ελαφρό ελάττωμα ςχιματοσ, 
— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξθσ, 
— ελαφρό ελάττωμα χρωματιςμοφ, — ελαφροφσ μϊλωπεσ που δεν υπερβαίνουν το 1 cm2 τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ 
και οι οποίοι δεν είναι αποχρωματιςμζνοι, 
— ελαφρά ελαττϊματα του φλοιοφ που δεν πρζπει να υπερβαίνουν: 
— τα 2 cm μικουσ για τα ελαττϊματα επιμικουσ ςχιματοσ, — το 1 cm τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ για τα άλλα 
ελαττϊματα, με εξαίρεςθ τθν κθλίδα του φουηικλαδίου (Venturia inaequalis) τθσ οποίασ θ ςυνολικι επιφάνεια δεν 
πρζπει να υπερβαίνει το 0,25 cm2, — πολφ ελαφρά ςκωριόχρωςθ, όπωσ: 
— καςτανόχρωμεσ κθλίδεσ που δφνανται να υπερβαίνουν ελαφρϊσ τθν κοιλότθτα του ποδίςκου ι τθν περιοχι γφρω 
από τθν κορυφι του καρποφ αλλά δεν δφνανται να είναι τραχιζσ, και/ι 
— λεπτι δικτυωτι ςκωριόχρωςθ που δεν υπερβαίνει το 1/5 τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ του καρποφ και δεν ζρχεται 
ςε μεγάλθ αντίκεςθ με τον γενικό χρωματιςμό του καρποφ, και/ι 
— ζντονθ ςκωριόχρωςθ που δεν υπερβαίνει το 1/20 τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ του καρποφ, ενϊ θ λεπτι δικτυωτι 
ςκωριόχρωςθ και θ ζντονθ ςκωριόχρωςθ μαηί δεν δφνανται να υπερβαίνουν το 1/5 κατ’ ανϊτατο όριο τθσ ςυνολικισ 
επιφάνειασ του καρποφ. 
Ο ποδίςκοσ μπορεί να λείπει, με τθν προχπόκεςθ ότι ο αποχωριςμόσ είναι κακαρόσ και δεν ζχει υποςτεί φκορά ο 
προςκείμενοσ φλοιόσ. 
Επιπλζον, τα φροφτα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ςε τζςςερα ςτρϊματα κατ’ ανϊτατο όριο αν τα φροφτα είναι 
τοποκετθμζνα ςε ςκλθρά ςφαιρικά υποςτθρίγματα τζτοια ϊςτε να μθν ακουμπάει το πάνω ςτρϊμα φροφτων ςτα 
φροφτα του κατϊτερου ςτρϊματοσ, και ζτςι να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ προςταςία του προϊόντοσ. 

Γ.21 και Γ.22.ΦΣΔΑΞΛΡΑ– ΒΕΦΩΞΣΞΑ Τα φροφτα πρζπει να ζχουν ςυλλεχκεί προςεκτικά µε το χζρι, να ζχουν επαρκι 
ανάπτυξθ και θ ςάρκα δεν πρζπει να ζχει υποςτεί καμία φκορά. Τα προϊόντα πρζπει να είναι ολόκλθρα, ακζραια, 
υγιι, απαλλαγμζνα από προςβολζσ ηωικϊν παραςίτων, τρωκτικϊν, εντόμων και αςκενειϊν, καλά ςχθματιςμζνα, µε 
επαρκι ανάπτυξθ, περιποιθμζνα, κακαρά (κυρίωσ απαλλαγμζνα από κατάλοιπα λιπαςμάτων ι φυτοφαρμάκων, 
χϊματα, προϊόντα επεξεργαςίασ και κάκε άλλο ςϊμα), χωρίσ εξωτερικι αςυνικιςτθ υγραςία, αλλοιϊςεισ από 
παγετό ι/και ιλιο και χωρίσ ίχνθ μοφχλασ, μϊλωπεσ ι άλλεσ ηθμιζσ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από 
κάκε ξζνθ γεφςθ ι/και οςμι. Γενικά πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. 
Θ ςάρκα δεν πρζπει να ζχει υποςτεί φκορά. 
Ο φλοιόσ μπορεί, ωςτόςο, να παρουςιάηει τα ακόλουκα ελαφρά ελαττϊματα, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν βλάπτουν 
τθ γενικι εμφάνιςθ, τθν ποιότθτα, τθ διατθρθςιμότθτα και τθν παρουςίαςθ ςτθ ςυςκευαςία: 
— ελαφρό ελάττωμα ςχιματοσ, 
— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξθσ, 
— ελαφρά ελαττϊματα χρϊματοσ, 
— ελαφρά ςθμάδια από πίεςθ τα οποία δεν υπερβαίνουν 1cm2 τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ, 
— ελαφρά ελαττϊματα του φλοιοφ που δεν πρζπει να υπερβαίνουν: 
— 1,5 cm2 μικουσ για τα ελαττϊματα επιμικουσ ςχιματοσ, 
— 1 cm2 τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ για τα άλλα ελαττϊματα. 

ΟΔΑΚΛΝΑ. Θ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ γραμμισ πρζπει να κυμαίνεται από 73 ζωσ 80 mm και βάρουσ 135- 220 gr. 
A 67 – 73 mm ΒΑΟΣ 135 – 180 gr 
AA 73 – 80 mm ΒΑΟΣ 180 – 220 gr 

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

Γ.23.ΧΨΑΦΩΟΛΑ Τα ςταφφλια και οι ρϊγεσ πρζπει να είναι υγιι, εξαιροφνται τα προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί από 
ςιψθ ι ζχουν υποςτεί τζτοιεσ αλλοιϊςεισ ϊςτε να είναι ακατάλλθλα για κατανάλωςθ, κακαρά, χωρίσ διακρινόμενεσ 
ξζνεσ φλεσ, πρακτικά απαλλαγμζνα από προςβολζσ παραςίτων ι αςκζνειεσ, χωρίσ εμφανι ίχνθ μοφχλασ, χωρίσ 
αςυνικιςτθ εξωτερικι υγραςία, χωρίσ ξζνθ οςμι ι/και γεφςθ. Επιπλζον, οι ρϊγεσ πρζπει να είναι ολόκλθρεσ, 
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καλοςχθματιςμζνεσ, κανονικά αναπτυγμζνεσ. Τα ςταφφλια πρζπει να ζχουν ςυλλεγεί επιμελϊσ. Θ ςταφυλι πρζπει 
να είναι επαρκϊσ αναπτυγμζνθ και ϊριμθ. Θ ανάπτυξθ και θ κατάςταςθ τθσ ςταφυλισ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε 
να επιτρζπει να αντζχει ςτθ μεταφορά και τθ μετακίνθςθ και να φκάνει ςτον τόπο προοριςμοφ ςε ικανοποιθτικι 
κατάςταςθ. Τα επιτραπζηια ςταφφλια πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. Τα ςταφφλια πρζπει να παρουςιάηουν το 
τυπικό ςχιμα, ανάπτυξθ και χρωματιςμό τθσ ποικιλίασ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ περιοχισ παραγωγισ. Οι ρϊγεσ 
πρζπει να είναι ςυνεκτικζσ, καλά προςφυόµενεσ και ςτο μεγαλφτερο δυνατά βακμό κολλθμζνεσ ςτον μίςχοσ τουσ. Το 
μζγεκοσ των ςταφυλιϊν να είναι ελάχιςτο βάροσ κατά ςταφφλι μεγαλόρωγα 150 gr περίπου. Το περιεχόμενο κάκε 
δζματοσ πρζπει να είναι ομοιογενζσ και να περιζχει µόνο ςταφφλια τθσ ίδιασ καταγωγισ, ποικιλίασ, κατθγορίασ και 
του ίδιου βακμοφ ωριμότθτασ. Τα επιτραπζηια ςταφφλια πρζπει να ςυςκευάηονται ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
επαρκισ προςταςία του προϊόντοσ.  

ΣΘΜ: Τα ανωτζρω προςδιοριηόμενα βάρθ και μεγζκθ των οπορωλαχανικϊν ζχουν υπολογιςκεί ςφμφωνα με τα 
μεριδολόγια-ποςοτολόγια που εφαρμόηονται ςτα Νοςοκομεία προκειμζνου να καλφπτονται οι ανάγκεσ των 
ςιτιηομζνων. 

Θ διακίνθςθ των νωπϊν οπωρολαχανικϊν κα πρζπει να γίνεται με αυτοκίνθτα αυτοδφναμου ψφξεωσ ι αυτοκίνθτα 
κλειςτοφ τφπου, να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία 
εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Ρεριφερειϊν .(Οδθγόσ Υγιεινισ του Ε.Ψ.Ε.Τ. Νο 9). 

Κατά τθν ϊρα παράδοςθσ ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίηει και παραδίδει ςτθν επιτροπι παραλαβισ 
αντίγραφο του καταγραφικοφ κερμοκραςίασ του οχιματοσ μεταφοράσ. Σε περίπτωςθ που ςτο όχθμα μεταφοράσ δεν 
υφίςταται καταγραφικό κερμοκραςίασ, κα πρζπει τουλάχιςτον να υφίςταται κερμόμετρο για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
κερμοκραςίασ του ψυγείου από τθν επιτροπι παραλαβισ. O μεταφορζασ κα πρζπει να διακζτει Βιβλιάριο Υγείασ και 
να φζρει κατά τθν διάρκεια των χειριςμϊν παράδοςθσ τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιασ χριςθσ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν δείγματα των προςφερομζνων προϊόντων εφόςον ηθτθκοφν από τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Λόγω ιδιαίτερων ςυνκθκϊν/αναγκϊν ι τοπικϊν προϊόντων/διακεςιμότθτασ, δφναται να γίνει προμικεια και άλλων 
τφπων λαχανικϊν και φροφτων. 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν: 

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν ζδρα 
του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων. 
2. Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από Υγειονομικισ 
πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Ρεριφερειϊν και Άδεια 
Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

 

Δ1.ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΨΘΨΑ  ΞΑΛ  ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ  ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΡΩΥΩΡ  ΥΣΩΟΕΦΛΞΩΡ 

 Τλα τα νωπά πουλερικά κα πρζπει να Α ποιότθτασ και να τθροφνται οι όροι των άρκρων 88, 88
(1)

 και 89 του Κϊδικα 
Τροφίμων, Ροτϊν και Λοιπϊν Αντικειμζνων Κοινισ Ωριςεωσ και να  πλθροφν τισ εκάςτοτε Υγειονομικζσ, Κτθνιατρικζσ 
και Κοινοτικζσ  διατάξεισ. 

 Α. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 1234/2007 (Ραράρτθμα XIV) νοοφνται ωσ: 

 «κρζασ πουλερικϊν»: το κρζασ των πουλερικϊν που είναι  κατάλλθλο για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ και το οποίο δεν 
ζχει υποςτεί άλλθ επεξεργαςία πλθν τθσ επεξεργαςίασ με ψφχοσ, 

 «νωπό κρζασ πουλερικϊν»: το κρζασ των  πουλερικϊν το οποίο δεν ζχει ουδζποτε ςκλθρυνκεί με τθ διαδικαςία 
ψφχουσ πριν διατθρθκεί ςυνεχϊσ ςε κερμοκραςία όχι χαμθλότερθ από – 2° C και όχι υψθλότερθ από + 4° C. 

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

α. Να είναι απαλλαγμζνα από κεφάλια τράχθλουσ άκρα από τον ταρςό  χωρίσ φτερά, ζντερα, τραχεία, πνεφμονεσ και 
κεφάλι. Το δζρμα δεν φζρει υπολείμματα φτερϊν, αμυχζσ, ςκαςίματα ι αιματϊματα. Λίγα μικρά ποφπουλα, 
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τμιματα ςτελεχϊν και τρίχεσ (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω ςτο ςτικοσ, τα πόδια και τισ άκρεσ από 
τισ φτεροφγεσ (Κανονιςμόσ ΕΟΚ 1538/91 ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε με τον  543/2008). 

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

γ.  Να ζχουν καλι όψθ. Το κρζασ πρζπει να είναι παχφ, το ςτικοσ ανεπτυγμζνο, φαρδφ, μακρφ και ςαρκϊδεσ, όπωσ 
ςαρκϊδθ πρζπει να είναι και τα πόδια. 

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

ε. Να ζχουν υποβλθκεί ςε υγειονομικι επικεϊρθςθ πριν τθν ςφαγι και τα οποία κρίκθκαν κατάλλθλα προσ ςφαγι 
για τθν εμπορία κρζατοσ πουλερικϊν. 

Χτ.  Να ζχουν υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο μετά τθν ςφαγι και ζχουν κρικεί  κατάλλθλα για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 

η. Μετά τθν ςφαγι δεν κα πρζπει να ζχουν μυκθτιάςεισ και αλλοιϊςεισ μθ φυςιολογικι οςμι ι χρϊμα, κακοικεισ ι 
πολλαπλοφσ όγκουσ. 

θ. Να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και καταλλθλότθτασ και τισ ςυςτάςεισ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ(ΕΟΚ) αρικ. 1906/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 26θσ Λουνίου 1990 ςχετικά με οριςμζνουσ κανόνεσ εμπορίασ 
για το κρζασ πουλερικϊν    ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΚ) αρικ. 1177/2006 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ τθσ 1θσ Αυγοφςτου 2006 για τθν 
εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τισ 
απαιτιςεισ για τθ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν μεκόδων ελζγχου ςτο πλαίςιο των εκνικϊν προγραμμάτων για τον ζλεγχο 
τθσ ςαλμονζλασ ςτα πουλερικά. 

κ. Να μθν περιζχουν επιβλαβείσ ουςίεσ προερχόμενεσ από     τθν διατροφι των ηϊων ι άλλεσ ουςίεσ εξωγενοφσ 
προελεφςεωσ    όπωσ οιςτρογόνα, αντιβιοτικά και κυρεοςτατικά και γενικά απουςία κτθνιατρικϊν και αυξθτικϊν 
παραγόντων. 

ι. Σε κάκε κοτόπουλο κα υπάρχει ςιμανςθ, όπου κα αναγράφεται ο αρικμόσ ζγκριςθσ ΕΟΚ του ςφαγείου, θ 
κερμοκραςία ςυντιρθςθσ και θ θμερομθνία ανάλωςθσ, θ χϊρα προζλευςθσ ι ο τόποσ καταγωγισ (Κανονιςμόσ 
1337/2013 1

θ
 Απριλίου 2015). 

Σε κάκε χάρτινθ εξωτερικι δεφτερθ ςυςκευαςία θ ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με  τισ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων: 

 Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν 
των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων Οδθγία 
2001/101/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

 Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν 
θμερομθνία, από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν 
ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 

 Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν 
ενδείξεων πζραν των προβλεπομζνων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 25θσ 
Οκτωβρίου 2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ 
των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 
1925/2006 και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ Επιτροπισ. 

 Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικμ.1337/2013 για τθν κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του 
Καν.αρικμ.1169/2011 όςον αφορά τθν ζνδειξθ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι του τόπου προζλευςθσ για τα κρζατα 
χοριοειδϊν, προβατοειδϊν, αιγοειδϊν και πουλερικϊν. 

ια. Θ θμερομθνία παράδοςθσ των πουλερικϊν κα είναι  θ επόμενθ τθσ θμερομθνίασ ςφαγισ αυτϊν. 

ιβ.  Σε περίπτωςθ ειςαγωγισ νωπϊν πουλερικϊν από τρίτθ χϊρα πρζπει να ςυνοδεφεται με Υγειονομικό 
πιςτοποιθτικό (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) όπωσ ορίηεται από το Ρ.Δ.420/1993, Ρ.Δ.291/1996  και  Ρ.Δ.119/1997(Α108). 
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    CPV                       ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ   

   15112100-7             Ρωπά πουλερικά  

 Δ1.Ρωπά ολόκλθρα κοτόπουλα να είναι τφπου Α 65%   αερόψυκτα, βάρουσ των 1200 gr – 1350 gr περίπου και 
ςυςκευαςμζνα ςε χαρτοκιβϊτιο των δζκα (10) τεμαχίων, όπου κα αναγράφονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα: 

 Θ ονομαςία και θ κατθγορία του ςφαγίου (κατθγορία Α). 

 Θ χϊρα προζλευςθσ. 

 Το ςιμα τθσ φυτικισ διατροφισ. 

 Θ επωνυμία και θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. 

 Ο αρικμόσ ζγκριςθσ του ςφαγείου, και ςιμανςθ καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τθν 92/116/ ΕΟΚ. 

 Θ θμερομθνία ςφαγισ. 

 Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ, 

όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο Ρ.Δ.291/1996 Κεφάλαιο ΩΛΛ, ςτον Κανονιςμό 853/2004, 854/2004.   

 Τα εν λόγω χορθγοφμενα νωπά πουλερικά κα πρζπει να προζρχονται από πτθνοςφαγείο που  ζχει αρικμό ζγκριςθσ 
από τθν αρμόδια Κτθνιατρικι Υπθρεςία (Ρ.Δ. 56/1995), και Λςχφον Ριςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 το οποίο κα 
ζχει χορθγθκεί από τον ΕΨΕΤ ι από άλλουσ κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ και να φζρουν απαραίτθτα τθν 
ςφραγίδα *κονκάρδα+ του κτθνιατρικοφ ελζγχου. 

Τα ςφαγεία και τεμαχιςτιρια και οι αυτόνομεσ ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να διακζτουν άδεια λειτουργίασ και 
αρικμό ζγκριςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Υ.Δ.79/2007  (Κακοριςμόσ των όρων, των προχποκζςεων και τθσ 
διαδικαςίασ χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των ςφαγείων οπλθφόρων ηϊων, πουλερικϊν και 
λαγόμορφων και κζςπιςθ των αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 
853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τθν ίδρυςθ ςφαγείων). Θ 
μεταφορά (Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΨΕΚ 1219Β) κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα ιςοκερμικά μεταφορικά 
μζςα-ψυγεία και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Νοςοκομείου, τα οποία κα εξαςφαλίηουν κερμοκραςία όχι 
χαμθλότερθ από – 2° C και όχι υψθλότερθ από + 4° C *ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΚ) αρικ. 1234/2007+, και ςφμφωνα με τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα Νομοκεςία. Κατά τθν ϊρα παράδοςθσ ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίηει και να παραδίδει 
ςτθν επιτροπι παραλαβισ αντίγραφο του καταγραφικοφ τθσ κερμοκραςία του οχιματοσ μεταφοράσ.  Σε περίπτωςθ 
που ςτο όχθμα μεταφοράσ δεν υφίςταται καταγραφικό κερμοκραςίασ, κα πρζπει τουλάχιςτον να υφίςταται 
κερμόμετρο για τθν εξακρίβωςθ τθσ κερμοκραςίασ του ψυγείου από τθν επιτροπι παραλαβισα και κα φζρουν 
καταγραφικό κερμοκραςίασ του καλάμου μεταφοράσ. ΕΨΕΤ Ο∆ΘΓΟΣ ΥΓΛΕΛΝΘΣ Νο 9. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ . 

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 
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i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

Ε.ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΡΩΥΩΡ ΞΦΕΑΨΩΡ μοςχάρι, χοιρινό, αιγοπροβάτων (Ε.1, Ε.2, Ε.3, Ε.4) 

ΡΩΥΑ ΞΦΕΑΨΑ Να προζρχονται από νωπά κρζατα Αϋ ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται και περιγράφονται ςτα άρκρα 
88, 88(1) και 89 του Κϊδικα Τροφίμων, Ροτϊν και Λοιπϊν Αντικειμζνων Κοινισ Ωριςεωσ. Τα παραδιδόμενα νωπά 
κρζατα, κα προζρχονται από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και από εγκεκριμζνα ςφαγεία. 
Τα προςφερόμενα κρζατα πρζπει: 
• Να προζρχονται από κατάλλθλα για κατανάλωςθ τμιματα κατοικίδιων ηϊων, βοοειδϊν, χοίρων και προβάτων. 
• Να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε επεξεργαςία που να αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυντιρθςισ τουσ. 
• Να ζχουν υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο. 
• Να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και καταλλθλότθτασ και τισ ςυςτάςεισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
• Να μθν περιζχουν επιβλαβείσ ουςίεσ προερχόμενεσ από τθν διατροφι των ηϊων ι άλλεσ ουςίεσ εξωγενοφσ 
προελεφςεωσ, όπωσ οιςτρογόνα, αντιβιοτικά και κυρεοςτατικά. 
• Να ζχουν ζνα κανονικό χρϊμα χαρακτθριςτικό του ςφάγιου (π.χ. κόκκινο, χωρίσ αίματα για το μοςχάρι). 
• Κατά τον χρόνο παράδοςθσ ςτισ αποκικεσ δεν κα πρζπει να ζχουν κερμοκραςία ανϊτερθ των 4-50C και οξφτθτα 
(PH) μεταξφ 4-5,8. 
• Να είναι καλά ςυντθρθμζνα και κακαρά και να μθν είναι αφυδατωμζνα, ςάπια, ευρωτιαςμζνα ι ταγγιςμζνα. 
• Να μθν αναδίδουν δυςάρεςτεσ οςμζσ. 
• Να μθν ζχουν λίποσ, εκτόσ του ςυνδεόμενου φυςικϊσ με το κρζασ. 
Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ να είναι άψογοι, χωρίσ να παρζχουν ενδείξεισ για ατελι επεξεργαςία ι 
χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν. 
Να μθν ζχουν υποςτεί μεταβολι των οργανολθπτικϊν του χαρακτιρων, όπωσ επίςθσ και αλλοιϊςεισ που μπορεί να 
επιδράςουν ςτθν υγεία των καταναλωτϊν ι ςτθ ςυντιρθςι του. 

ΕΛΔΛΚΟΤΕΑ 
ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΑ ΕΛΔΘ 
CPV ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔΟΥΣ 
15112000-1 ΝΕΑΟ ΜΟΣΩΑΛ 
15113000-3 ΩΟΛΛΝΟ ΚΕΑΣ 
15115100-8 ΑΝΛΣΛΟ ΚΕΑΣ 

Ε1 και Ε.2. ΡΩΥΣ ΞΦΕΑΧ ΠΣΧΧΑΦΛ: Το νωπό κρζασ μοςχάρι να είναι απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ κ.λ.π., 
και να παραδίδεται ςε ςυςκευαςία αυτοτελϊν ανατομικϊν τεμαχίων κρζατοσ, όπωσ αυτά ακριβϊσ κακορίηονται ςτο 
ΡΔ 186/1981.  

Ε1. ΠΣΧΧΑΦΛ ΦΦΕΧΞΣ ΟΑΥΥΑ Α/Σ 12 ΕΩσ 16 ΠΘΡΩΡ. 

Το νωπό κρζασ κατθγορίασ Γ να είναι ςφμφωνο με όςα ορίηονται ςτο Ρ.Δ 186/1981. Το κρζασ αυτισ τθσ κατθγορίασ 
κα χρθςιμοποιείται για παραςκευι κιμά. Το πάχοσ του κρζατοσ να είναι τουλάχιςτον 3 εκατοςτά με λεπτό δζρμα και 
χωρίσ ορατό λίποσ. 

 

Ε.2 ΠΣΧΧΑΦΛ ΦΦΕΧΞΣ ΠΥΣΩΨΛ Α/Σ 12 ΕΩσ 16 ΠΘΡΩΡ 

Το νωπό κρζασ κατθγορίασ Α να είναι μθρόσ (μποφτι – ο μθρόσ μαηί με το τεμάχιο που αντιςτοιχεί ςτθ λεκάνθ 
κιλότο). Τα αυτοτελι τεμάχια πρϊτθσ κατθγορίασ (Α) είναι τα ακόλουκα: τράνσ, νουά, ουρά,  ςτρογγυλό. 

 
 

Να ανικουν από άποψθ διάπλαςθσ ςτισ διαβακμίςεισ των κατθγοριϊν Ε, U, R,  

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

U πολφ 
καλι 

Ρλάγιεσ όψεισ καμπφλεσ ςτο ςφνολό τουσ· πολφ καλι μυϊκι ανάπτυξθ 

R καλι Ρλάγιεσ όψεισ ευκφγραμμεσ ςτο ςφνολό τουσ· καλι μυϊκι 
ανάπτυξθ 
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και ωσ προσ τθν κατάςταςθ πάχυνςθσ να ανικει ςτισ διαβακμίςεισ 1 και 2 

1 πολφ μικρι Στρϊμα λίπουσ ανφπαρκτο ζωσ πολφ λεπτό 

2 Μικρι Ελαφρό ςτρϊμα λίπουσ, μφεσ ςχεδόν παντοφ εμφανείσ 

όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτουσ Κανονιςμοφσ 1183/2006 και 1234/2007. 

Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του τελικοφ προϊόντοσ πρζπει να είναι άψογοι, χωρίσ να παρζχουν ενδείξεισ για 
ατελι επεξεργαςία ι χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν. Να μθν ζχει υποςτεί μεταβολι των 
οργανολθπτικϊν του χαρακτιρων όπωσ επίςθσ και αλλοιϊςεισ που μπορεί να επιδράςουν ςτθν υγεία των 
καταναλωτϊν ι ςτθ ςυντιρθςι του. Να μθν αναδφει δυςάρεςτεσ οςμζσ 

Ε.3.ΡΩΥΣ ΞΦΕΑΧ ΧΣΛΦΛΡΣ ΠΥΣΩΨΛ Α/Σ 
Το νωπό χοιρινό κρζασ να είναι Μθρόσ (χοιρινό μποφτι) άνευ οςτϊν  και να προζρχεται από ηϊα που ζχουν εκτραφεί 
και αναπτυχκεί καλά (αρςενικά πριν το ςτάδιο τθσ γεννθτικισ ωριμότθτασ, κθλυκά που δεν χρθςιμοποιικθκαν για 
αναπαραγωγι). 
Τα ηϊα από τα οποία κα προζρχεται το κρζασ, να είναι υγιι και απαλλαγμζνα από νοςιματα, και να ζχουν υποςτεί 
κτθνιατρικό ζλεγχο πριν και μετά τθ ςφαγι και ζχουν κρικεί μετά απ’ αυτι τθν εξζταςθ κατάλλθλα να ςφαγοφν και 
διατεκοφν ςτθν κατανάλωςθ. 
Τα ςφάγια κατανζμονται ςε κατθγορίεσ βάςει τθσ εκτιμϊμενθσ περιεκτικότθτάσ τουσ ςε άπαχο κρζασ και 
ταξινομοφνται ανάλογα με το άπαχο κρζασ ωσ ποςοςτό του βάρουσ του ςφαγίου. Θ διαμόρφωςθ πρζπει να είναι 
τζτοια ϊςτε να ζχουν ανεπτυγμζνουσ μφεσ, κυρίωσ ςτουσ μθροφσ, και να είναι κατθγορίασ Ε ι U ι R, όπωσ 
προβλζπονται ςτον Κανονιςμό 1234/2007. 
Θ κατάςταςθ τθσ πάχυνςθσ να είναι τζτοια ϊςτε το λίποσ να είναι κατανεμθμζνο, λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιϊδεσ. 
Να ζχει γίνει πλιρθσ αφαίρεςθ του λίπουσ τόςο εςωτερικά όςο και εξωτερικά. 

Κατθγορίεσ Άπαχο κρζασ ωσ ποςοςτό του βάρουσ του ςφαγίου 

E 55 ι περιςςότερο 

U 50 ι περιςςότερο αλλά κατϊτερο του 55 

R 45 ι περιςςότερο αλλά κατϊτερο του 50 

Ε.4.ΡΩΥΣ ΞΦΕΑΧ ΑΠΡΣΕΦΛΦΛΩΡ Τα αμνοερίφια να προζρχονται από ηϊα γάλακτοσ, 8-12 Kgr, ςφμφωνα με τουσ 
Κανονιςμοφσ 1183/2006 και 1234/2007, κατά προτίμθςθ Ελλθνικισ παραγωγισ, ολόκλθρα, πρόςφατθσ ςφαγισ, 
χωρίσ κεφάλι, χωρίσ εντόςκια (εκτόσ από τισ θμζρεσ των εορτϊν ςφμφωνα με τθν Αγορανομικι Διάταξθ 14/89). Να 
φζρουν τισ προβλεπόμενεσ από τθν Νομοκεςία απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. 

ΨΕΠΑΧΛΧΠΣΧ 
Ο τεμαχιςμόσ των νωπϊν κρεάτων, πρζπει να γίνεται απαραίτθτα από εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ τεμαχιςμοφ 
ςφμφωνα με Ρ.Δ. 306/1980 – Ρερί όρων τεμαχιςμοφ νωποφ κρζατοσ και ελζγχου των εργαςτθρίων τεμαχιςμοφ, 
αποςτεϊςεωσ και παραςκευισ μιττωτοφ, όπωσ τροποποιικθκε από το Ρ.Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) «Ρερί 
τροποποιιςεωσ τθσ περίπτωςθσ γϋ του Ρ.Δ. 306/80 «Ρερί όρων τεμαχιςμοφ νωποφ κρζατοσ και ελζγχου των 
εργαςτθρίων τεμαχιςμοφ, αποςτεϊςεωσ και παραςκευισ μιττωτοφ» και τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΟ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟ (EE) ΑΛΚ. 
1337/2013 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΙΣ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2013, για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 
αρικ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τθν ζνδειξθ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι του τόπου προζλευςθσ για τα νωπά, διατθρθμζνα με απλι ψφξθ ι κατεψυγμζνα κρζατα χοιροειδϊν, 
προβατοειδϊν, αιγοειδϊν και πουλερικϊν, και να εφαρμόηει ςφςτθμα HACCP 
Τα ςφαγεία και τεμαχιςτιρια και οι αυτόνομεσ ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να διακζτουν άδεια λειτουργίασ και 
αρικμό ζγκριςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ρ.Δ.79/2007 
(Κακοριςμόσ των όρων, των προχποκζςεων και τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των 
ςφαγείων οπλθφόρων ηϊων, πουλερικϊν και λαγόμορφων και κζςπιςθ των αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν μζτρων 
για τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ςχετικά με τθν ίδρυςθ ςφαγείων). 
 

ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ. Τα αυτοτελι τεμάχια των ςφάγειων να είναι: 
Για το μοςχάρι: πρϊτθσ κατθγορίασ (Α) – μποφτι (εδϊ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα τμιματα: τράνσ, νουά, ουρά, 
ςτρογγυλό) και κατθγορίασ (Γ) –λάπα όπωσ ακριβϊσ κακορίηονται ςτο ΡΔ 186/1981. Το νωπό μοςχάρι πρζπει να 
παραδίδεται τεμαχιςμζνο, ςε ολόκλθρα αυτοτελι τεμάχια, (π.χ. τράνσ, ςτρογγυλό, νουά κ.λ.π., άνευ περιττϊν μερϊν 
και άνευ λίπουσ), ενϊ για δε το χοιρινό νωπό κρζασ, αυτό να είναι μποφτι (Α/Ο). 
Δεν γίνεται δεκτι μζςα ςτθ ςυςκευαςία, θ φπαρξθ: 
1. Ρρόςκετου λίπουσ, εκτόσ του ςυνδεμζνου φυςικϊσ με το κρζασ. 
2. Μικρϊν τεμαχίων κρζατοσ (TRIMMINGS) και αποξεςμάτων οςτϊν. 
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Κάκε αυτοτελζσ ανατομικό τεμάχιο, κα ςυςκευάηεται από τον παραςκευαςτι ι τον ςυςκευαςτι, ςε πρϊτθ 
ςυςκευαςία ςε κενό αζροσ (VAGUM) άνευ ςυντθρθτικϊν ουςιϊν ςε διαφανι προ ςυςκευαςία, κατάλλθλθ για 
τρόφιμα, που κα το προςτατεφει από ζξωκεν μικροβιακοφσ ι άλλουσ παράγοντεσ, κακϊσ και από τθν απϊλεια 
υγραςίασ (Οδθγία 89/108/ΕΟΚ). 
Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ κανενόσ κομματιοφ που ανικει ςτθν Κατθγορία (Α), αλλά πρζπει να περιλαμβάνονται 
όλα τα κομμάτια ςτθ φυςιολογικι αναλογία που απαντοφν ςτθν Κατθγορία αυτι. 
Τα αυτοτελι διαφορετικά ανατομικά ςυςκευαςμζνα, τεμάχια τθσ ίδιασ κατθγορίασ πρζπει να ςυςκευάηονται ςτθ 
ςυνζχεια ςε χαρτοκιβϊτια. 
Τα χαρτοκιβϊτια κα είναι κυματοειδοφσ χαρτονιοφ, με Αντοχι ςτθ Διάρρθξθ κυματοειδοφσ χαρτονιοφ, BST, 
μεγαλφτερθ από 1300 KPa. και κα είναι κακαροφ βάρουσ περιεχομζνου, περίπου 25 Kgr (±10%). 
Τα νωπά κρζατα κα παραδίδονται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αγορανομικζσ, κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ 
διατάξεισ, θ δε θμερομθνία παράδοςθσ κα είναι το πρϊτο τζταρτο του χρόνου τθσ ςυνολικισ διατθρθςιμότθτάσ του. 
Ρζραν του χρόνου αυτοφ δεν κα γίνεται θ παραλαβι των προϊόντων. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο που κα τθσ 
ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ (τεμάχιο) και τθσ ποιοτικισ κατάταξθσ των παραδιδόμενων νωπϊν 
κρεάτων. 
Εςωτερικά ςτθν διαφανι προςυςκευαςία και πάνω ςε κάκε αυτοτελζσ ανατομικό τεμάχιο, αλλά και ςτθν εξωτερικι 
ςυςκευαςία, πρζπει να υπάρχει ετικζτα, κατάλλθλθ για τρόφιμα, ςτθν οποία να αναγράφονται, ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, και ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1760/2000, του κανονιςμοφ (Ε.Κ.) 
αρικμ.510/2006, του κανονιςμοφ τθσ ΕΕ (αρικ. 1337/2013) τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2013 τα εξισ: 
1. Θ περιγραφι του ςφάγειου  
2. Θ Ωϊρα καταγωγισ. 
3. Θ Ωϊρα εκτροφισ. 
4. Θ Ωϊρα ςφαγισ. 
5. Ο κωδικόσ του ςφάγειου (Ρλθν του χοιρινοφ). 
6. Ο αρικμόσ ζγκριςθσ του ςφαγείου. 
7. Ο τίτλοσ και ο αρικμόσ εγκρίςεωσ λειτουργίασ του 
εργαςτθρίου τεμαχιςμοφ. 
8. Θ θμερομθνία ςφαγισ. 
5. Θ Ταξινόμθςθ του Ηϊου (π.χ. ΑΗ1). 
6. Το κακαρό βάροσ του περιεχομζνου. Κα πρζπει να αναγράφεται επί αυτοκόλλθτθσ ετικζτασ θλεκτρονικισ ηυγαριάσ 
του εργοςταςίου και κα επικολλάται επί τθσ ςυςκευαςίασ. 
7. Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτάσ του. 
Για τθν ςυντιρθςθ και τθ διακίνθςθ των κρεάτων πρζπει να τθροφνται οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 203/1998 – 
Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγισ και διάκεςθσ 
ςτθν αγορά κρζατοσ (231/Α) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίθςθ των 
προεδρικϊν διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α), ο δε διακινθτισ πρζπει να εφαρμόηει 
ςφςτθμα HACCP. 
ΧΘΠΑΡΧΕΛΧ 
Θ ςιμανςθ επί τθσ ςυςκευαςίασ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ των τροφίμων: 
• Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων, Οδθγία 2001/101/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ. 
• Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν θμερομθνία, 
από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 
• Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν ενδείξεων 
πζραν των προβλεπόμενων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν 
τροποποίθςθ των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) 
αρικ. 1925/2006 και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ 
Επιτροπισ. 
• Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ.1337/2013 για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του καν. αρικ.1169/2011 όςον 
αφορά τθν ζνδειξθ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι του τόπου προζλευςθσ για τα κρζατα χοιροειδϊν, προβατοειδϊν, 
αιγοειδϊν και πουλερικϊν. 
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Μικροβιολογικά Ωαρακτθριςτικά 
Salmonella, απουςία ςε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 178/2002. 
E. coli O157:H7, απουςία ςε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 178/2002. 
Λοιποί πακογόνοι οργανιςμοί ςφμφωνα με ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. 

Κατά τθν ϊρα παράδοςθσ ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίηει και να παραδίδει ςτθν επιτροπι παραλαβισ 
αντίγραφο του καταγραφικοφ τθσ κερμοκραςία του οχιματοσ μεταφοράσ.  Σε περίπτωςθ που ςτο όχθμα μεταφοράσ 
δεν υφίςταται καταγραφικό κερμοκραςίασ, κα πρζπει τουλάχιςτον να υφίςταται κερμόμετρο για τθν εξακρίβωςθ 
τθσ κερμοκραςίασ του ψυγείου από τθν επιτροπι παραλαβισα και κα φζρουν καταγραφικό κερμοκραςίασ του 
καλάμου μεταφοράσ. ΕΨΕΤ Ο∆ΘΓΟΣ ΥΓΛΕΛΝΘΣ Νο 9. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

 

ΧΨ1 και ΧΨ.2. ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΕΟΑΛΣΟΑΔΣΩ ΞΑΛ ΑΟΟΩΡ ΠΑΓΕΛΦΛΞΩΡ ΕΟΑΛΩΡ 

1. Το ελαιόλαδο κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ (άρκρα 70, 71, 73, 
75) και τα παραρτιματα Λ και ΛΛ, κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ και Κοινοτικζσ Διατάξεισ. 

2. Το μαγειρικό λάδι (θλιζλαιο) κα πρζπει να είναι ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου VIII, του άρκρου 
73 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και του Ραρατιματοσ Λ και ΛΛ ωσ προσ τα προβλεπόμενα για τθν 
κατθγορία αυτι. 

ΥΦΣΧΦΕΦΣΠΕΡΑ  ΕΛΔΘ 

CPV                ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔΟΥΣ 

15411110-6         Ελαιόλαδο  

15411200-4        Παγειρικό λάδι  

 

ΓΕΡΛΞΑ 

Το ελαιόλαδο κα πρζπει να είναι extra παρκζνο ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ  ΡΑΑΓΫΓΘΣ
(1)

 και να ζχει παραχκεί απευκείασ από ελιζσ 
και μόνο με μθχανικζσ μεκόδουσ. 
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Να μθν εμφανίηει οςμι ι γεφςθ τάγγιςθσ, ςιψθσ ι ευρωτίαςθσ και να μθν παρζχει από τισ οργανολθπτικζσ του 
ιδιότθτεσ γενικά ενδείξεισ χρθςιμοποίθςθσ κατά τθν παραγωγι του, ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ 
επεξεργαςίασ του. 

ΧΨ1.ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ: Ϋσ «Ραρκζνο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό» κεωρείται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 2568/91 τθσ ΕΟΚ και 
ΚΑΝΟΝΛΣΜΟ (ΕΚ) αρικ. 1234/2007, το ελαιόλαδο που παράγεται από  καρποφσ ελιάσ και που είναι: 

Υγιείσ, απαλλαγμζνοι από ξζνεσ φλεσ, εντομοκτόνα, ςκουλικια, ζντομα κλπ. καλά πλυμζνοι και κακαροί. 

Θ παραγωγι του ελαιόλαδου από τουσ καρποφσ τθσ ελιάσ να γίνεται ςε ελαιοτριβεία που λειτουργοφν µε άδεια τθσ 
αρμόδιασ κρατικισ αρχισ. Για τθν παραγωγι του να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και µόνο μθχανικά μζςα χωρίσ 
οποιαδιποτε άλλθ επεξεργαςία εκτόσ από τθν πλφςθ με νερό, τθν κακίηθςθ, τθ φυγοκζντριςθ και τθ διικθςθ. 

Να μθν εμφανίηει οςμι ι γεφςθ τάγγιςθσ, ςιψθσ, ευρωτίαςθσ και να µθν παρζχει από τισ οργανολθπτικζσ του 
ιδιότθτεσ γενικά, ενδείξεισ χρθςιμοποίθςθσ κατά τθν παραςκευι του ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ 
επεξεργαςίασ και ςυντιρθςθσ. Επίςθσ να μθν εμφανίηει γεφςθ όξινθ, πικρι, μπαγιάτικθ, ευρωτιϊδθ ι µε 
οποιοδιποτε τρόπο προκαλοφςα απζχκεια. Να είναι ςτθν πράξθ απαλλαγμζνο από ςάπωνα, να µθν περιζχει ξζνεσ 
προσ αυτό ουςίεσ γενικά, οφτε μοφργα. 

Να μθν περιζχει βαρζα δθλθτθριϊδθ μζταλλα, ωσ και υπολείμματα διαλυτικϊν μζςων. Να µθν περιζχει οποιαδιποτε 
ςυντθρθτικά μζςα. Να μθν περιζχει τοξικζσ ουςίεσ (εντομοκτόνα, κλπ) των οποίων θ περιεκτικότθτα να είναι 
μεγαλφτερθ του 0,001%. 

Να είναι αυτοφςιο και όχι από ανάμιξι του, με άλλα λάδια που προζρχονται από άλλουσ καρποφσ ι µε λάδια ηωικισ 
προζλευςθσ, ςπορζλαια και ελαιόλαδα ακατάλλθλα για βρϊςθ, ι ελαιόλαδα που ζχουν παραχκεί από τθν 
αναςφνκεςθ λιπαρϊν οξζων πυρθνζλαιου με γλυκερίνθ. 

Ρρζπει να είναι διαυγζσ ςτθ κερμοκραςία των 20
ο
 C και να ζχει τθ φυςικι χαρακτθριςτικι ιδιάηουςα οςμι και γεφςθ 

του παρκζνου ελαιόλαδου. 

Απαγορεφεται ο χρωματιςμόσ του με οποιαδιποτε χρωςτικι ι άλλθ ουςία που μπορεί να προκαλζςει ζμμεςα 
τεχνθτό χρωματιςμό. Το χρϊμα του να είναι αργυρόχρουν ζωσ αχυροκίτρινο, ενίοτε και πραςινοκίτρινο. 

Το παραδιδόμενο ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω ΨΥΣΛΚΟΩΘΜΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ: 

 ΟΞΤΣΗΣΑ 0,2-0,8% 

 Κ270 ≤ 0,20 

 Κ232 ≤ 2,5 

 ΔΚ ≤ 0,001 

 ΔΕΙΚΣΗ ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20 

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΡΟΤΣΩΔΕ > 0 και ενδιάμεςθ τιμι ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΟ=0 

 ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΤΣΕ (ΜG/KG) < 0.2 

 ΚΗΡΟΙ ≤ 250 

 ΤΝΟΛΟ ΣΕΡΟΛΩΝ ≥1000 

 ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ no 
20 

14677 -14705 

 ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΩΝΟΠΟΙΗΗ (mg KOH/g ελαιολάδου 184-196) 

 ΑΡΙΘΜΟ ΙΩΔΙΟΤ (Wijs) 75-94. 

 ΙΔΗΡΟ 5 mg/Kg 

 ΜΟΛΤΒΔΟ 0,1 mg/Kg 

 ΑΡΕΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg 

 ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ %: 1,3 µζγιςτο 

 ΔΙΟΞΙΝΕ 0,75 pg WHO – PCDD/F–TEQ/gr λίπουσ  

 ∆ιαφορά ECN42-HPLC και ECN42 κεωρθτικόσ υπολογι- ςμόσ: 0,2 µζγιςτο. 

 Περιεκτικότθτα ςε οξζα: 

  (α) Μυριςτικό %: 0,05 μζγιςτο. (β) Λινολενικό %: 0,9 μζγιςτο.  

  (γ)  Αραχιδικό %: 0,6 μζγιςτο. (δ) Εικοςανικό %: 0,4 μζγιςτο. 

  (ε) Βεχενικό %: 0,2 μζγιςτο. (ςτ) Λιγνοκθρικό %: 0,2 μζγιςτο.  

       (η) φνολο των trans ιςομερϊν του ελαϊκοφ οξζοσ %: 0,05     μζγιςτο.   

       (θ) φνολο των trans ιςοµερϊν του λινελαϊκοφ οξζοσ + των trans ιςοµερϊν του λινολενικοφ οξζοσ %: 0,05 μζγιςτο 

 Υγραςία και πτθτικζσ ουςίεσ ςτουσ 105
ο
C (µε τθ μζκοδο τθσ ξυλόλθσ): < 0,1%. 
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 Αδιάλυτεσ ςε πετρελαϊκό αικζρα ουςίεσ: < 0,1%. 

  

Τα παραπάνω φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά υπόκεινται ςε αυτόματθ τροποποίθςθ, ανάλογα µε τισ εκάςτοτε νζεσ 
τροποποιιςεισ του ςχετικοφ Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) υπ’αρικ. 2568/91 και του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

  

 ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 

Σφμφωνα με το άρκρο 2 του Καν. 29/2012 το ελαιόλαδο κα πρζπει vα παραδίδεται ςυςκευαςμζνο ςε δοχεία των 5 
λίτρων των (4,460 περίπου Kgr), απόλυτα καινοφργια και εντελϊσ αμεταχείριςτα, αεροςτεγϊσ κλειςμζνα και του 
αυτοφ κακαροφ βάρουσ. Θ ςυςκευαςία κα πρζπει να διαςφαλίηει το αμετάβλθτο τθσ ςφςταςθσ από τθν επίδραςθ 
του περιβάλλοντοσ, τθ γνθςιότθτα του προϊόντοσ, κακϊσ και το αμετάβλθτο των επιγραφϊν του όπωσ προβλζπεται 
από τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και οι ςυςκευαςίεσ αυτζσ κα είναι εφοδιαςμζνεσ με ςφςτθμα ανοίγματοσ που 
κα καταςτρζφεται μετά τθν πρϊτθ χριςθ του. 

Το παραδιδόμενο προϊόν κα είναι ςυςκευαςμζνο ςε λευκοςιδθρά ι πλαςτικά (PET) των 5 lit. 

Στθν ςυςκευαςία κα πρζπει να αναγράφονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με χαρακτιρεσ ευανάγνωςτουσ, ανεξίτθλουσ 
τθσ αυτισ γραμματοςειράσ ιδίου μεγζκουσ και χρϊματοσ μεταξφ τουσ και ευδιάκριτουσ ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ τθσ 
ετικζτασ, ϊςτε να ξεχωρίηουν από το υπόβακρο ςτο οποίο είναι τυπωμζνεσ και να διακρίνονται ςαφϊσ από το 
ςφνολο των άλλων γραπτϊν ενδείξεων και ςχεδίων που μπορεί να υπάρχουν ςτθ ςιμανςθ, οι εξισ πλθροφορίεσ: 

    

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΕΧ  

1. θ ονομαςία πϊλθςθσ- εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο, 

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

3. ο προςδιοριςμόσ τθσ καταγωγισ, 

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

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

6. θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτάσ του, 

7. ο αρικμόσ παρτίδασ τυποποίθςθσ, 

8. οι ςυνκικεσ διατιρθςθσ, 

9. ο αλφαρικμθτικόσ κϊδικασ ζγκριςθσ. 

 

 

 ΥΦΣΑΛΦΕΨΛΞΕΧ 

Μεταξφ των προαιρετικϊν ενδείξεων που δφνανται να αναγράφονται ςτθ ςιμανςθ ενόσ ελαίου πρζπει, όπου 
εφαρμόηονται, να πλθροφν τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: α) θ ζνδειξθ «πρϊτθ πίεςθ εν ψυχρϊ» μπορεί να 
αναγράφεται μόνο για τα παρκζνα ελαιόλαδα ι τα εξαιρετικά παρκζνα ελαιόλαδα που λαμβάνονται ςε λιγότερο 
από 27°C κατά τθν πρϊτθ μθχανικι πίεςθ του ελαιοπολτοφ, με παραδοςιακό ςφςτθμα εξαγωγισ με υδραυλικά 
πιεςτιρια· β) θ ζνδειξθ «εξαγωγι εν ψυχρϊ» μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα παρκζνα ελαιόλαδα ι για τα 
εξαιρετικά παρκζνα ελαιόλαδα που λαμβάνονται ςε λιγότερουσ από 27°C με διικθςθ ι με φυγοκζντρθςθ του 
ελαιοπολτοφ, γ) οι ενδείξεισ των οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν που αναφζρονται ςτθ γεφςθ/ι ςτθν οςμι να 
αναγράφονται (για το εξαιρετικό παρκζνο και παρκζνο ελαιόλαδο) μόνον αν βαςίηονται ςτα αποτελζςματα 
αναλυτικισ μεκόδου, θ οποία προβλζπεται από τον κανονιςμό (ΕΟΚ) αρικ.2568/91, δ) θ ζνδειξθ τθσ οξφτθτασ ι τθσ 
ανϊτατθσ οξφτθτασ μπορεί να αναγράφεται μόνον αν ςυνοδεφεται από τθν ζνδειξθ, με χαρακτιρεσ του ιδίου 
μεγζκουσ και ςτο ίδιο οπτικό πεδίο, του δείκτθ υπεροξειδίων, τθσ περιεκτικότθτασ ςε κθροφσ και τθσ απορρόφθςθσ 
ςτο υπεριϊδεσ φωσ, που κακορίηονται ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΟΚ) αρικ. 2568/91. 

 Οι υποχρεωτικζσ ενδείξεισ που αφοροφν: 

 Τθν ονομαςία πϊλθςθσ. 

 Τον προςδιοριςμό τθσ καταγωγισ. 

 Τον αλφαρικμθτικό κωδικό ζγκριςθσ (μόνο για τα παρκζνα ελαιόλαδα). 

 Τθν κακαρι ποςότθτα. 

 Τθν θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ θ οποία πρζπει να αναγράφεται ςτθν κφρια ετικζτα. Ϋσ κφρια 
ετικζτα νοείται αυτι που ςυςχετίηεται με το κφριο οπτικό πεδίο. «Κφριο οπτικό πεδίο» κεωρείται το οπτικό 
πεδίο τθσ ςυςκευαςίασ το οποίο είναι το πιο πικανό να δει ο καταναλωτισ με τθν πρϊτθ ματιά, κατά το 
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χρόνο τθσ αγοράσ, και το οποίο δίνει τθν δυνατότθτα ςτον καταναλωτι να αναγνωρίηει αμζςωσ ζνα προϊόν 
όςον αφορά το χαρακτιρα ι τθ φφςθ του και κατά περίπτωςθ, τθν εμπορικι του ονομαςία. 

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

ΨΕΧΡΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΨΩΡ ΟΕΩΞΣΧΛΔΘΦΩΡ ΔΣΧΕΛΩΡ ΕΟΑΛΣΟΑΔΣΩ πζντε (5) λίτρων 

 ΒΑΣΗ: Διαςτάςεισ 115Ω147mm 

ΥΨΟΣ: 332 

ΠΑΧΟΣ: 0,25 ΜΜ 

ΞΑΧΧΛΨΕΦΩΧΘ: GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Ανοχι + 0,35) 

ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑ: Τ3 

ΒΑΦΣΧ  ΕΨΣΛΠΣΩ ΔΣΧΕΛΣΩ: 400+ 4% 

ΥΟΑΓΛΑ ΦΑΦΘ: ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘ (SOUDRONIC) 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΥΟΑΓΛΑΧ ΦΑΦΘΧ: ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΜΕ ΕΛ∆ΛΚΟ ΒΕΝΛΚΛ 

ΕΩΨΕΦΛΞΘ ΕΥΛΞΑΟΩΨΘ ΞΣΦΠΣΩ ΑΞΦΩΡ: ΛΕΥΚΘ (Ψυςικό χρϊµα επικαςςιτζρωςθσ, ΠΩΛ Ωρυςοβερνικωµζνθ ι 
Λικογραμμζνθ ι ΩΥΣΟΒΕΝΛΚΩΜΕΝΘ ι ΛΛΚΟΒΕΝΛΚΩΜΕΝΘ) 

ΥΩΠΑ: ΜΕ ΕΞΩΤΕΛΚΘ ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΕΡΛΚΑΛΥΪΘ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ ΓΛΑ ΑΔΕΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΛΟΛΑ∆ΟΥ 

1. Το υλικό και θ καταςκευι των δοχείων να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ ϊςτε: 

α. Να εξαςφαλίηεται θ ςυντιρθςθ του ελαιόλαδου για τον χρόνο διατθρθςιμότθτασ τουλάχιςτον. 

β. Το περιεχόμενο ελαιόλαδο να µθ προςβάλλει το δοχείο οφτε να προςβάλλεται απ’ αυτό. 

2. Ρλευρικζσ ςυγκολλιςεισ – προςαρμογι πωμάτων ςφμφωνα µε τον Κϊδικα Τροφίμων (για τα λευκοςιδθρά). 

3.Τα πϊματα να είναι ανάλογων διαςτάςεων, ϊςτε να µθν δυςχεραίνεται θ ςτοίβαξθ. 

 Τα χαρακτθριςτικά των χαρτοκιβωτίων ςυςκευαςίασ των δοχείων των πζντε (5) λίτρων τα είναι τα  εξισ: 

Τα χαρτοκιβϊτια πρζπει να είναι καινοφργια από καλι ποιότθτα χαρτονιοφ. Βάροσ χαρτονιοφ τουλάχιςτον 670 
g/m

2
.Αντοχι χαρτονιοφ κατά mullen 190 lb/in

2
.Οι διαςτάςεισ των χαρτοκιβωτίων πρζπει να είναι τζτοιεσ ϊςτε να 

είναι δυνατι θ ςυςκευαςία τεςςάρων (4) δοχείων πζντε λίτρων, χωρίσ να παραμζνει κενόσ χϊροσ μεταξφ των  
δοχείων και των τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων. 

Τα χαρτοκιβϊτια πρζπει να αςφαλίηονται και να προςδζνονται καλά, ϊςτε να αντζχουν ςτισ μεταφορζσ  και  ςτισ 
εναποκθκεφςεισ ςε ςτιλεσ ςτοίβαςμα. Για τθν αςφάλιςθ – περίςφιξθ των χαρτοκιβωτίων να χρθςιμοποιοφνται 
αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ για τθν ςυγκόλλθςθ τουσ. 

ΧΨ.2 ΑΦΑΒΣΧΛΨΕΟΑΛΣ 

Το αραβοςιτζλαιο είναι το ζλαιο που λαμβάνεται από τα φφτρα του αραβοςίτου (Zea mays L) με μθχανικι 
διαδικαςία. Να είναι  Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ του Άρκρου 73(1) του Κ.Τ.&Ρ., παρκζνο, διαυγζσ, με 
ξανκωπό χρϊμα και ελαφρά γλυκιά γεφςθ, πλοφςιο ςε πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα και ελεφκερο από τοξικζσ ουςίεσ 
του οποίου θ οξφτθτα, εκφραςμζνθ ςε ελαϊκό οξφ να είναι ςτο μζγιςτο 2%. 

Να ζχει οςμι και γεφςθ τθν χαρακτθριςτικι του προϊόντοσ απαλλαγμζνο από ξζνεσ οςμζσ και τάγγιςθ. 

  

ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 

Σθμείο καπνίςματοσ 230
ο
C 

ΟΞΥΤΘΤΑ: max 2 

Α.ΥΡΕΟΞΕΛΔΛΫΝ meq O2/kg max 10 

ΥΓΑΣΛΑ-ΡΤΘΤΛΚΑ % max 0,1 

ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05 

ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg 

ΣΛΔΘΟΣ (Fe) max 1,5 

ΩΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1 

ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) max 0,1 

ΑΣΕΝΛΚΟ (As) max 0,1 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΔΛΑΚΛΑΣΘΣ 1,465-1,468 

Α.ΛΫΔΛΟΥ 103-128 

Α.ΣΑΡΫΝΟΡΟΛΘΣΘΣ mg KOH/gr 187-195 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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ΑΣΑΡΫΝΟΡΟΛΘΤΑ % 28 

ΩΫΜΑ ΑΝΟΛΩΤΟ ΚΛΤΛΝΟ 

ΟΣΜΘ ΚΑΛ ΓΕΥΣΘ ΟΥΔΕΤΕΘ 

ΛΛΡΑΑ ΟΞΕΑ % 

C 14:0 Μυριςτικό < 0,3 

C 16:0 Ραλμιτικό  9-14 

C 16:1 Ραλμιτελαικό < 0,5 

C 18:0 Στεατικό 0,5-4,0 

C 18:1 Ελαικό 24-42 

C 18:2 Λινελαικό 34-62 

C 18:3 Λινολενικό < 2,0 

C 20:0 Αραχιδικό < 1,0 

C 20:1 Εικοςαενικό < 0,5 

C 22:0 Βεχενικό < 0,5 C 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζτουν δείγματα των προςφερόμενων προϊόντων, εφόςον ηθτθκοφν από 
τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Θ μεταφορά κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του 
Νοςοκομείου. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

 

Η.1.ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΥΑΨΑΨΑΧ ΑΥΣΦΟΣΛΩΠΕΡΘΧ 

Ρατάτα αποφλοιωμζνθ κομμζνθ διαφόρων μεγεκϊν ςε πλαςτικι ςυςκευαςία υπό κενό 
μεγζκουσ 5 κιλϊν. 
Ετικζτα επί τθσ ςυςκευαςίασ που να αναφζρεται: 
1. Το είδοσ του προϊόντοσ 

2. Θ χϊρα καταγωγισ και θ περιοχι 
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3. Θ ποικιλία 

4. Θ ποιοτικι κατθγορία 

5. Αρικμόσ παρτίδασ  (LOT) 

6.Το βάροσ 
7. Στοιχεία εταιρείασ 
8. Αλλεργιογόνα 
9. Κακαρι ποςότθτα 
10. Συνκικεσ διατιρθςθσ 
11. Θμερομθνία τελικισ κατανάλωςθσ όχι πάνω από τζςςερισ (4) θμζρεσ. 
Το προϊόν να διανζμεται υπό ςυνκικεσ ψφξθσ (2 με 5 o C) 
ΣΦΓΑΡΣΟΘΥΨΛΞΑ – ΠΣΦΦΣΟΣΓΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 
ΧΧΘΠΑ: Ανάλογα με τθν κοπι 
ΠΑΗΑ: Ανκεκτικι μάηα όταν πιζηεται με το δάκτυλο, όχι μαλακι και ςπογγϊδθσ 
ΧΦΩΠΑ: Λευκι προσ υπόλευκθ ςάρκα 
ΓΕΩΧΘ-ΣΧΠΘ: Ωαρακτθριςτικι του προϊόντοσ χωρίσ φπαρξθ ξζνων οςμϊν 
Απουςία ξζνων ςωμάτων όπωσ χϊμα, πζτρεσ, ζντομα 

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

Θ διακίνθςθ των αποφλοιωμζνων πατατϊν κα πρζπει να γίνεται με αυτοκίνθτα αυτοδφναμου ψφξεωσ ι αυτοκίνθτα 
κλειςτοφ τφπου, να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία 
εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Ρεριφερειϊν .(Οδθγόσ Υγιεινισ του Ε.Ψ.Ε.Τ. Νο 9). 

Κατά τθν ϊρα παράδοςθσ ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίηει και παραδίδει ςτθν επιτροπι παραλαβισ 
αντίγραφο του καταγραφικοφ κερμοκραςίασ του οχιματοσ μεταφοράσ. Σε περίπτωςθ που ςτο όχθμα μεταφοράσ δεν 
υφίςταται καταγραφικό κερμοκραςίασ, κα πρζπει τουλάχιςτον να υφίςταται κερμόμετρο για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
κερμοκραςίασ του ψυγείου από τθν επιτροπι παραλαβισ. O μεταφορζασ κα πρζπει να διακζτει Βιβλιάριο Υγείασ και 
να φζρει κατά τθν διάρκεια των χειριςμϊν παράδοςθσ τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιασ χριςθσ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν δείγματα των προςφερομζνων προϊόντων εφόςον ηθτθκοφν από τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει τυποποίθςθ, ςυςκευαςία, αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 
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ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ. 

Θ. ΓΑΟΑΞΨΣΞΣΠΛΞΑ ΞΑΛ ΨΩΦΣΞΣΠΛΞΑ ΕΛΔΘ 

ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΓΑΟΑΞΨΣΧ 

 Θ1 και Θ2. Ρωπό γάλα  

Το χορθγοφμενο γάλα κα πρζπει να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με τον Κ.Τ.Ρ άρκρα 79 και 80, όπωσ αυτά ζχουν 
τροποποιθκεί με τισ αποφάςεισ Α.Ω.Σ. 1050/1996 ΨΕΚ.263/Β/7.4.97, Α.Ω.Σ. 187/1998 Ψ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98, τθν 
Οδθγία 2000/13/Ε.Κ.. Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτουσ ιςχφοντεσ υγειονομικοφσ κανόνεσ και τισ κτθνιατρικζσ 
διατάξεισ του Ρ.Δ. 56/21-2-1995, κακϊσ και ςτισ διατάξεισ 852/2004, 853/2004 & 854/2004 «Συμμόρφωςθ τθσ 
Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ Οδθγίεσ 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικϊν κανόνων 
που διζπουν τθν παραγωγι και εμπορία γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα» (ΨΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’), και τον 
Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφοσ ΣΤ τθσ παραγράφου 8) ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Ν4046/2012 «ΑΦΧΘ ΕΠΥΣΔΛΩΡ 
ΧΨΣΡ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΠΣ ΧΨΣΡ ΞΟΑΔΣ ΨΘΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ − ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΑΟΑΞΨΣΞΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ». 

Το παςτεριωμζνο γάλα αγελάδοσ κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί  ςε επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ του ςε 
υψθλι κερμοκραςία για μικρό χρονικό διάςτθμα (τουλάχιςτον 71,7

ο
 C για 15ϋ) ι άλλοσ ςυνδυαςμόσ για τθν επίτευξθ 

ιςοδυνάμου αποτελζςματοσ. Να παρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ ςτθν δοκιμαςία φωςφατάςθσ και κετικι 
αντίδραςθ ςτθν δοκιμαςία υπεροξειδάςθσ. 

Μετά τθν παςτερίωςθ να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατό ςε κερμοκραςία που δεν υπερβαίνει τουσ 6
ο
C, ςτθν 

κερμοκραςία ςτθν οποία και ςυντθρείται, θ δε διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ επτά θμζρεσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ θμερομθνίασ παςτερίωςθσ. Θ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ είναι ευκφνθ του 
παραςκευαςτι. 

Να είναι ομογενοποιθμζνο, που ςθμαίνει ότι, εάν μείνει ςε ακινθςία 48 ϊρεσ δεν πρζπει να ςχθματίηεται φανερόσ 
διαχωριςμόσ  τθσ κρζμασ, θ δε περιεκτικότθτα ςε λίποσ τθσ υπερκείμενθσ ποςότθτασ  100 cm

3
 γάλακτοσ φιάλθσ του 

ενόσ Lit να μθ διαφζρει περιςςότερο από το 10% τθσ περιεκτικότθτασ ςε λίποσ του εναπομείναντοσ γάλακτοσ. 

Το χορθγοφμενο παςτεριωμζνο αγελαδινό γάλα κα πρζπει να ζχει περιεκτικότθτα ςε λίποσ 3,5% (πλιρεσ) και 1,5 % 
(ελαφρφ). Επιπλζον, να ζχει ειδικό βάροσ ςτουσ 15

ο
C  1,028g/l (για το πλιρεσ)  

ΥΦΣΧΦΕΦΣΠΕΡΑ ΕΛΔΘ: 

CPV   15511000-3    ΓΑΛΑ 

1. Γάλα νωπό 3,5% ςε ςυςκευαςία 10 Lit. 

2. Γάλα νωπό 1,5% ςε ςυςκευαςία 1 Lit. 

Το  παςτεριωμζνο γάλα κα πρζπει να πλθροί τα μικροβιολογικά χαρακτθριςτικά όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Κεφ ΛΛ του 
Ρ.Δ. 56/95, Κανονιςμοφσ (ΕΚ) 2073/2005 και 1441/2007, με διαδικαςίεσ παραγωγισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των 
ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004. 

Entero-Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml. 

Ρακογόνα n=5, c=0,  Απουςία ςε 25 g. 

 Στθν ςυςκευαςία κα πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ με εμφανι και ευδιάκριτουσ χαρακτιρεσ ςτα Ελλθνικά: 

Θ ζνδειξθ ¨παςτεριωμζνο¨, 

Θ χϊρα προζλευςθσ του, 

Το ςιμα καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ, 

Το Εργοςτάςιο παραγωγισ, 

Θ κερμοκραςία ςυντιρθςισ του, κακϊσ και οι θμερομθνίεσ παςτερίωςθσ και ανάλωςθσ αυτοφ (διάρκεια ζωσ 7 
θμζρεσ). 

Ο κωδικόσ παρτίδασ. 

Θ δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων: 

 Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν 
των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων Οδθγία 
2001/101/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

 Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν 
θμερομθνία από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν 
ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 
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 Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν 
ενδείξεων πζραν των προβλεπόμενων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 25θσ 
Οκτωβρίου 2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ 
των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 
1925/2006 και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ Επιτροπισ. 

ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 

Ψο γάλα  να είναι ςε (Α) και (Β)  ςυςκευαςία  των  10 Lit και του 1 lit. 

Θ πρϊτθ (Α) ςυςκευαςία για τα είδθ με αφξοντα αρικμό (Α/Α) 1,2 να είναι Tetra Pak ι άλλθσ ανάλογθσ και να πλθροί 
όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ και τουσ όρουσ του Άρκρου 85 του Κ.Τ.& Ρ και των Τροποποιιςεων αυτοφ. Θ δεφτερθ 
ςυςκευαςία για το είδοσ με αφξοντα αρικμό (Α/Α)  2 να είναι ςε κιβϊτια – πλαςτικά – με χωρίςματα που κα ζχουν 
χειρολαβζσ για τθν εφκολθ μεταφορά τουσ. Τα παραπάνω κιβϊτια κα επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι.   

Κατά τθν παραλαβι, και όταν κεωρθκεί απαραίτθτο από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ , κα παραλαμβάνεται ποςότθτα 
500 – 1000 ml τα οποία κα βράηονται ενϊπιον του προμθκευτι ι του αντιπροςϊπου του. Εάν το γάλα όταν βράςει 
¨κόψει¨, αυτό ςθμαίνει ότι ζχει αυξθμζνθ οξφτθτα και ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ  να  αντικαταςτιςει όλθ 
τθν ποςότθτα του παραδιδομζνου γάλακτοσ. 

Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κάκε εργάςιμθ μετά από ζγγραφθ παραγγελία, θ οποία κα δίδεται τθν 
προθγοφμενθ ι δφο θμζρεσ πριν όταν μεςολαβεί αργία.  Εάν οι θμζρεσ αργίασ είναι πάνω από τρείσ θμζρεσ και θ 
θμερομθνία λιξθσ ανάλωςθσ είναι θ θμζρα διάκεςθσ αυτοφ, για τυχόν αλλοίωςθ του είδουσ θ ευκφνθ είναι του 
προμθκευτι. 

Θ3. Χυμπυκνωμζνο γάλα 

Ρλιρεσ γάλα ςυμπυκνωμζνο ι Γάλα ςυμπυκνωμζνο ι Γάλα ςυμπυκνωμζνο μθ ηαχαροφχο, χαρακτθρίηεται το μερικά 
αφυδατωμζνο γάλα το οποίο πλθροί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ. Άρκρο 80 και ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του άρκρου 
7 του Ρ.∆ 56/95, δθλαδι: 

Να ζχει παραςκευαςκεί ςε εγκατάςταςθ μεταποίθςθσ που ανταποκρίνεται ςτουσ κανόνεσ και τισ προδιαγραφζσ των 
Κεφαλαίων Λ, ΛΛ  V και VI του Ραραρτιματοσ ϋϋΒϋϋ. Ρ.∆ 56/95. 

Να ζχει υποςτεί κερμικι επεξεργαςία κατά τθ διάρκεια τθσ παραςκευισ ι να παραςκευάηεται από προϊόντα που 
ζχουν υποςτεί κερμικι επεξεργαςία. 

∆εν κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςε επεξεργαςία με ιονίηουςεσ ακτινοβολίεσ. 

Να μθν περιζχει πρόςκετα πζραν αυτϊν που προβλζπονται από το άρκρο 80, παρ. 14 του ΚΤΡ και το άρκρο 3 του Ρ∆ 
518/83, όπωσ αυτό τροποποιικθκε µε τθν Υπουργικι Απόφαςθ 145/96. 

Να μθν περιζχει ίχνθ καταλοίπων ουςιϊν τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ανοχισ, ςφμφωνα µε το Κεφ 
ΛΛΛ, άρκρο 20 του Ρ∆ 259/98 (Α 191) ϋϋΡερί Απαγόρευςθσ χριςθσ ουςιϊν µε ορμονικι ι κρεοςτατικι δράςθ. 

Εάν το προϊόν προζρχεται από τρίτθ χϊρα πρζπει τουλάχιςτον να πλθροί τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο 
ΚΕΨ. ΛΛ του Ρ∆ 56/95, και τα  άρκρα 21, 22 και 23 του Ρ∆ 56/95. 

Το  προϊόν   πρζπει να ζχει τα εξισ φυςικοχθμικά  χαρακτθριςτικά: 

Να ζχει ευχάριςτθ υπόγλυκθ γεφςθ, τθ χαρακτθριςτικι οςμι του αφυδατωμζνου γάλακτοσ και το χρϊμα του να είναι 
λευκό ι υπόλευκο. 

Να ζχει ελαφρϊσ κρεμϊδθ ςφςταςθ, να είναι ομοιογενζσ (χωρίσ κοκκϊδεισ ι άλλεσ αποκζςεισ) και το λίποσ του να 
µθν διαχωρίηεται ςε ιδιαίτερο ςτρϊμα μζςα ςτα κουτιά. Να είναι απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ. 

Να µθν παρουςιάηει πιξθ του περιεχομζνου (ολικι ι μερικι), ιηιματα ςτον πυκμζνα των ςυςκευαςιϊν, αποχωριςμό 
του λίπουσ ι ενδείξεισ ςιψθσ. 

Ρεριεκτικότθτα ςε λίποσ 7,5% (τοισ εκατό) του βάρουσ τουλάχιςτον. 

Ολικό ςτερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτοσ 25% (τοισ εκατό) του βάρουσ τουλάχιςτον. 

Ολικι οξφτθτα μεταξφ 6 και 8 βακμϊν SOXHLETHENCKEL, μετά από αραίωςθ για παραςκευι προϊόντοσ που 
αντιςτοιχεί µε το νωπό φυςικό γάλα. 

Το  PH να είναι μεταξφ 6,3 και 6,8, μετά από αραίωςθ για παραςκευι προϊόντοσ, που αντιςτοιχεί ςτο νωπό γάλα. 

Μετά τθν αραίωςθ να προκφπτει γάλα ενόσ lit  και ειδικοφ βάρουσ 1,028 g/lit ςφμφωνα με τον Κ.Τ.Ρ. άρκρο 80 παρ.3 
και ολικό ςτερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτοσ 25% του βάρουσ τουλάχιςτον. 
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Να είναι δυνατόν να διατθρθκεί ςτισ αποκικεσ  του Νοςοκομείου εκτόσ ψυκτικϊν καλάμων χωρίσ να παρουςιάςει 
οποιαδιποτε αιςκθτι ι οργανολθπτικι αλλοίωςθ, για το χρονικό διάςτθμα  τουλάχιςτον που αναγράφεται επί τθσ 
ςυςκευαςίασ. 

Το ςυμπυκνωμζνο γάλα να είναι ςυςκευαςμζνο ςε κυλινδρικά λευκοςιδθρά κουτιά ι ςε ςυςκευαςία Tetra Pak ι 
άλλθ ανάλογθ (Α) πρϊτθ  ςυςκευαςία με περιεχόμενο βάροσ 410 gr προϊόντοσ και ςε χαρτοκιβϊτια, (Β) δεφτερθ 
ςυςκευαςία. 

Οι ςυςκευαςίεσ του γάλακτοσ κερμικισ επεξεργαςίασ πρζπει να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ. Δεν πρζπει 
ιδίωσ να απελευκερϊνουν μζςα ςτο γάλα ποςότθτα ςτοιχείων που κα ιταν δυνατό να κζςει ςε κίνδυνο τθν 
ανκρϊπινθ υγεία, να αλλοιϊνουν τθ ςφςταςθ του γάλακτοσ ι να αςκοφν επιβλαβι επίδραςθ ςτισ οργανολθπτικζσ 
του ιδιότθτεσ. 

Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςκλθρότθτα και ανκεκτικότθτα, να µθν παρουςιάηουν διαρροζσ, 
διατριςεισ, διαβρϊςεισ, και γενικά ανωμαλίεσ οι οποίεσ μποροφν να επθρεάςουν τθν υγιεινι κατάςταςθ και 
ςυντιρθςθ του περιεχομζνου. 

Γενικά οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να εξαςφαλίηουν τισ απαιτιςεισ των άρκρων 9, 23 και 28 του Κ.Τ.Ρ.. 

Τα  κυλινδρικά μεταλλικά  κουτιά  (Α) ςυςκευαςία  (κορμοί και  πϊματα) να ζχουν καταςκευαςτεί από καινοφργιο 
λευκοςίδθρο, πάχουσ τουλάχιςτον 0,19 mm και 0,20 mm αντίςτοιχα, θλεκτρολυτικά επικαςςιτερωμζνο (βάροσ 
θλεκτρολυτικοφ επιςτρϊματοσ 2,8 gr/m

2
 τουλάχιςτον εςωτερικά και 5,6 gr/m

2
 εξωτερικά). 

Στθν ςυςκευαςία ςτθ χάρτινθ ταινία που περιβάλλει το ςϊμα του κουτιοφ ι ςε ετικζτα ι µε ανεξίτθλο μελάνι πρζπει 
να αναγράφονται οι εξισ ενδείξεισ: 

(1) Θ ονομαςία του προϊόντοσ. 

(2) Το ποςοςτό των λιπαρϊν και το Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπουσ (ΣΥΑΛ) του γάλακτοσ. 

(3) ϋΖνδειξθ του τρόπου χριςθσ. 

(4) Το κακαρό βάροσ ςε γραμμάρια. 

(5) Το όνομα, θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. 

(6) Κατάλογοσ των ςυςτατικϊν. 

(7) Θμερομθνία και ζτοσ παραςκευισ. 

(8) Κωδικόσ παρτίδασ. 

 Τα χαρτοκιβϊτια *(Β) ςυςκευαςία+ πρζπει να είναι καινοφργια, από χαρτί καλισ ποιότθτασ από κυματοειδζσ χαρτόνι 
αντοχισ ςε διάρρθξθ κατά MULLEN τουλάχιςτον 190 lb/in

2
. Οι διαςτάςεισ των χαρτοκιβωτίων πρζπει να είναι 

τζτοιεσ, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ ςυςκευαςία του προϊόντοσ, χωρίσ να υπάρχει κενόσ χϊροσ μεταξφ των κουτιϊν 
και των τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων. 

Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα γράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του γάλακτοσ και να είναι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τισ 
Ε.Ε. και τισ τροποποιιςεισ αυτϊν κακϊσ  να  φζρει  τθ  ςιμανςθ  C.E. ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ 2007/68, 2001/89, 
2000/13 Ε.Κ.  θ δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τον κανονιςμό (ΕΕ) 1169/2011.  

Θ4. Υοιότθτα και χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ προϊόντων «γιαοφρτι». 

Γιαοφρτι αγελάδοσ με λιπαρά τουλάχιςτον 3,5 %  
1. «Γιαoφρτι» xαρακτθρίηεται τo γαλακτοκομικό πρoϊόν τo oπoίo παράγεται από τθ ηφμωςθ και πιξθ του 
γάλακτoσ, με τθ χριςθ υποχρεωτικά των καλλιεργειϊν – εκκινθτϊν Streptococcus salivarious subsp. 
thermophilus και Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, ϊςτε το τελικό ηυμωμζνο προϊόν να περιζχει 
τουλάχιςτον 107cfu/g προϊόντοσ μζχρι τθν θμερομθνία ανάλωςισ του. 
2. Ϋσ πρϊτθ φλθ του γιαουρτιοφ χρθςιμοποιείται το γάλα όπωσ αυτό ορίηεται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 
1308/2013 (Ραράρτθμα VII, Μζροσ ΛΛΛ, παράγραφοσ 1). 
3. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ ολικά αφυδατωμζνου γάλακτοσ ι παραγϊγων του γάλακτοσ ςε μορφι 
ςκόνθσ με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ παρ. 5, ςθμ. β. 
4. Θ περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνθ ςτο γιαοφρτι από αγελαδινό ι γίδινο γάλα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
3,2% και από πρόβειο γάλα τουλάχιςτον 5,5%. Σε περίπτωςθ χριςθσ μιγμάτων γάλακτοσ θ ελάχιςτθ 
περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνθ υπολογίηεται από τθν αναλογία των ειδϊν του γάλακτοσ. 
5. Κατά τθν παραςκευι του γιαουρτιοφ, πζραν τθσ πρϊτθσ φλθσ, επιτρζπεται μόνο: 
α) θ προςκικθ κρζμασ γάλακτοσ για τθ ρφκμιςθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρζσ ουςίεσ 
β) θ προςκικθ πρωτεϊνϊν γάλακτοσ για τεχνολογικοφσ λόγουσ ρφκμιςθσ του Στερεοφ Υπολείμματοσ 
Άνευ Λίπουσ (ΣΥΑΛ), του ίδιου είδουσ ηϊου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ αφξθςθ του ΣΥΑΛ ςτο 
γιαοφρτι δε κα ξεπερνά το ΣΥΑΛ του γάλακτοσ που χρθςιμοποιικθκε, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 80, 
παρ. 3 του Κ.Τ.Ρ., κατά 4 μονάδεσ. 
6. Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν για τθ ηφμωςθ και άλλοι μικροοργανιςμοί επιπλζον τθσ 
χαρακτθριςτικισ καλλιζργειασ του γιαουρτιοφ τθσ παρ. 1, αναγράφονται ςτθν επιςιμανςθ υπό τθν 
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προχπόκεςθ ότι ο πλθκυςμόσ τουσ κα είναι τουλάχιςτον 106cfu/gr προϊόντοσ κατά τθν θμερομθνία 
ανάλωςθσ. 
7. «Στραγγιςτό γιαοφρτι» χαρακτθρίηεται το προϊόν που λαμβάνεται από το γιαοφρτι μετά από αποςτράγγιςθ μζρουσ 
του οροφ μετά τθν πιξθ και ζχει κατ’ ελάχιςτο 5,6% πρωτεΐνεσ για το αγελαδινό ι γίδινο γάλα και 8% για το πρόβειο 
γάλα. Σε περίπτωςθ μιγμάτων διαφόρων ειδϊν γάλακτοσ θ ελάχιςτθ 
περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνεσ υπολογίηεται με βάςθ τθν αναλογία των ειδϊν γάλακτοσ. 
8. «Ραραδοςιακό» είναι το γιαοφρτι που πλθροί τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 
α) Ραραςκευάηεται με τθν παραδοςιακι μζκοδο ϊςτε να φζρει υμζνα (πζτςα) ςτθν επιφάνειά του. 
β) Ρροκφπτει από τθν πιξθ αποκλειςτικά νωποφ ι παςτεριωμζνου γάλακτοσ που δεν ζχει υποςτεί 
τροποποίθςθ τθσ φυςικισ του ςφνκεςθσ με μόνθ εξαίρεςθ τθ ρφκμιςθ τθσ λιποπεριεκτικότθτασ, ζωσ 
του ςθμείου που είναι τεχνικά επιτεφξιμθ θ δθμιουργία υμζνα. 
9. α) Θ επιςιμανςθ του γιαουρτιοφ εν γζνει πρζπει να περιλαμβάνει όλεσ τισ υποχρεωτικζσ ενδείξεισ που 
προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1169/2011. 
β) Επιπλζον των απαιτιςεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1169/2011, πρζπει να δίνονται οι παρακάτω  
πλθροφορίεσ: 
i. το είδοσ του ηϊου από το οποίο προζρχεται το γάλα και ςτθν περίπτωςθ χριςθσ μειγμάτων 
γάλακτοσ διαφόρων ειδϊν ηϊων αναφζρεται και θ ποςοςτιαία αναλογία κάκε είδουσ. Οι ενδείξεισ 
αυτζσ ςυνοδεφουν τθν ονομαςία πϊλθςθσ του προϊόντοσ. Ϋςτόςο θ πλθροφορία για τθν 
ποςοςτιαία αναλογία των διαφορετικϊν ειδϊν γάλακτοσ μπορεί εναλλακτικά να περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο ςυςτατικϊν, εφόςον αυτόσ υπάρχει. 
ii. Στο ίδιο οπτικό πεδίο με τθν ονομαςία πϊλθςθσ, βάςει των προβλεπομζνων ςτθν παρ. 1β του 
Μζρουσ ΛΛΛ του Ραραρτιματοσ VII του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, ςτθν περίπτωςθ εκτόσ του νωποφ, θ 
περιγραφι τθσ φυςικισ επεξεργαςίασ τθσ βαςικισ πρϊτθσ φλθσ γάλακτοσ, θ οποία ανάγεται ςε 
ιςοδφναμο γάλακτοσ. Ϋςτόςο θ πλθροφορία αυτι μπορεί εναλλακτικά να περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο ςυςτατικϊν, εφόςον αυτόσ υπάρχει. 
iii. Στο ίδιο οπτικό πεδίο με τθν ονομαςία πϊλθςθσ, το επί τοισ εκατό (%) ποςοςτό τθσ 
περιεκτικότθτασ ςε λιπαρζσ ουςίεσ του ζτοιμου προϊόντοσ. 
Οι ανωτζρω ενδείξεισ κα πρζπει να αναγράφονται κατά τρόπο ϊςτε να είναι ευανάγνωςτεσ και 
ανεξίτθλεσ. 
10. Οι διατάξεισ του παρό ντοσ άρκρου αφοροφν ςτα προϊόντα που παράγονται ςτθν Ελλάδα, ενϊ κάκε 
προϊόν το οποίο ζχει παραςκευαςτεί ι/και διατεκεί νομίμωσ ςτο εμπόριο ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ι  
ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΗΕΣ που είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ ςυνκικθσ του ΕΟΩ ι ςτθν Τουρκί α, 
μπορεί να διατίκεται ςτθν αγορά ςτθν Ελλάδα, όταν ζχει παραςκευαςκεί ςφμφωνα με πρότυπα, 
προδιαγραφζσ ι και διαδικαςίεσ παραςκευισ και δοκιμϊν, που αποδεδειγμζνα εγγυϊνται ιςοδφναμο 
επίπεδο ποιότθτασ και αςφάλειασ με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ τεχνικοφ κανονιςμοφ για τθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ, αςφάλειασ, των ςυμφερόντων του καταναλωτι και του 
περιβάλλοντοσ. 

Υοιότθτα και χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των τυροκομικϊν προϊόντων (Θ.5, Θ.6 και Θ.7) 

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

Συνκικεσ ωρίμανςθσ – Ωρόνοσ ωρίμανςθσ 
A. H ωρίμανςθ των τυριϊν πρζπει να γίνεται ςε χϊρουσ όπου θ κερμοκραςία δεν κα είναι κατϊτερθ των +100C και 
κα υπάρχει κατάλλθλθ για κάκε τφπο τυριοφ υγρομετρικι κατάςταςθ. O χρόνοσ ωρίμανςθσ εξαρτάται από τθν 
κατθγορία ταυ τυριοφ: α) τα πολφ ςκλθρά, τα ςκλθρά και τα θμίςκλθρα τυριά για να ςυμπλθρϊςουν τθν ωρίμανςι 
τουσ πρζπει να παραμείνουν για τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ ςτισ παραπάνω ςυνκικεσ, β) τα μαλακά τυριά για να 
ςυμπλθρϊςουν τθν ωρίμανςι τουσ πρζπει να παραμείνουν τoυλάxιςτoν δφο (2) μινεσ. Εξαιροφνται τα «Λευκά τυριά 
άλμθσ», τα οποία είναι παραςκευαςμζνα από παςτεριωμζνο γάλα και επιτρζπεται να διατίκενται δεκαπζντε θμζρεσ 
(15) μετά τθν παραςκευι τουσ (θ εξαίρεςθ αυτι δεν αφορά τα Ελλθνικά Ραραδοςιακά τυριά). 
Β. Συνκικεσ αποκικευςθσ των ϊριμων τυριϊν μζχρι τθ διάκεςι τουσ ςτθν κατανάλωςθ: α) πολφ ςκλθρά, ςκλθρά, 
θμίςκλθρα τυριά: ςε κλιματιηόμενουσ καλάμουσ με ανακυκλoφμενo ζντoνo ρεφμα αζρα, κερμοκραςίασ από 00C ζωσ 
+100C και υγρομετρικισ κατάςταςθσ από 75 ζωσ 85, β) μαλακά τυριά: ςε κλιματιηόμενουσ καλάμουσ με 
ανακυκλωμζνο μζτριο ρεφμα αζρα, κερμοκραςίασ 00C ζωσ +20C και υγρομετρικισ κατάςταςθσ από 85 ζωσ 95 %. 
Εξαιροφνται τα ςυςκευαςμζνα ςε ςυςκευαςίεσ αδιαπζραςτεσ από υγραςία π.x. μεταλλικά δοχεία, τα oπoία 
αποκθκεφονται ςε ψυκτικοφσ καλάμουσ κερμοκραςίασ 00C ζωσ +20C. 
Στα μζςα ςυςκευαςίασ που κα περιζχονται τα προϊόντα, κα αναγράφονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα οι ενδείξεισ όπωσ 
αυτζσ κακορίηονται ςτο άρκρο 11 του Κ.T.Ρ. και ςτισ επιμζρουσ παραγράφουσ τoυ άρκρου 83 Γ (γενικζσ διατάξεισ για 
τα τυριά από γάλα, με ωρίμανςθ) και επιπλζον: 
– κατθγορία τυριοφ, 
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– είδοσ ι είδθ γάλακτοσ (ποςοςτά) που παραςκευάςκθκε το τυρί, 
– ελάxιςτo λίποσ (υπολογιςμζνο ςε ξερι ουςία), 
– μζγιςτθ υγραςία, 
– θμερομθνία παραγωγισ, 
– θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ, 
– xϊρα προζλευςθσ – παραγωγισ του τυριοφ, 
– ζδρα τυροκομείου παραςκευισ τυριοφ (μόνο για τα Ραραδοςιακά τυριά), 
– ποςοςτό άλατοσ, 
– πρόςκετα, είτε ζxoυν προςτεκεί ςτθ μάηα του τυριοφ είτε υπάρxoυν ςτθν επιδερμίδα του τυριοφ και με τισ 
προχποκζςεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 11 ταυ Κ.T. και επίςθσ με οδθγίεσ, όπου χρειάηονται, π.x. όταν θ 
επιδερμίδα ζxει ναταμυκίνθ κα δίνονται οδθγίεσ ςτον καταναλωτι μζχρι ποιο βάκοσ κα κακαρίηει το τυρί. 
Ιτοι: 
α) Το προϊόν. 
β) Τθν Ρροζλευςθ. 
γ) Τθν επωνυμία και τθν ζδρα του παραγωγοφ – ςυςκευαςτι. 
δ) Το κακαρό βάροσ του περιεχομζνου. 
ε) Τθν θμερομθνία παραγωγισ και λιξεωσ. 
ςτ) Τα δφο πρϊτα γράμματα τθσ ονομαςίασ προζλευςθσ, τον αφξοντα αρικμό του μζςου ςυςκευαςίασ. 
Οι λοιπζσ υποχρεωτικζσ ενδείξεισ κα είναι ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παρ.7 του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 81/93, θ 
δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ των τροφίμων: 
• Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων Οδθγία 2001/101/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ. 
• Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν θμερομθνία, 
από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 
• Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν ενδείξεων 
πζραν των προβλεπομζνων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 25θσ Οκτωβρίου 
2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 1925/2006 και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 
1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ Επιτροπισ. 

Θ επικάλυψθ των τυριϊν μπορεί να είναι από κερί μελιςςϊν, ςκλθρι παραφίνθ ι άλλεσ φλεσ που για να 
χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να τφχουν ζγκριςθσ του ΑΩΣ και κατά περίπτωςθ, του ΕΟΨ ι του ΚΕΣΥ. 
Θ επικάλυψθ μπορεί να είναι χρωματιςμζνθ με τισ χρωςτικζσ του παραρτιματοσ V, μζρθ 1 και 2 του άρκρου 35 του 
Κϊδικα Τροφίμων κακϊσ και με τισ χρωςτικζσ Ε180, Λικορουμπίνθ ΒΚ και Ε160β Ανάττο, όπωσ αναφζρεται ςτο 
παράρτθμα IV, του εν λόγω άρκρου και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των παραρτθμάτων αυτϊν. Επιτρζπεται θ 
επάλειψθ, θ εμβάπτιςθ ι ο ψεκαςμόσ μόνο τθσ επιφάνειασ των ςκλθρϊν, των θμίςκλθρων και θμιμαλακϊν τυριϊν 
με ναταμυκίνθ ι πιμαριςίνθ και με τθν προχπόκεςθ ότι ςτο τυρί που διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ: 
1. Κα διαπιςτϊνεται απουςία ναταμυκίνθσ ςε βάκοσ 5 mm. 
2. Το κατάλοιπο τθσ ναταμυκίνθσ δεν κα υπερβαίνει το 1mg/dm2 επιφανείασ. 
Θ ςυςκευαςία να είναι πλαςτικι αεροςτεγισ με το εςωτερικό φφλλο ι φιλμ που ζρχεται ςε επαφι με το τρόφιμο 
από φλθ που επιτρζπεται από τον Κ.T.Ρ.. 

Οι προςφορζσ των παρακάτω προϊόντων κα είναι επϊνυμεσ ωσ προσ τα προςφερόμενα είδθ με παράλλθλθ 
προςκόμιςθ ςχετικϊν δειγμάτων. Θ προςκόμιςθ δειγμάτων είναι απαραίτθτθ, με ποινι αποκλειςμοφ, βάςει του 
οποίου κα γίνεται και θ παραλαβι του είδουσ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΑ ΕΛΔΘ 
CPV ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔΟΥΣ 

1. 15544000-3 ΣΚΛΘΟ ΤΥΛ 
2. 15542300-2 ΨΕΤΑ (ΡΟΡ) 
3. 15545000-0 ΤΥΛΑ ΓΛΑ ΕΡΑΛΕΛΪΘ 
 

Θ.5. Υοιότθτα και χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ ςκλθροφ τυριοφ (γραβιζρα αγελάδασ) 
Το ςκλθρό τυρί, (κεφάλι 9-11 Kgr περίπου) να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτό ορίηεται ςτον ΚΫΔΛΚΑ 
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ΤΟΨΛΜΫΝ ΡΟΤΫΝ & ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΫΝ ΚΟΛΝΘΣ ΩΘΣΘΣ και να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ 
και υγειονομικζσ διατάξεισ. 
Να ζχει παραςκευαςκεί από νωπό ι παςτεριωμζνο γάλα, απουςία αντιβιοτικϊν και γενετικά τροποποιθμζνων 
υλικϊν, μετά από οξυγαλακτικι ηφμωςθ με τθν επενζργεια πυτιάσ ι άλλων ενηφμων οι καλλιζργειεσ βακτθρίων, θ 
ωρίμανςθ δε να ζχει γίνει ςτουσ 12-14oC με ςχετικι υγραςία 85-90% και για (3) τουλάχιςτον μινεσ. 

Το παραδιδόμενο ςκλθρό τυρί να ζχει: 

Α ΨΥΣΛΚΟΩΘΜΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
1 Λίποσ επί ξθροφ 40% κατϋ ελάχιςτον. 
2. Υγραςία 38% μζγιςτον. 
3. Ωλωριοφχο Νάτριο 2% μζγιςτον. 
4. Ενεργό οξφτθτα 5.3.5.5% pΘ. 
5. Ωρϊμα υποκίτρινο. 
6. Υφι ςκλθρισ ςυμπαγισ. 
7. Εμφάνιςθ ςυνεκτικι. 
8. Γεφςθ αλμυρι πικάντικθ. 
9. Σχιμα κυλινδρικό. 
Β ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
1. Κολοβακτθροειδι – 
2. Escherichia coli – 
3. Salmonella spp Απουςία 
4. Listeria monocytogenes Απουςία 
5. Staphylococcus aureus – 
Γ ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ 
Στο μζςο ςυςκευαςίασ κα πρζπει να αναγράφονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με ευανάγνωςτα γράμματα, 
από χρϊμα ι μελάνι, που δεν μεταφζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ ουςίεσ, οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: 
1. Το προϊόν. 
2. Θ ονομαςία Ρροζλευςθσ. 
3. Θ επωνυμία και θ ζδρα του παραγωγοφ. 
4. Θ θμερομθνία παραγωγισ και θ θμερομθνία λιξεωσ. 
5. Τα ποςοςτά λίπουσ & υγραςίασ. 
6. Ο αφξοντασ αρικμόσ του μζςου ςυςκευαςίασ. 

Θ.6. Υοιότθτα και χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ τυριοφ φζτα (Υ.Σ.Υ) 

Το τυρί ΨΕΤΑ (Ρ.Ο.Ρ), να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτον ΚΫΔΛΚΑ ΤΟΨΛΜΫΝ ΡΟΤΫΝ & 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΫΝ ΚΟΛΝΘΣ ΩΘΣΘΣ και να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ 
διατάξεισ. 
H ονομαςία «ΨΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίηεται ωσ προςτατευόμενθ ονομαςία προζλευςθσ (ΡΟΡ) για το λευκό τυρί 
άλμθσ που παράγεται παραδοςιακά ςτθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτισ περιοχζσ που αναφζρονται παρά κάτω, από 
γάλα πρόβειο ι μίγμα αυτοφ με γίδινο. Το γάλα που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι τθσ «ΨΕΤΑΣ» (FETA) πρζπει 
να προζρχεται αποκλειςτικά από τισ περιοχζσ Μακεδονίασ, Κράκθσ, Θπείρου, Κεςςαλίασ, Στερεάσ Ελλάδασ, 
Ρελοποννιςου και του Νομοφ Λζςβου, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν υπ.ϋ αρικμό Υπουργικι Απόφαςθ 313025, ΨΕΚ 8, 
Τεφχοσ Βϋ. 
Το γάλα που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι «ΨΕΤΑΣ» (FETA) πρζπει να πλθροί τισ εξισ προχποκζςεισ:  
α) Το χρθςιμοποιοφμενο γίδινο γάλα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% κατά βάροσ. 
β) Θ λιποπεριεκτικότθτα του γάλακτοσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6% κατά βάροσ. 
γ) Το pΘ του γάλακτοσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6,5. 
δ) Θ πιξθ του γάλακτοσ πρζπει να γίνεται εντόσ 48 ωρϊν από τθν άμελξθ. Το γάλα μζχρι τθν πιξθ διατθρείται ςε 
ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ. 
ε) Το γάλα πρζπει να προζρχεται από φυλζσ προβάτων και αιγϊν παραδοςιακά εκτρεφόμενεσ και προςαρμοςμζνεσ 
ςτθν περιοχι παραςκευισ τθσ «ΨΕΤΑΣ» (FETA) και θ διατροφι τουσ πρζπει να βαςίηεται ςτθ χλωρίδα τθσ εν λόγω 
περιοχισ. 
ςτ) Το γάλα πρζπει να προζρχεται από αμζλξεισ, που γίνονται 10 θμζρεσ τουλάχιςτον μετά τον τοκετό. 
η) Το γάλα πρζπει να είναι κακαρό, αγνό, υγιεινό, πλιρεσ. 
θ) Το γάλα πρζπει να είναι νωπό ι παςτεριωμζνο. 
κ) Το γάλα να χαρακτθρίηεται από απουςία αντιβιοτικϊν και γενετικά τροποποιθμζνων υλικϊν. 

ι) Να μεριδοποιείται εφκολα και να μθν τρίβεται ςτθ μεριδοποίθςθ 
Απαγορεφεται θ παραςκευι «ΨΕΤΑΣ» (FETA) από άλλο είδοσ γάλακτοσ, πλθν των ανωτζρω κακοριηομζνων.  
Στο προσ τυροκόμιςθ για παραςκευι «ΨΕΤΑΣ» (FETA) γάλα απαγορεφεται θ ςυμπφκνωςθ, θ προςκικθ ςκόνθσ ι 
ςυμπυκνϊματοσ γάλακτοσ, πρωτεϊνϊν γάλακτοσ, καηεϊνικϊν αλάτων κακϊσ και θ προςκικθ χρωςτικϊν και 
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ςυντθρθτικϊν ουςιϊν. 
Στο προσ τυροκόμιςθ γάλα για παραςκευι «ΨΕΤΑΣ» (FETA) προςτίκενται παραδοςιακι πυτιά ι άλλα ζνηυμα με 
ανάλογθ δράςθ. Πταν το γάλα παςτεριϊνεται προςτίκενται αβλαβείσ οξυγαλακτικζσ καλλιζργειεσ βακτθρίων, κακϊσ 
και χλωριοφχο αςβζςτιο, μζχρι 20gr/ 100 Kgr γάλακτοσ. 
Μετά τθν πιξθ του γάλακτοσ, το τυρόπθγμα τοποκετείται ςε ειδικοφσ υποδοχείσ (καλοφπια) για φυςικι ςτράγγιςθ, 
χωρίσ πίεςθ. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ φυςικισ ςτράγγιςθσ και όταν ςτερεοποιθκεί το τυρόπθγμα, υποβάλλεται ςε ξθρό επιφανειακό 
αλάτιςμα με χονδρόκοκκο αλάτι (βρϊςιμο χλωριοφχο νάτριο). Κατά το ςτάδιο αυτό αναπτφςςεται ςτθν επιφάνεια 
του τυροπιγματοσ άφκονθ μικροχλωρίδα, θ οποία κα ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ωρίμανςθ και ςτθν ανάπτυξθ 
ειδικϊν οργανολθπτικϊν ιδιοτιτων τθσ «ΨΕΤΑΣ» (FETA). Μετά το ξθρό αλάτιςμα και τθν τοποκζτθςθ του 
τυροπιγματοσ ςε ξφλινουσ ι μεταλλικοφσ υποδοχείσ, προςτίκεται άλμθ περιεκτικότθτασ ςε χλωριοφχο νάτριο 7% 
κατά βάροσ. Οι υποδοχείσ τοποκετοφνται ςε καλάμουσ ωρίμανςθσ με ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ μζχρι 
180C και ςχετικισ υγραςίασ τουλάχιςτον 85%. Θ ωρίμανςθ τθσ «ΨΕΤΑΣ» (FETA) να γίνεται ςε δυο ςτάδια: Το πρϊτο 
ςτάδιο ωρίμανςθσ πραγματοποιείται και διαρκεί μζχρι 15 θμζρεσ. Το δεφτερο ςτάδιο ωρίμανςθσ πραγματοποιείται 
ςε ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ που εξαςφαλίηουν ςτακερι κερμοκραςία 2-40C και ςχετικι υγραςία 85% τουλάχιςτον. Ο 
ςυνολικόσ χρόνοσ ωρίμανςθσ τθσ «ΨΕΤΑΣ» (FETA) κατά τα ανωτζρω δυο ςτάδια διαρκεί τουλάχιςτον δυο μινεσ. Θ 
ωρίμανςθ τθσ «ΨΕΤΑΣ» (FETA) γίνεται ςε ξφλινα βαρζλια ι μεταλλικά δοχεία ςε εγκαταςτάςεισ, που βρίςκονται 
εντόσ των περιοχϊν που αναφζρκθκαν. 
Θ «ΨΕΤΑ» (FETA) να διατίκεται ςυςκευαςμζνθ ςε κατάλλθλα μεταλλικά δοχεία των 15 Kgr και εντόσ άλμθσ όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 4 και 5 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 313025 ΨΕΚ 8 Τεφχοσ Β. 

Θ παραδιδόμενθ ΨΕΤΑ να ζχει : 
Α ΨΥΣΛΚΟΩΘΜΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
1. Λίποσ επί ξθροφ 43% κατϋελάχιςτον. 
2. Υγραςία 56% μζγιςτον. 
3. Ωλωριοφχο Νάτριο 3% μζγιςτον. 
4. Ενεργό οξφτθτα 4.25-4.5% ph. 
5. Ωρϊμα κακαρό λευκό. 
6. Υφι ςυμπαγισ με λίγεσ μθχανικζσ ςχιςμζσ. 
7. Εμφάνιςθ μαλακό τυρί με λίγεσ ι κακόλου οπζσ κατανεμθμζνεσ ςε όλθ τθν μάηα. 
8. Γεφςθ ευχάριςτθ, λιπόλυςθσ ελαφρά όξινθ και πλοφςιο άρωμα. 
9. Σχιμα ορκογϊνια παραλλθλεπίπεδα. 
10. Συνεκτικότθτα μαλακό τυρί που να κόβεται ςε λείεσ φζτεσ. 
11. Οπζσ: Κακόλου ι λίγεσ – Κατανομι: Σε όλθ τθ μάηα Σχιμα οπισ: Ακανόνιςτο. 
Β ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
1. Κολοβακτθροειδι < 100 
2. Escherichia coli < 10 
3. Salmonella spp 0 
4. Listeria monocytogenes 0 
5. Staphylococcus aureus <100 
Γ ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ 
Στο μζςο ςυςκευαςίασ κα πρζπει να αναγράφονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με ευανάγνωςτα γράμματα, 
από χρϊμα ι μελάνι, που δεν μεταφζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ ουςίεσ, οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: 
α) «ΨΕΤΑ» (FETA). 
β) Ρροςτατευόμενθ ονομαςία προζλευςθσ (ΡΟΡ). 
γ) Τυρί. 
δ) Θ επωνυμία και θ ζδρα του παραγωγοφ – ςυςκευαςτι. 
ε) Το βάροσ του περιεχομζνου. 
ςτ) Θ θμερομθνία παραγωγισ. 
η) Στοιχεία ελζγχου που αναλφονται ωσ εξισ: 1. 
Τα δυο πρϊτα γράμματα τθσ ονομαςίασ προζλευςθσ: ΨΕ 
2. Ο αφξοντασ αρικμόσ του μζςου ςυςκευαςίασ. 
3. Θ θμερομθνία παραγωγισ. Ραράδειγμα (ΨΕ-1650-20/12/94). Τα ςτοιχεία ελζγχου αναγράφονται με ευκφνθ του 
ςυςκευαςτι κατόπιν ζγγραφθσ άδειασ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ, θ οποία τθρεί ειδικό βιβλίο 
παρακολοφκθςθσ και ελζγχου ανά παραγωγό «ΨΕΤΑΣ» (FETA). Οι ενδείξεισ α, β, γ, δ, ε και ςτ’ αναγράφονται 
υποχρεωτικά ςε κάκε ςυνοδευτικό ζγγραφο κατά τθ διακίνθςθ τθσ «ΨΕΤΑΣ» (FETA). 

 
Θ.7. Υοιότθτα και χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ τθγμζνο τυρί με αλοιφϊδθ υφι ςε τρίγωνα. 
Χυςκευαςία 8 τεμαχίων των 15 – 20g (ατομικι μερίδα) το κάκε τεμάχιο 
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Το προςφερόμενο είδοσ να είναι Α ποιότθτασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 83 Β παρ.2 του Κϊδικα Τροφίμων και 
Ροτϊν, κακϊσ και με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. 
Τθγμζνα τυριά με αλοιφϊδθ υφι χαρακτθρίηονται τα προϊόντα που παραςκευάηονται με άλεςθ, ανάμιξθ, τιξθ και 
γαλακτοματοποίθςθ διαφόρων ειδϊν τυριϊν με κζρμανςθ και προςκικθ γαλακτοματοποιθτϊν και με ι χωρίσ τθν 
προςκικθ προϊόντων γάλακτοσ και /ι άλλων τροφίμων. 
Ελάχιςτο λίποσ επί ξθροφ: 45% 
και ελάχιςτο ξθρό υπόλειμμα: 40%. 
Τα μζςα ςυςκευαςίασ δεν πρζπει να περιζχουν καρκινογόνεσ ι και τοξικζσ ανόργανεσ ι οργανικζσ ενϊςεισ (βαρζα 
μζταλλα, μονομερι κ.α.) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από τα τυχόν επιτρεπόμενα όρια και ζτςι να μεταφζρονται και ςτο 
τυρί. Οι ενδείξεισ να αναγράφονται κακαρά, ευανάγνωςτα και ανεξίτθλα με οποιοδιποτε τρόπο ςε κάκε μονάδα 
παραγωγισ. 

 

Για όλα τα ανωτζρω είδθ Θ1 ζωσ και Θ.7: Θ μεταφορά *Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΨΕΚ 1219Β)+ κα γίνεται με κακαρά 
και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα-ψυγεία και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Νοςοκομείου, τα οποία κα 
εξαςφαλίηουν κερμοκραςία 2-4

0 
C, ςφμφωνα με  τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Νομοκεςία και κα φζρουν καταγραφικό 

κερμοκραςίασ του καλάμου μεταφοράσ και το οποίο κα παραδίδεται με το προϊόν. Κατά τθν ϊρα παράδοςθσ ο 
προμθκευτισ οφείλει να προςκομίηει και να παραδίδει ςτθν επιτροπι παραλαβισ αντίγραφο του καταγραφικοφ τθσ 
κερμοκραςία του οχιματοσ μεταφοράσ.  Σε περίπτωςθ που ςτο όχθμα μεταφοράσ δεν υφίςταται καταγραφικό 
κερμοκραςίασ, κα πρζπει τουλάχιςτον να υφίςταται κερμόμετρο για τθν εξακρίβωςθ τθσ κερμοκραςίασ του ψυγείου 
από τθν επιτροπι παραλαβισ και κα φζρουν καταγραφικό κερμοκραςίασ του καλάμου μεταφοράσ. ΕΨΕΤ Ο∆ΘΓΟΣ 
ΥΓΛΕΛΝΘΣ Νο 9. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του  Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και 
ςτοιχείο που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 

Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

Κ και Λ.ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΨΘΨΑ  ΞΑΛ  ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ  ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΑΦΨΣΩ &  ΥΑΦΑΓΩΓΑ ΑΦΨΣΩ 

Τα  χορθγοφμενα είδθ, να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ, να ζχουν παραχκεί με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 111, 112, 113 
και 114 του  ΚΫΔΛΚΑ ΤΟΨΛΜΫΝ  ΡΟΤΫΝ & αντικειμενων κοινθσ χρθςθς, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και 
υγειονομικζσ διατάξεισ και να πλθροφν τα αναφερόμενα και οριηόμενα ςτο Ρ 3526/2007 – ΦΕΞ 24/Α’/9.2.2007 
«Ραραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ» και Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008 
«Κακοριςμόσ δυναμικότθτασ παραγωγισ κλιβάνων παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ και διαδικαςίασ 
αδειοδότθςθσ» ςε εφαρμογι τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 11 του άρκρου 20 του Ν3526/2007 «Ραραγωγι 
και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ». 
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ΓΕΡΛΞΑ 

«Άρτοσ» (χωρίσ άλλθ ζνδειξθ): Το προϊόν αρτοποιίασ που παραςκευάηεται με ψιςιμο μζςα ςε ειδικοφσ κλιβάνουσ, 
υπό κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ μάηασ, θ οποία αποτελείται από αλεφρι ςίτου, νερό, ηφμθ και μικρι ποςότθτα αλατιοφ. 
Αν για τθν παραςκευι του άρτου χρθςιμοποιοφνται άλευρα ςίτου ι μείγμα αλεφρων άλλων δθμθτριακϊν προϊόντων 
εκτόσ του ςίτου, ο παραςκευαηόμενοσ άρτοσ φζρει τθν ονομαςία των αντίςτοιχων δθμθτριακϊν προϊόντων. 

Ο άρτοσ διακρίνεται ςε: 

αα) λευκό άρτο, που παραςκευάηεται από άλευρα τ. 70%, από μαλακό ςίτο και διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με τθν 
ονομαςία «άρτοσ λευκόσ τ. 70%», 

ββ) μαφρο άρτο, που παραςκευάηεται από άλευρα τ. 90%, με πρόςκετθ ξθρά γλουτζνθ ςε αναλογία 3% από μαλακό 
ςίτο και διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με τθν ονομαςία «άρτοσ μαφροσ τ. 90%», 

γγ) ςφμμεικτο άρτο, που παραςκευάηεται από ιςόποςθ ανάμειξθ αλεφρων κατθγορίασ Μ, από ςκλθρό ςίτο και 
άλευρα τ. 70%, από μαλακό ςίτο και διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με τθν ονομαςία «άρτοσ ςφμμεικτοσ». 

«Φρζςκοσ άρτοσ» ι «Ψρζςκο αρτοπαραςκεφαςμα»: Ο άρτοσ ι το αρτοπαραςκεφαςμα που πλθροφν τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

αα) πωλοφνται ςτον τελικό καταναλωτι εντόσ είκοςι τεςςάρων ωρϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 
παραγωγισ τουσ, 

ββ) παράγονται με ςυνεχι διαδικαςία, από τθν χριςθ των πρϊτων υλϊν τουσ μζχρι τθν τελικι ζψθςθ, χωρίσ να 
μεςολαβεί διακοπι τθσ για τθ ςυντιρθςι τουσ. 

«Αρτοςκεφαςμα»: Το προϊόν αρτοποιίασ το οποίο παραςκευάηεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν τθσ παραςκευισ 
του άρτου, με απλό ι διπλό κλιβανιςμό, διαφζρει, όμωσ, από τον άρτο ωσ προσ τθν μακροςκοπικι υφι και τουσ 
οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ του. 

«Αρτοπαραςκεφαςμα»: Το προϊόν αρτοποιίασ που παραςκευάηεται από άλευρα ενόσ δθμθτριακοφ ι προςμείξεισ 
αλεφρων διαφόρων δθμθτριακϊν, εφόςον ο τρόποσ παραςκευισ του δεν ςυμπίπτει με τον τρόπο παραςκευισ των 
ειδϊν άρτου και το οποίο διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με τθν ονομαςία «αρτοπαραςκεφαςμα». Αρτοπαραςκεφαςμα 
αποτελεί θ λαγάνα τθσ Κακαρισ Δευτζρασ. 

«Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ»: Τα προϊόντα αρτοποιίασ, όπωσ παξιμάδια, κουλοφρια, φρυγανιζσ 
και άλλα βουτιματα ηαχαροπλαςτικισ, που περιζχουν υποχρεωτικά λιπαρζσ φλεσ και μια τουλάχιςτον από τισ 
φυςικζσ γλυκαντικζσ φλεσ που προςδίδει ςε αυτά γλυκιά ι γλυκίηουςα γεφςθ. 

ΕΛΔΛΞΑ 

O άρτοσ και τα αρτοπαραςκευάςματα πρζπει υποχρεωτικά να παραςκευάηονται και να διατίκενται ςτθν 
κατανάλωςθ από τφπουσ και κατθγορίεσ αλεφρου που αναφζρονται ςτο Άρκρο 104 του Κ.Τ.Ρ. και ςφμφωνα με τισ 
εκάςτοτε Aγoρανoμικζσ Διατάξεισ.  Οι αρτοποιοί υπoxρεoφνται πριν από τθ ηφμωςθ τθσ αρτoμάηασ να κοςκινίηουν με 
επιμζλεια τα xρθςιμoπoιoφμενα άλευρα, ζτςι ϊςτε o παραςκευαηόμενοσ άρτοσ και τα αρτοπαραςκευάςματα  να 
είναι παντελϊσ απαλλαγμζνεσ από oπoιαδιπoτε ξζνα ςϊματα, π.χ. ςxoινιά, κόκκουσ, πζτρεσ, παράςιτα, ζντομα ι 
άλλα αντικείμενα. Tα xρθςιμoπoιoφμενα για ςκοπό αυτό κόςκινα πρζπει να είναι από γαλβανιςμζνο ςυρμάτινο 
πλζγμα No 9, No 12, No 14, No 16. 

Οι μακροςκοπικοί και οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του άρτου και των αρτοςκευαςμάτων να είναι καλοί και να μθν 
υπάρχουν ενδείξεισ χρθςιμοποίθςθσ μειονεκτικϊν πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ αυτϊν, να είναι 
απαλλαγμζνα από οποιαδιποτε ξζνα ςωματίδια και να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε αλλοίωςθ. 

Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, από αγνά υλικά και ςφμφωνα με τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

Να είναι καλά ηυμωμζνοι και κανονικά (ομοιόμορφα) ψθμζνοι, ομοιογενζσ ςτθν κόρα και ςτθν ψίχα, με φλόγωμα 
(κόρα) κανονικά ςε όλθ τθν επιφάνεια τουσ (όχι ςκλθρι κόρα). Το πάχοσ να είναι ομοιόμορφο ςε όλο το μικοσ τθσ 
φρατηόλασ ϊςτε να τεμαχίηεται ςε ιςομεγζκεισ μερίδεσ. 

Σι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ να είναι ευχάριςτοι και χαρακτθριςτικοί των προϊόντων, να ζχουν παραςκευαςτεί 
το περιςςότερο πριν από τζςςερεσ (4) ϊρεσ και λιγότερο πριν από (2) ϊρεσ για να μεταφερκοφν ςτο Ροςοκομείο. 

Στο εξωτερικό μζροσ τθσ ςυςκευαςίασ πρζπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεισ: 

1. Το όνομα τθσ επιχείρθςθσ. 

2. Θ διεφκυνςθ του αρτοποιείου. 

3. Το είδοσ ψωμιοφ ι προϊόντοσ αρτοποιίασ. 

4. Το κακαρό βάροσ. 

5. Θ θμερομθνία παραςκευισ και λιξεωσ, οι οποίεσ κα πρζπει να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία του 
προϊόντοσ με ανεξίτθλθ ςφραγίδα. 
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Τα μεταφορικά οχιματα και οι περιζκτεσ που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι κακαρά και απολυμαςμζνα, ϊςτε τα 
προϊόντα που μεταφζρονται να προφυλάςςονται με αυτόν τον τρόπο από πικανζσ μολφνςεισ. Για τθν μεταφορά του 
άρτου και των προϊόντων αρτοποιίασ, οι επιχειριςεισ φζρουν τθν ευκφνθ ςχετικά με τθν τιρθςθ των ςυνκθκϊν 
μεταφοράσ. 

1. Θ μεταφορά, θ διανομι και θ διάκεςθ των προϊόντων αρτοποιίασ επιτρζπεται με οχιματα που διακζτουν 
κατάλλθλο αμάξωμα, κλειςτό από όλεσ τισ πλευρζσ και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για τθ 
μεταφορά των προϊόντων αυτϊν. 

2. Ο άρτοσ και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίασ είτε ςε ατομικι, είτε ςε μαηικι ςυςκευαςία, όταν μεταφζρονται 
προσ πϊλθςθ από το χϊρο παραγωγισ τουσ ςε πρατιρια άρτου, ςε ξενοδοχεία, ςε νοςοκομεία και ςε λοιπά 
ιδρφματα, ςε τόπουσ ομαδικισ ςίτιςθσ, ςε εςτιατόρια, ταβζρνεσ και ςε κάκε άλλο τόπο προοριςμοφ, 
τοποκετοφνται μζςα ςε κλειςτά κιβϊτια, που είναι καταςκευαςμζνα από υλικό το οποίο είναι κατάλλθλο 
για επαφι με τρόφιμα. Απαγορεφεται θ μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίασ με άλλο τρόπο. 

3. Επιτρζπεται θ μεταφορά προϊόντων αρτοποιίασ με οχιματα που δεν χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν 
μεταφορά των προϊόντων αυτϊν, εφόςον τα προϊόντα αυτά τοποκετοφνται ςε ειδικά ξφλινα κιβϊτια, που 
ζχουν εςωτερικι επζνδυςθ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ι ςε μεταλλικά ι πλαςτικά κιβϊτια, με επαρκι 
χωρθτικότθτα, τα οποία κλείνουν ερμθτικά και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τον ςκοπό τθσ 
μεταφοράσ αυτισ και είναι κατάλλθλα για επαφι με τρόφιμα. Ομοίωσ, επιτρζπεται με τα οχιματα που 
αναφζρονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο, θ διακίνθςθ και θ μεταφορά, προσ πϊλθςθ προϊόντων αρτοποιίασ, 
τα οποία διατίκενται ςτον καταναλωτι ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία, το υλικό τθσ οποίασ προβλζπεται από τον 
Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

Απαγορεφεται θ μεταφορά, με οποιοδιποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίασ με οχιματα που μεταφζρουν ρυπαρά 
αντικείμενα ι τοξικζσ φλεσ ι υγρά, τα οποία μποροφν να επθρεάςουν, με οιοδιποτε τρόπο, τθν ποιότθτα και τθν 
υγιεινι των προϊόντων αυτϊν. 

4. Επί των ςυςκευαςιϊν να υπάρχουν οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ θ δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ 
διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων: 

 Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν 
των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων Οδθγία 
2001/101/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

 Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν 
θμερομθνία, από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν 
ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 

 Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν 
ενδείξεων πζραν των προβλεπόμενων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 25θσ 
Οκτωβρίου 2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ 
των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 
1925/2006 και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ Επιτροπισ. 

 ΥΦΣΧΦΕΦΣΠΕΡΑ ΕΛΔΘ  

     CPV                              ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ  

15811000-1                               ΑΤΟΣ 

15810000-9                             ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

 1.Άρτοσ: Θ παραςκευι του  άρτου πρζπει να πλθροί όλουσ τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ του Άρκρου 111 του Κ.Τ.Ρ. 
το  νερό δε που κα xρθςιμoπoιείται, πρζπει να είναι πόςιμο. 

Κ.1.Άρτοσ τφπου 70% (Φρατηόλα): Το προϊόν κα παραςκευάηεται από αλεφρι ςιταριοφ τφπου 70%, νερό, ηφμθ, και 
μικρι ποςότθτα αλατιοφ (το ποςοςτό του προςτικεμζνου άλατοσ δεν πρζπει να είναι ανϊτερο από 1% επί του 
αλεφρου και να πλθροί τουσ όρουσ του μαγειρικοφ άλατοσ), χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, κακαροφ βάρουσ 750 gr, 
ςυςκευαςμζνεσ ςε χάρτινεσ ςακοφλεσ κατάλλθλεσ για τρόφιμα, κλειςμζνεσ με ςυνδετικι μθχανι ι ςε διαφανζσ 
ςελοφάν. 
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Κ.2.Οαγάνα πολυτελείασ, άνω των 750 γραμμαρίων περίπου, κλαςςικό ςχιμα λαγάνασ, παραςκευαςμζνθ με το 
παραδοςιακό τρόπο, από  αλεφρι  τφπου 70%, αλεφρι κίτρινο ψιλό, νερό, μαγιά 2% επί του αλεφρου, αλάτι ζωσ 2% 
επί του αλεφρου, μαςτίχα περίπου 0,5 επί τοισ χιλίοισ, ςουςάμι προαιρετικά και μαυροςιςαμο. 

Λ.1.Πελομακάρονα  

Τα μελομακάρονα πρζπει να ζχουν παραςκευαςτεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά 
ψθμζνα και να ζχουν τθν  κανονικι και  νόμιμθ υγραςία τουσ. Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ και φρζςκα ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μια 
μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

 

Λ.2 Ξουραμπιζδεσ  

Οι κουραμπιζδεσ πρζπει να ζχουν παραςκευαςτεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά 
ψθμζνοι και να ζχουν τθν  κανονικι και  νόμιμθ υγραςία τουσ. Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ και φρζςκα ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μια 
μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

 

Λ.3 Βαςιλόπιτα 

Θ βαςιλόπιτα πρζπει να ζχουν παραςκευαςτεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψθμζνθ και 
να ζχουν τθν  κανονικι και  νόμιμθ υγραςία τουσ. Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και 
φρζςκα ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηεται όχι νωρίτερα από μια μζρα πριν τθν 
παράδοςι τθσ. Ρρζπει να περιζχει υποχρεωτικά λιπαρζσ φλεσ, γλυκαντικζσ φλεσ, μαγιά και αλεφρι. Το βάροσ τθσ να 
είναι 1.000 -2.000 γρ κακαρό. 

 

Λ.4 Ξουλοφρια παςχαλινά 

Τα παςχαλινά κουλουράκια πρζπει να ζχουν παραςκευαςτεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι 
καλά ψθμζνα και να ζχουν τθν  κανονικι και  νόμιμθ υγραςία τουσ. Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ και φρζςκα ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μια 
μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

 

Θ μεταφορά κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του 
Νοςοκομείου. 

Οι ςυμμετζχοντεσ για όλα τα παραπάνω προϊόντα υποχρεοφνται   να κατακζτουν δείγματα των προςφερόμενων 
προϊόντων ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 
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i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

Ξ.ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ, ΥΣΨΩΡ ΞΑΛ ΧΩΡΑΦΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΕΛΔΘ 
ΥΑΡΨΣΥΩΟΕΛΣΩ 

1. Τα χορθγοφμενα είδθ να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται κατά είδοσ, ςτον ΚΫΔΛΚΑ ΤΟΨΛΜΫΝ 
ΡΟΤΫΝ & αντικειμζνων κοινισ χριςθσ και να ζχουν τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ χαρακτθριςτικοφσ του 
εκάςτου είδουσ. 
2. Να ζχουν παραχκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ Κτθνιατρικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ.  
3. Πλα τα είδθ να είναι επϊνυμα, τυποποιθμζνα ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ και να αναγράφεται θ Εμπορικι τουσ 
Ονομαςία. 
4. Να μθν ζχουν παραςκευαςκεί με γενετικά τροποποιθμζνα υλικά Κανονιςμόσ 1829/2003, ςχετικά με τθν 
ιχνθλαςιμότθτα και τθν επιςιμανςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν. 
5. Να μθν περιζχουν τεχνθτι χρϊςθ, άρωμα ι προςκικθ οργανικισ ι ανόργανθσ ουςίασ. 
6. Οι ςυςκευαςίεσ να είναι ακζραιεσ όπου κα αναγράφονται οι θμερομθνίεσ παραγωγισ και λιξθσ. Οι ενδείξεισ να 
είναι υποχρεωτικά και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Θ αναγραφι των ενδείξεων να είναι με ευανάγνωςτα γράμματα από 
χρϊμα ι μελάνι ι άλλο μθχανικό τρόπο που δεν μεταφζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ ουςίεσ, οι οποίεσ κα είναι 
ςφμφωνα με τισ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. 
7. Στα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα, ςφμφωνα με τθν υπ’ Αρικμ. Α2-718/28-7-2014 ΨΕΚ Β 2090/31-7-2014 
Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν που προορίηονται να 
διατεκοφν, ωσ ζχουν, ςτον τελικό καταναλωτι κακϊσ και ςε αυτά που διατίκενται ςε εςτιατόρια, νοςοκομεία, 
καντίνεσ και άλλεσ παρόμοιεσ μονάδεσ ομαδικισ εςτίαςθσ, πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ με ευδιάκριτα και 
ανεξίτθλα γράμματα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα: 
α) Θ ονομαςία πϊλθςθσ του τροφίμου. 
β) Ο κατάλογοσ των ςυςτατικϊν του, τα οποία πρζπει να αναγράφονται κατά ςειρά ελαττοφμενθσ περιεκτικότθτασ. 
γ) Θ ονομαςτικι ποςότθτα περιεχομζνου, που εκφράηεται ςε μονάδεσ μάηασ για τα ςτερεά και ςε μονάδεσ όγκου για 
τα υγρά. 
δ) Θ χρονολογία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ ι θ χρονολογία ανάλωςθσ. 
ε) Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ. 
ςτ) Το όνομα ι εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι του ςυςκευαςτι ι ενόσ πωλθτι 
εγκατεςτθμζνου ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕE. 
η) Ο τόποσ παραγωγισ ι προζλευςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ παράλειψι του μπορεί να οδθγιςει τον καταναλωτι ςε 
πλάνθ, ωσ προσ τον πραγματικό τόπο παραγωγισ ι προζλευςθσ του τροφίμου. 
θ) Οι οδθγίεσ χριςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ παράλειψι τουσ 
δεν επιτρζπει τθ ςωςτι χριςθ του τροφίμου. 
κ) Θ ζνδειξθ που επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ τθσ παρτίδασ ςτθν 
οποία ανικει το τρόφιμο. (Οδθγία 89/396). 
Ρριν από τθν ζνδειξθ τθσ παρτίδασ προθγείται το γράμμα L, εκτόσ από τθν περίπτωςθ που θ ζνδειξθ τθσ παρτίδασ 
διακρίνεται κακαρά από τισ άλλεσ ενδείξεισ τθσ ετικζτασ. 
Θ ζνδειξθ αυτι είναι προαιρετικι ςτθν περίπτωςθ που θ χρονολογία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ ι θ τελικι 
χρονολογία ανάλωςθσ ςυμπεριλαμβάνει ζνδειξθ ςαφι και κατά ςειρά τουλάχιςτον τθσ θμζρασ και του μινα.  
Θ ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ Διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων: 
• Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων Οδθγία 2001/101/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ. 
• Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν θμερομθνία, 
από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 
• Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν ενδείξεων 
πζραν των προβλεπόμενων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 25θσ Οκτωβρίου 
2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 1925/2006 και τθν 
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κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 
1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ Επιτροπισ. 

8. Για όλα τα παρακάτω είδθ θ προςφορά δείγματοσ είναι απαραίτθτθ, με ποινι αποκλειςμοφ, βάςει του οποίου κα 
γίνει και θ παραλαβι του είδουσ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 
9. Ο χρόνοσ βιωςιμότθτασ του προϊόντοσ ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ να είναι τουλάχιςτον τα 3/4 του ςυνολικοφ 
χρόνου ςυντιρθςθσ, τθν θμζρα παράδοςθσ ςτθν αποκικθ τροφίμων. 
10. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προμθκεφεται τα είδθ από αξιόπιςτεσ και ποιοτικά ελεγμζνεσ εταιρείεσ. Κα πρζπει 
να προςκομίηει κατάςταςθ των εταιρειϊν από τισ οποίεσ κα προμθκεφεται το κάκε είδοσ. 
11. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αλλαγι του προϊόντοσ, ςε περίπτωςθ που το προςκομιςκζν δεν 
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου για τθ χριςθ που προορίηεται. 

 

ΕΛΔΛΞΣΨΕΦΑ 

CPV περιγραφι ειδϊν  

15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

 

Ξ.1 και Ξ.2. ΠΑΦΓΑΦΛΡΘ 
ΜΑΓΑΛΝΘ ςε ςυςκευαςία πακζτο των 250 gr και ατομικι ςυςκευαςία των 10 gr. 
Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 78 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ και τον Κανονιςμό1234/2007 Ραράρτθμα XV. 
Ϋσ μαργαρίνθ χαρακτθρίηεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικζσ θ ηωικζσ λιπαρζσ φλεσ και το οποίο ζχει 
περιεκτικότθτα ςε λιπαρζσ φλεσ, ίςθ ι μεγαλφτερθ από 80% και μικρότερθ του 90%. 
Θ μαργαρίνθ πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ: 
α) Το ςθμείο τιξθσ, προςδιοριηόμενο επί τθσ λιπαρισ ουςίασ δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 400C. 
β) Θ οξφτθτα εκτελοφμενθ επί ουςίασ ωσ ζχει δεν επιτρζπεται να είναι ανϊτερθ από 5 βακμοφσ οξφτθτασ, επί δε τθσ 
λιπαρισ ουςίασ δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 2 βακμοφσ οξφτθτασ. 
γ) Θ περιεκτικότθτα ςε χλωριοφχα, εκφραςμζνθ ςε χλωριοφχο νάτριο δεν πρζπει να είναι ανϊτερθ του 0,2%. 
δ) Επιτρζπεται ο αρωματιςμόσ με αβλαβείσ αρωματικζσ φλεσ κακϊσ και θ προςκικθ προϊόντων γαλακτικισ ηφμωςθσ. 
ε) Επιτρζπεται θ προςκικθ για τεχνολογικοφσ λόγουσ γαλακτικοφ οξζοσ και αλάτων του, κιτρικοφ οξζοσ και αλάτων 
του τρυγικοφ οξζοσ και αλάτων του, με μόνθ προχπόκεςθ θ οξφτθτα επί του προϊόντοσ ωσ ζχει, να μθν υπερβαίνει 
τουσ 5 βακμοφσ οξφτθτασ. 
ςτ) Επιτρζπεται θ χρϊςθ τθσ μαργαρίνθσ με τισ χρωςτικζσ Καροτζνιο (Ε160α), Κουρκουμίνθ (Ε100), Αννάτο (Ε160β), 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 35 του Κ.Τ των παραρτθμάτων ΛΛΛ και ΛV. 

Θ προςφερόμενθ μαργαρίνθ να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά φυτικά ζλαια, κατάλλθλθ για επάλειψθ και 
παραςκευι φαγθτϊν και γλυκϊν και να ςυντθρείται ςτο ψυγείο. 
Να προςφερκεί ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 250 gr και ςε κεςεδάκι ατομικισ μερίδασ των 10 gr. Στθν ςυςκευαςία να 
αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ.  

 

Ξ.3 και Ξ.4.ΦΩΗΛ 
φηι Τφπου Α ΜΡΟΝΕΤ ςε ςυςκευαςία των 25 κιλϊν. 
Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 101 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ . 
Με τον όρο «ρφηι» εννοοφμε το προϊόν που λαμβάνεται από τθν επεξεργαςία των ωρίμων καρπϊν του φυτοφ 
«όρυηα» (ΟRYZA SATIVA). Κανονιςμόσ 1234/2007 ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ 
Το ρφηι κα πρζπει να είναι επεξεργαςμζνο και επιμελθμζνο ςτίλβωςθσ ανάλογα τθσ ποικιλίασ και του εμπορικοφ 
τφπου “Γλαςςζ ”, “Καρολίνα”, ”φηι Parboiled ι bonnet”. 
Το προμθκευόμενο ρφηι να πλθροί τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ, και να επεξεργάηεται ςε 
βιομθχανίεσ που βεβαιϊνονται από τον Ε.Ψ.Ε.Τ. Τα ρφηια δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα φυτά. 
– Το ρφηι πρζπει να είναι αποφλοιωμζνο πλιρωσ με κατάλλθλα μζςα. 
– Θ ςτίλβωςθ του ρυηιοφ πρζπει να γίνεται μθχανικά ι με αβλαβείσ ανόργανεσ ι οργανικζσ ουςίεσ, κατά τζτοιο 
τρόπο ζτςι ϊςτε μετά τθν επεξεργαςία, το ρφηι να είναι απαλλαγμζνο από κάκε υπόλειμμα του ςτιλβωτικοφ μζςου. 
– Το ρφηι πρζπει να είναι πλιρωσ επεξεργαςμζνο (λευκαςμζνο) και επιμελθμζνθσ ςτίλβωςθσ, για τον αντιςτοιχοφντα 
ςε κάκε ποικιλία εμπορικό τφπο. 
Γλαςςζ για τισ ςτρογγυλόςπερμεσ ι μικρόκαρπεσ και 
Καρολίνα για μακρόκαρπεσ ι μεςόκαρπεσ. 
– Κάκε ποικιλία ρυηιοφ πρζπει να διατίκεται αυτοφςια. 
-Απαγορεφεται θ ανάμιξθ ποικιλιϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ με ανϊτερθ, με ςκοπό τθ διάκεςι τθσ ςαν ανϊτερθ 
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ποιότθτα. 
– Το ρφηι δεν πρζπει να παρουςιάηει οποιαδιποτε οςμι και αλλοίωςθ και να είναι απόλυτα υγιζσ και απαλλαγμζνο 
προςβολισ εντόμων, ακάρεων κ.λ.π.. 
– Να είναι απόλυτα κακαρό και απαλλαγμζνο από κάκε ξζνθ φλθ. Σαν ξζνθ φλθ κεωρείται κάκε ξζνο ςϊμα, που 
περιζχεται ςτο ρφηι, π.χ. χϊμα, χαλίκια, ςκόνθ, ςπόροι, ηιηάνια, κραφςματα άχυρων, φλοιοί, κόκκοι τελείωσ λιςβοί ωσ 
και κάκε αδρανισ φλθ. 
– Να μθν περιζχει κραφςματα κόκκων ςε ποςοςτό ανϊτερο του 5% από τα οποία τα κραφςματα μεγζκουσ 
κατωτζρου του μιςοφ ακεραίου κόκκου μζχρι 3% κατά βάροσ. 
– Να είναι λευκοφ χρϊματοσ, φυςικοφ τθσ ποικιλίασ και να μθν περιζχει κόκκουσ κίτρινουσ ι κιτρινωποφσ ι άλλων 
αποχρϊςεων ςε αναλογία ανϊτερθ του 0,5% εκτόσ του κατεργαςμζνου με υγροκερμικι κατεργαςία (PARBOILING), 
το οποίο επιτρζπεται να ζχει χρϊμα ελαφρά υποκίτρινο. 
– Να μθν περιζχει κόκκουσ ερυκροφσ ι με ερυκρζσ ραβδϊςεισ ςε ποςοςτό ανϊτερο του 3%. Σαν κόκκοι με ερυκρζσ 
ραβδϊςεισ κεωροφνται εκείνοι που φζρουν ραβδϊςεισ ι ςτίγματα ερυκρά, που καλφπτουν ςυνολικά τουλάχιςτον το 
15% τθσ όλθσ επιφάνειασ του κόκκου. 
– Να μθν περιζχει κόκκουσ αϊρουσ, πραςινωποφσ ι κρθτιδόμορφουσ ςε αναλογία ανϊτερθ του 3%, για τισ 
ςτρογγυλόςπερμεσ και του 2% για τισ λοιπζσ ποικιλίεσ κατά βάροσ. 
– Να μθν περιζχει υγραςία ςε ποςοςτό ανϊτερο του 15% και με ανοχι 16%. 
 

Ξ.5.ΑΟΕΩΦΛ 
1. ΑΛΕΥΛ για όλεσ τισ χριςεισ ςε ςυςκευαςία Κιλοφ. 
Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Ρ. 
και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Α. Το αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ τφπου (70%) κα πρζπει να είναι προϊόν αλζςεωσ υγιοφσ ςίτου βιομθχανικϊσ 
κακαριςκζντοσ από πάςα ανόργανθ ι οργανικι ουςία. Το αλεφρι να μθν είναι υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο και να 
μθν ζχει καμιά μυρωδιά. 
Β. Να παραδίδεται ςυςκευαςμζνο ςε αεροςτεγείσ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ 1.000 gr, από αγνζσ 
πρϊτεσ φλεσ, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ, και ο Κωδικόσ 
Ραραγωγισ. 
Γ. Ρρζπει να ζχει τθ χαρακτθριςτικι αλευρϊδθ ευχάριςτθ οςμι και θ γεφςθ τουσ πρζπει να µθν είναι όξινθ, πικρι ι 
ταγγι. Επίςθσ, πρζπει να είναι ομοιογενζσ, υγιζσ, κακαρό, απαλλαγμζνο από ξζνεσ ηωικζσ ι φυτικζσ ι ανόργανεσ 
προςμίξεισ. Θ περιεχόμενθ γλουτζνθ να ζχει και να παρουςιάηει τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ και τουσ χαρακτιρεσ γλουτζνθσ 
καλισ ποιότθτασ. 
Το αλεφρι κα πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ(Άρκρο 106 του Κ.Τ.Ρ.): 
α) Υγραςία για τθ χρονικι περίοδο από 16 Λουνίου μζχρι και 14 Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ ανϊτατο όριο 13,5% (τοισ 
εκατό), για τθ χρονικι περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου μζχρι και 15 Λουνίου ανϊτατο όριο 14% (τοισ εκατό). Άρκρο 105 
β) Γλουτζνθ υγρι: τουλάχιςτον 26% (τοισ εκατό) για τα άλευρα από εγχϊριο ςιτάρι και τουλάχιςτον 28% (τοισ εκατό) 
για τα άλευρα από αμιγζσ ξενικό ςιτάρι. 
γ) Οξφτθτα ςε Κειικό οξφ: Ανϊτατο όριο 0,08% (τοισ εκατό). 
δ) Τζφρα: Ανϊτατο όριο 0,50% (τοισ εκατό) για τα άλευρα από εγχϊριο ςιτάρι, και 0.55% (τοισ εκατό) για τα άλευρα 
από αμιγζσ ξενικό ςιτάρι. 
ε) Υπόλειμμα ςε Τετραχλωράνκρακα: Ανϊτατο όριο 0.015% (τοισ εκατό). 
ςτ) Δοκιμαςία κατά PECKAR: να ανταποκρίνεται ςτον τφπο 70%. 

Ξ.6. ΞΣΦΡ ΦΟΑΣΩΦ ςυςκευαςία του ενόσ (1) κιλοφ  
Τα προϊόντα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 110 του Κ.Τ.Ρ. και 
τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Ϋσ άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ειδικι 
επεξεργαςία δθμθτριακϊν και αμυλωδϊν φυτικϊν ιςτϊν, υπό μορφι λεπτότατθσ ςκόνθσ, αποτελοφμενο 
αποκλειςτικά από αμυλόκοκκουσ. 
Οι πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι του αμφλου πρζπει να πλθροφν τισ διατάξεισ του του 
Κ.Τ.Ρ. που αφοροφν κάκε μία απ’ αυτζσ. 
Το άμυλο που παραςκευάηεται από διάφορα δθμθτριακά πρζπει να διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με τθν ονομαςία 
που να δθλϊνει τθν πρϊτθ φλθ προζλευςι του, π.χ. <<Άμυλο αραβοςίτου>> ,<< Άμυλο ρυηιοφ>>. 
Το άμυλο πρζπει να ζχει τθν φυςικι του χροιά χωρίσ άλλθ απόχρωςθ. 
Απαγορεφεται θ τεχνικι χρϊςθ και αρωματιςμόσ του αμφλου με οποιαδιποτε πρόςκετθ ουςία ζςτω και αβλαβι. 
Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του αμφλου πρζπει να είναι άμεμπτοι και να μθν παρζχουν ενδείξεισ ατελοφσ 
επεξεργαςίασ 
Το άμυλο πρζπει να ζχει τθ φυςικι του χροιά, χωρίσ άλλθ απόχρωςθ. 
Κάκε είδοσ αμφλου διατίκεται αμιγζσ ςτθν κατανάλωςθ. Θ ανάμιξι του, ςε οποιοδιποτε ποςοςτό, με άμυλο άλλου 
είδουσ απαγορεφεται. 
Στα παραδιδόμενα είδθ θ υγραςία να είναι <15% και θ τζφρα <0,35%.  
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Ραραδιδόμενα είδθ: Κορν φλάουρ είδοσ ςκόνθσ, λευκό αλεφρι που βγαίνει από το καλαμπόκι, είναι δθλαδι ζνα 
είδοσ καλαμποκάλευρου. Θ ελλθνικι μετάφραςθ του όρου Κορν φλάουρ είναι άνκοσ αραβοςίτου, αλλά το 
χρθςιμοποιοφμε αμετάφραςτο για να μθν ςυγχζεται με το γνωςτό μείγμα για κρζμεσ ηαχαροπλαςτικισ και να 
διατίκεται ςε πλαςτικά διαφανι ςακουλάκια των 2 Kgr ςτθν δε ςυςκευαςία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του 
προϊόντοσ.  

Ξ.7 και Ξ.8. Τςπρια Φαςόλια ξερά μζτρια, φακζσ ςε ςυςκευαςία των 500 gr. Τα όςπρια να είναι Α ποιότθτασ, 
ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΡΑΑΓΫΓΘΣ(1) πρόςφατθσ εςοδείασ, να πλθροφν τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 121 
Κεφαλαίου ΩΛΛΛ του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ και να είναι ςφμφωνα με: A τθν υπ’ 
αρικ. 37227/87 (ΨΕΚ 541/Τ.Β’) Κοινι Απόφαςθ των Υπ. Γεωργίασ, Εμπορίου ϋϋ Ρερί Τυποποιιςεωσ των 
προςυςκευαςµζνων εγχωρίων οςπρίωνϋϋ (ΨΕΚ 541/τεφχοσ Βϋ/9-10-87) που τροποποιικθκε µε Κοινι Απόφαςθ Υπ. 
Γεωργίασ - Εμπορίου (ΨΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88). 1.4.3. B. τθν υπ’ αρικμό 487/2000 (ΨΕΚ 1219/Τ.Β’) Κοινι Απόφαςθ 
των Υπ. Ανάπτυξθσ, Εκν. Οικονομίασ και Δικαιοςφνθσ ϋϋΡερί Υγιεινισ των Τροφίμων ςε Συμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 
93/43/ΕΟΚϋϋ. Γ. τθν Αγορανομικι Διάταξθ 14/89 (Άρκρο 212,214). "Ξερά Ψαςόλια" Τα υπό προμικεια ξερά φαςόλια 
κα πρζπει να προζρχονται από τα αποξθραμζνα ϊριμα βρϊςιμα ςπζρματα του φυτοφ τθσ οικογζνειασ των 
ψυχανκϊν, (LEGUMIΝΟSAE), φαςίολοσ (PHASEOLUS VULGARIS L.) να είναι μαλακά και αλευρϊδθ, το εξωτερικό τουσ 
χρϊμα είναι λευκό και θ επιφάνειά τουσ ςτιλπνι. Να είναι τελευταίασ εςοδείασ κατά το χρόνο τθσ παράδοςθσ, το 
οποίο να βεβαιϊνεται με ζγγραφθ βεβαίωςθ. Τα φαςόλια εςοδείασ τρζχοντοσ ζτουσ είναι μαλακά και αλευρϊδθ, το 
εξωτερικό τουσ χρϊμα είναι λευκό και θ επιφάνειά τουσ ςτιλπνι. Οι κόκκοι των φαςολιϊν πζραν του ζτουσ θ 
εμπειρία αλλά και θ πράξθ ζχει δείξει ότι: 1 Είναι ξθροί και ρυτιδωμζνοι και το χρϊμα του περιςπερμίου τουσ είναι 
κίτρινο. 2 Πταν πιεςκοφν με τα δόντια, κραφονται εφκολα ςε κομμάτια κατά τθ διεφκυνςθ του μικουσ τουσ και ςτο 
ςθμείο τθσ κραφςεωσ το χρϊμα είναι κίτρινο, ςταχτί ι καφζ . 3.Πταν εξετάηονται μακροςκοπικά, παρουςιάηουν 
χαρακτθριςτικό μεςοδιάςτθμα μεταξφ των κοτυλθδόνων τουσ (ςτουσ κόκκουσ νζασ εςοδείασ δεν υπάρχει το 
μεςοδιάςτθμα αυτό). Να είναι ομοιογενι και λεπτόφλοια. Να είναι κοςκινιςμζνα και ϋκακαριςμζναϋϋ, δθλαδι να 
είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ πρόςμιξθ και να μθν περιζχουν ξζνεσ φλεσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ 
37227/87 Απόφαςθσ του Υπουργείου Γεωργίασ (γαιϊδεισ προςμίξεισ, χαλίκια, ςτελζχθ φυτϊν) ςε ποςοςτό πάνω από 
0,05%, από τισ οποίεσ οι γαιϊδεισ προςμίξεισ, να είναι μζχρι 0,02% (τοισ εκατό) ςφμφωνα µε τθν απόφαςθ 37227/87 
του Υπουργείου Γεωργίασ και με τα κακοριηόμενα ςτθν παρ.14 του άρκρου 121 του Κ.Τ.Ρ.. Να ζχουν ξθρακεί, 
φυςικά, ςτον αζρα ι τεχνθτά, µε τρόπο που να µθν προκαλεί αλλοιϊςεισ ςτον κόκκο. Να ζχουν βάροσ, ανά χίλιουσ 
κόκκουσ, ςφμφωνα µε τα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ 37227/87 Απόφαςθσ του Υπουργείου Γεωργίασ. Οι κόκκοι να 
είναι ςφαιροειδείσ, κυλινδρικοί ι πλατιοί. Να ζχουν αναπτυχκεί καλά και να ζχουν ωριμάςει πλιρωσ. Να µθν ζχουν 
γεφςθ πικρι ι ταγγι και να μθν αναδφουν δυςάρεςτθ οςμι (ευρωτίαςθ) . Να μθν ζχουν αναμειχκεί µε ανόργανεσ ι 
οργανικζσ ουςίεσ. Να βράηουν εφκολα. Μετά το βραςμό τουσ με νερό πρζπει να ζχουν ευχάριςτθ οςμι και γεφςθ. Να 
µθν είναι ατροφικά και αποχρωματιςμζνα, να µθ φζρουν ςτίγματα και θ χροιά τουσ να µθν είναι υποκίτρινθ, κίτρινθ, 
φαιά ι μαφρθ. Να μθν είναι φυτρωμζνα και αναμεμειγμζνα µε άλλουσ κόκκουσ ςε ποςοςτό πάνω από 0,5%. Να είναι 
ακζραια και να µθν αποτελοφνται από ςπαςμζνουσ κόκκουσ ςε ποςοςτό πάνω από 2%(τοισ εκατό). Δεν κα πρζπει να 
περιζχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Να μθν ζχουν υποβλθκεί ςε υδροκερμικι κατεργαςία (επίδραςθ 
υδρατμϊν) προσ απόκρυψθ τθσ παλαιότθτάσ τουσ. Θ υγραςία και οι πτθτικζσ ουςίεσ των φαςολιϊν, ςτουσ 105ο C, να 
µθν είναι πάνω από 14% (τοισ εκατό).  

 Ξ.7. ΦΑΞΘ μεςόςπερμθ Θ υπό προμικεια φακι να προζρχεται από τα αποξθραμζνα, ϊριμα, βρϊςιμα ςπζρματα 
του φυτοφ τθσ οικογζνειασ των ψυχανκϊν (LEGUMINOSAE). Οι κόκκοι να είναι ομοιόμορφοι, πλατιοί ι φακοειδείσ ςε 
υψθλά ποςοςτά (98-99%). Ωίλιοι κόκκοι να ζχουν βάροσ μεταξφ 45 και 60 gr ι ποςοςτό 90% από τουσ κόκκουσ 
αυτοφσ να διζρχεται από κόςκινο µε ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 6 mm και να ςυγκρατείται από κόςκινο µε 
ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 5,5 mm. (Απόφαςθ 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίασ). Να βράηει ςε εφκολα. Μετά το 
βραςμό ο φλοιόσ κα πρζπει να είναι ανοιγμζνοσ και οι κόκκοι καλά βραςμζνοι (χυλωμζνοι). 

Ξ.8.ΦΑΧΣΟΛΑ ξερά μεςόςπερµα ι μζτρια: Οι χίλιοι κόκκοι να ζχουν βάροσ μεταξφ 300 και 450 gr ι ποςοςτό 90%, 
από τουσ κόκκουσ αυτοφσ, να διζρχεται από κόςκινο µε ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 8,5 mm και να ςυγκρατείται από 
κόςκινο µε ςτρογγυλζσ οπζσ διαμζτρου 7 mm. (Απόφαςθ 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίασ) Οι κόκκοι να είναι 
ομοιόμορφοι, κυλινδρικοί ι πλατιοί. 

 Τα ελλθνικά όςπρια φθμίηονται για τθ νοςτιμιά τουσ. Λδίωσ τα όςπρια τθσ Βορείου Ελλάδασ, επειδι το ζδαφοσ είναι 
πλοφςιο ςε κάλιο, κάνει τα όςπρια ιδιαίτερα βραςτερά και εφγευςτα. Ψαςόλια Ρρεςπϊν, φακζσ Βοΐου Κοηάνθσ, 
φάβα Ψενεοφ και Σαντορίνθσ, ρεβίκια Λάριςασ ι Γρεβενϊν είναι μερικά από τα όςπρια με «ιδιαίτερθ πατρίδα», 
όπου το μικροκλίμα τα κάνει μοναδικά. 

 

Ξ.9 και Ξ.10 ΑΟΑΨΛ 
ΑΛΑΤΛ μαγειρικό ςυςκευαςία 500 gr, επιτραπζηιο 250 gr. 
Το αλάτι να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 38 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ 
Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ, να είναι μαγειρικό, ψιλό, φυςικό, καλαςςινό, ιωδιοφχο, κακαρό, λευκό, 
γυαλιςτερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότθτα ςε NaCL τουλάχιςτον 95%. Να μθν περιζχει ξζνεσ φλεσ, πρόςκετεσ 
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χρωςτικζσ ουςίεσ να μθν εμφανίηει οποιαδιποτε οςμι. Οι αλκαλικζσ γαίεσ εκπεφραςμζνεσ ςε χλωριοφχο μαγνιςιο 
να μθν είναι < του 1% θ δε υγραςία να μθν υπερβαίνει το 1%. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία πλαςτικό ςακουλάκι των 
250 gr, ςε επιτραπζηιο (φιάλθ με άνοιγμα) των 400 gr όπου κα αναφζρονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ (θµερ/νια 
ςυςκευαςίασ). 

 

Ξ.11 και Ξ.12. ΗΑΧΑΦΘ. Σε ςυςκευαςία 1 Kgr και ατομικι των 10 gr. 
Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 63, 64 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Θ ηάχαρθ να είναι λευκι, κακαριςμζνθ και κρυςταλλικι ςακχαρόηθ, καλισ, γνιςιασ και εμπορεφςιμθσ ποιότθτασ, με 
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: (Άρκρο 63 του Κ.Τ.Ρ.) 
α) περιεκτικότθτα ςε ςακχαρόηθ προςδιοριηόμενθ πολωςιμετρικϊσ τουλάχιςτον 99.70 Η. 
β) περιεκτικότθτα ςε ιμβερτοποιθμζνο ςάκχαρο 0,04% κατά βάροσ, κατ’ ανϊτατο όριο. 
γ) απϊλειεσ κατά τθν ξιρανςθ 0,10 % κατά βάροσ, κατ’ ανϊτατο όριο. 
δ) περιεκτικότθτα ςε παραμζνων διοξείδιο του κείου να µθν υπερβαίνει τα 15 mg/Kgr. 
ε) χροιά µθ υπερβαίνουςα τουσ 12 βακμοφσ, (προςδιοριςμόσ ςφμφωνα µε το άρκρο 6, παραγρ. 1, εδάφιο α του Ρ∆ 
513/83). 
Σε κάκε ςυςκευαςία πρζπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, µε ανεξίτθλο μελάνι 
ι ζκτυπα: 
Το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι ζδρα του παραςκευαςτι. 
Το ζτοσ και ο μινασ παραγωγισ. 
Το κακαρό βάροσ του περιεχομζνου ( π.χ 1Kgr). 
Ο Κωδικόσ Ραραγωγισ. (Οδθγία 89/396). 
Ράνω ςε κάκε φάκελο (Α) ςυςκευαςία των δζκα (10) gr πρζπει να γράφονται ςτα ελλθνικά µε ανεξίτθλο μελάνι ι 
ζκτυπα οι παρακάτω ενδείξεισ: 
Το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι ζδρα του παραςκευαςτι θ ονομαςία του περιεχομζνου. 
Ράνω ςτα χαρτοκιβϊτια (Β) ςυςκευαςία των φακζλων και ςτισ δφο μεγαλφτερεσ κατακόρυφεσ πλευρζσ του πρζπει να 
αναγράφονται ζκτυπα και ανεξίτθλα ςτα ελλθνικά οι παρακάτω ενδείξεισ: Θ επωνυμία του εργοςταςίου. Ο τόποσ 
παραγωγισ ι προζλευςθσ. Θ φράςθ ϋΨάκελοι 1.000 των 10 gr. Θ θμερομθνία και το ζτοσ παραγωγισ (όχι µε κωδικό 
αλλά µε πραγματικό αρικμό) Ο Κωδικόσ Ραραγωγισ ωσ επίςθσ και θ θμερομθνία διατθριςθμότθτασ. 

 

Ξ.13 ΠΕΟΛ Το προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι αναφζρονται ςτο άρκρο 67(1) 
του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. Μζλι 
νοείται το τρόφιμο, που παράγουν οι μελιτοφόρεσ μζλιςςεσ από το νζκταρ των ανκϊν ι από εκκρίςεισ που 
προζρχονται από ηωντανά μζρθ των φυτϊν ι που βρίςκονται πάνω ς’ αυτά, τα οποία (νζκταρ ι εκκρίςεισ) 
ςυλλζγουν, μεταποιοφν, αναμιγνφουν με δικζσ τουσ ειδικζσ ουςίεσ, αποταμιεφουν και αφινουν να ωριμάςουν μζςα 
ςτισ κθρικρεσ τθσ κυψζλθσ. Το παραδιδόμενο μζλι να ζχει τα παρακάτω Ψυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά: Να είναι 
απαλλαγμζνο από ανόργανεσ και οργανικζσ φλεσ, ξζνεσ προσ τθ ςφνκεςθ του, π.χ. ευρϊτεσ (μοφχλα), ζντομα, μζρθ 
εντόμων, γόνο ι κόκκουσ άμμου.Να είναι απαλλαγμζνο από υπολείμματα φυτοφαρμάκωνΝα μθν παρουςιάηει ξζνθ 
γεφςθ ι οςμι. Να μθν ζχει αρχίςει να ηυμϊνεται ι να βρίςκεται ςε ηφμωςθ Να μθν ζχει κερμανκεί κατά τζτοιο τρόπο 
ϊςτε να ζχουν καταςτραφεί τα φυςικά του ζνηυμα ι να ζχουν αδρανοποιθκεί ςε ςθμαντικό βακιό. Να μθν ζχει 
τεχνθτά τροποποιθμζνθ οξφτθτα. Να μθν περιζχει (ςε καμία περίπτωςθ) οποιεςδιποτε ουςίεσ ςε ποςότθτα τζτοια 
που να μποροφν να προξενιςουν κίνδυνο ςτθν ανκρϊπινθ υγεία. Να ζχει: περιεκτικότθτα ςε ανάγοντα 
ηάχαρα(φρουκτόηθ και γλυκόηθ) εκφραςμζνθ ςε ιµβερτοηάχαρο τουλάχιςτον 60%. περιεκτικότθτα ςε υγραςία όχι 
μεγαλφτερθ από 21%. περιεκτικότθτα ςε ηαχαρόηθ: Πχι μεγαλφτερθ από 10%. περιεκτικότθτα ςε ουςίεσ αδιάλυτεσ 
ςτο νερό: Πχι μεγαλφτερθ από 0.1% Ρεριεκτικότθτα ςε όργανα άλατα (τζφρα): Πχι μεγαλφτερθ από 1%. 
περιεκτικότθτα ςε ελεφκερα οξζα όχι μεγαλφτερθ από 40 χιλιοςτοϊςοδφναµα ςτο Kgr.δείκτθσ διάςταςθσ και 
περιεκτικότθτασ ςε υδροξυµεκυλοφουρφουράλθ (HMF) προςδιοριηόμενα μετά από επεξεργαςία και ανάμιξθ: α. 
δείκτθσ διάςταςθσ (κλίμακα του SCHADE): τουλάχιςτον 8. β. HMF όχι μεγαλφτερθ από 40 mg/kg. Μικροβιολογικά 
Κριτιρια Απουςία ηυμϊν και μυκιτων ςε 1 gr προϊόντοσ. Ολικι μεςόφιλθ χλωρίδα μζχρι 104 /gr.  

 

Ξ.14.ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ ΦΦΑΣΩΟΑ Το προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι 
αναφζρονται ςτο άρκρο 131, 132(1) και ΡΑΑΤΘΜΑ Λ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ και τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. Στθν ςιμανςθ επί τθσ ατομικισ ςυςκευαςίασ, να αναγράφεται θ 
ςυνολικι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα με τθν ζνδειξθ, ολικι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα ……. gr ανά 100 gr, όπου ο 
αναφερόμενοσ αρικμόσ αντιπροςωπεφει τθν τιμι που προςδιορίηεται με διακλαςιμετρία επί του τελικοφ προϊόντοσ. 
Να είναι γεφςθσ φράουλα και να προζρχεται από φροφτα Α ποιότθτασ ςε ατομικι ςυςκευαςία των 20 gr, χωρίσ 
ςυντθρθτικά και ςτθν ςυςκευαςία να αναγράφεται θ ςυνολικι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα.  
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ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΨΩΡ Ξ.13. ΠΕΟΛ ΞΑΛ Ξ.14. ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ ΦΦΑΣΩΟΑ. 

Θ μαρμελάδα και το μζλι κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ςε ατομικζσ ςυςκευαςίεσ των 20 gr ςε κφπελλα (A 
ςυςκευαςία)) ςφραγιςμζνα αεροςτεγϊσ με κατάλλθλα καλφμματα και ςε Β ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτιο που κα 
περιζχει 150 – 200 κφπελλα. Τα κφπελλα πρζπει να είναι παραλλθλεπίπεδα ι κυλινδρικά µε αναδίπλωςθ ςτο πάνω 
άκρο, ϊςτε να δθμιουργείται υποδοχι για εφκολο άνοιγμα. Τα κφπελλα από πλαςτικό να ζχουν καταςκευαςτεί από 
φφλλα διαφανοφσ πολυςτερίνθσ και resin τα οποία πλθροφν του όρουσ του Άρκρου 27 του Κϊδικα Τροφίμων και 
Ροτϊν, ςχετικά µε τουσ ειδικοφσ όρουσ κακαρότθτασ των πλαςτικϊν υλϊν, που προορίηονται να ζλκουν ςε επαφι με 
τρόφιμα. Να είναι ςωςτά ςφραγιςμζνα ϊςτε να μθν υπάρχει διαρροι μελιοφ ι μαρμελάδασ και το περιεχόμενο να 
μθν είναι παγωμζνο. Οι μερίδεσ να διαχωρίηονται εφκολα. Τα καλφμματα να είναι καταλλιλων διαςτάςεων ϊςτε να 
επιτυγχάνεται αεροςτεγζσ κλείςιμο του κυπζλλου και να ζχουν καταςκευαςκεί από φφλλο αλουμινίου κακαρότθτασ 
99.5%, μαλακισ ποιότθτασ, πάχουσ 0,04 mm. Οι ετικζτεσ να φζρουν εςωτερικά επικάλυψθ από κερµοκολλθτικά 
λάκκα και εξωτερικά να φζρουν ζκτυπα τισ παρακάτω επιςθμάνςεισ: Ωρονολογία παραςκευισ θ θμερομθνία 
διατθρθςιμότθτασ (Μινασ, Ζτοσ). Τίτλοσ προμθκευτι (Εμπορικι επωνυμία, διεφκυνςθ ι θ ζδρα του παραγωγοφ ι 
του ςυςκευαςτι). Το είδοσ του περιεχόμενου. Κακαρό βάροσ κυπζλλου. Τόποσ παραγωγισ (χϊρα, περιοχι). Κωδικόσ 
παρτίδασ.Τα χαρτοκιβϊτια πρζπει να είναι καινοφργια από καλι ποιότθτα χάρτου. Να είναι από κυματοειδζσ χαρτόνι 
αντοχισ κατά Mullen τουλάχιςτον 100 lb/in2. Οι διαςτάςεισ των χαρτοκιβωτίων να είναι τζτοιεσ ϊςτε κατά τθ 
ςυςκευαςία του προϊόντοσ να μθν υφίςταται κενό μεταξφ κυπζλλων και τοιχωμάτων του χαρτοκιβωτίου. Στα 
χαρτοκιβϊτια και πάνω ςτισ δφο μεγαλφτερεσ κατακόρυφεσ πλευρζσ πρζπει να αναγράφονται ζκτυπα ςτθν Ελλθνικι, 
οι παρακάτω ενδείξεισ: Πτι αναγράφονται ςτισ ετικζτεσ των καλυμμάτων των κυπζλλων και επιπλζον ο αρικμόσ των 
κυπζλλων που περιζχονται ςτο χαρτοκιβϊτιο. Το μζλι μπορεί να προςφερκεί και ςε ςυςκευαςία του 1 Kgr  

Ξ.15. ΧΑΟΒΑΧ Το προϊόν κα πρζπει να πλθροί ότι αναφζρονται ςτο άρκρο 50 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ 
και Υγειονομικζσ Διατάξεισ Ο χαλβάσ να ζχει παραςκευαςκεί από πολτό ςθςαμιοφ (ταχίνι), με φυςικζσ ηαχαροφχεσ 
γλυκαντικζσ φλεσ με τθν προςκικθ και ελάχιςτθσ ποςότθτασ εκχυλίςματοσ ρίηασ ςτρουκίου. Για τθν παραςκευι του 
επιτρζπεται θ προςκικθ ξθρϊν καρπϊν, κακάο, ςοκολάτασ ι βανίλιασ και το οποίο κα πρζπει να δθλϊνεται ςτθν 
ςυςκευαςία. Το είδοσ να προςφζρεται ςε ςυςκευαςία μπαςτοφνι του 1 Kgr και να παραδίδεται ςτισ γεφςεισ 
ςοκολάτα, βανίλια και αμφγδαλο. 

Ξ.16.φδι  400 gr,  

ΩΔΛ: To ξφδι να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 39 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Να προζρχεται μόνο από οξικι ηφμωςθ του κραςιοφ από χλωρά 
ςταφφλια ι από ξερι ςταφίδα ,και να μθν είναι αναπλιρωμα ξυδιοφ (να μθν περιζχει αλκοόλθ). Θ ςυςκευαςία να 
φζρει ςτα ελλθνικά ενδείξεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 10 και 11 Κ.Τ.Ρ.. Θ οξφτθτα του ξυδιοφ, που 
προςφζρεται ςε ςυςκευαςία (τυποποιθμζνο) πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6% ςε οξικό οξφ Άρκρο 39 παραγρ.3 του 
Κ.Τ.Ρ.. Στθ ςυςκευαςία του εμφιαλωμζνου ξυδιοφ (πλαςτικι φιάλθ 400 gr) πρζπει απαραίτθτα να αναγράφεται ι 
θμερομθνία ςυςκευαςίασ. 

 

Ξ.17 ΕΟΛΕΧ : Ελιζσ μαφρεσ ΚΑΛΑΜΫΝ μεγζκουσ 140-160 τεμ/Kgr. Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι 
αναφζρονται ςτο άρκρο 123 και ειδικά παρ. 9 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Οι 
διατικζμενοι ςτθν κατανάλωςθ καρποί να πρζπει να είναι θμιϊριμοι ι ϊριμοι καρποί Ελιάσ Καλαμϊν, κατόπιν 
ειδικισ επεξεργαςίασ το τελικό δε προϊόν να ζχει γεφςθ φρουτϊδθ, ςάρκα τραγανι, εφκολα αποςπϊμενθ από τον 
πυρινα και χρϊμα μαφρο μζχρι μελανϊδεσ και που ζγιναν διατθριςιμοι με αλάτιςμα ι ςε άλμθ ι ςε ξφδι ι με  
ελαιόλαδο, και να πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ: Οι χρθςιμοποιοφμενοι για τθν παραςκευι των ελιϊν, καρποί 
πρζπει να είναι άρτιοι και να μθν παρουςιάηουν οποιαδιποτε αλλοίωςθ ι προςβολι από ςκϊλθκεσ ι ζντομα κ.λ.π.. 
Τα ανεκτά επιτρεπόμενα ποςοςτά των προςβεβλθμζνων ελιϊν κακορίηονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ των 
αρμόδιων αρχϊν. Για τθν εκπίκρανςθ των διατικζμενων ςαν μαφρων ελιϊν ΚΑΛΑΜΫΝ δεν επιτρζπεται θ 
χρθςιμοποίθςθ αλκαλικϊν διαλυμάτων. Απαγορεφεται θ ανάμιξθ ελιϊν διαφορετικοφ είδουσ. Οι ελιζσ κα 
διατίκενται με ονομαςία που κα δθλϊνει το είδοσ αυτϊν Ελιζσ Καλαμϊν. Δεν επιτρζπεται θ προςκικθ χρωςτικϊν 
ουςιϊν. Επιτρζπεται θ χριςθ πρόςκετων του παραρτιματοσ III Συντθρθτικά και αντιοξειδωτικά του άρκρου 13 του 
Κ.Τ.Ρ.. Θ ςυςκευαςία να πλθροί τουσ όρουσ των Άρκρων 9 και 23 του Κ.Τ.Ρ και να είναι ςυςκευαςμζνοι κατά 
προτίμθςθ ςε μεταλλικά ι πλαςτικά κατάλλθλα για τρόφιμα δοχεία των 13 Kgr κακαροφ βάρουσ περιεχομζνου 
είδουσ. 

 

Ξ.18 και Ξ.19 ΦΦΩΓΑΡΛΕΧ - ΠΥΛΧΞΣΨΑ 1 ΨΥΓΑΝΛΕΣ ΑΤΟΜΛΚΕΣ των δφο τεμαχίων 16 gr ι άλλθσ ςυςκευαςίασ 
ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου . Το προϊόν πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ 
που αναφζρονται ςτα άρκρα 112, 113 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ Οι 
φρυγανιζσ να παραςκευάηονται από αλεφρι οποιουδιποτε τφπου ι κατθγορίασ από τα επιτρεπόμενα με τουσ 
περιοριςμοφσ του Άρκρου 113 του Κ.Τ.Ρ. Ρρζπει να προζρχονται από κανονικά παραςκευαςμζνο άρτο, μετά τθν 
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κοπι ςε τεμάχια να υποβάλλονται ςε δεφτερο κλιβανιςμό, για τθν απαλλαγι τουσ από το μεγαλφτερο ποςοςτό 
νεροφ και με ςκοπό το ελαφρφ ψιςιμο. Οι προςφερόμενεσ φρυγανιζσ να είναι ςε ςυςκευαςία flow pack των 2 
τεμαχίων. Συνολικό βάροσ ςυςκευαςίασ περίπου 16 gr. +/-3 gr. Συςτατικά: Άλευρο ςίτου, υδρογονομζνα φυτικά 
ζλαια, μαγιά, ηάχαρθ, αλάτι. Οι φρυγανιζσ να είναι ολόκλθρεσ χωρίσ να είναι ςπαςμζνεσ και µε τρίμματα.  

Μπιςκότα ατομικά αλμυρά των 40γρ. 

ΠΥΑΧΑΦΛΞΑ ςε ςυςκευαςία αεροςτεγι - πλαςτικά ςακουλάκια των 500gr ι του 1 Kgr ι άλλθσ ςυςκευαςίασ 
ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου ,ζτοιμα προσ χριςθ. Πλα τα μπαχαρικά να 
ζχουν τα τυπικά οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά (οςμι, γεφςθ, χρϊμα) του είδουσ, να είναι Α ποιότθτασ και να 
πλθροφν τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 42, 43, 44 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 
Διατάξεισ. Υγραςία <15%.Αδιάλυτα ςε ΘCL ςυςτατικά τζφρασ 2%. Αφλατοξίνεσ (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg.  

Είδθ: Μαφρο Ριπζρι, ίγανθ, Κανζλα ςκόνθ, Κανζλα ξφλο, Δυόςμοσ, Μοςχοκάρυδο, Κάρυ, Ράπρικα γλυκιά, Μπαχάρι 
τριμμζνο, Κίμινο, φφλλα δάφνθσ, βανίλια 

Ξ.20 Παφρο Υιπζρι: χαρακτθρίηονται οι αποξθραμζνοι καρποί του φυτοφ Peper Nigrum L που ζχουν ςυλλεγεί ςε 
άγουρθ κατάςταςθ και ζχουν ξθρακεί γριγορα. Να περιζχει τζφρα ςε ποςοςτό 6% κατϋανϊτατο όριο και αδιάλυτα 
ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ τζφρασ κατϋανϊτατο όριο 2% και υγραςία όχι μεγαλφτερο από 15%.  

Ξ.21. Ξόκκινο πιπζρι θ Ράπρικα πρϊτθσ ποιότθτασ, πρζπει να ζχει τζφρα όχι πάνω από 7%, αδιάλυτα ςε 
υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ τζφρασ, όχι πάνω από 0,6% και αρικμό αμυλόκοκκων κατά οπτικό πεδίο ςε 
μεγζκυνςθ 1:300 όχι πάνω από 3.  

Ξ.22 Φίγανθ: χαρακτθρίηονται τα αποξθραμζνα άνκθ και φφλλα του είδουσ Origanum vulgare L και άλλων ειδϊν, που 
πρζπει να είναι απαλλαγμζνα φφλλων άλλων όμοιων φυτϊν και να περιζχουν υγραςία όχι πάνω από 15%, τζφρα όχι 
πάνω από 17%, αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ τζφρασ όχι πάνω από 6% και αικζριο ζλαιο 
τουλάχιςτον 0,5%.3)  

Ξ.23 Ξανζλα ςκόνθ και ξφλο: χαρακτθρίηονται οι αποξθραμζνοι φλοιοί διαφόρων ειδϊν του γζνουσ Cinnamomum, οι 
οποίοι πρζπει να είναι απαλλαγμζνοι από τον πρωτογενι φλοιό και τθ ςτιβάδα φελλοφ 

Ξ.24 Ποςχοκάρυδο: χαρακτθρίηονται τα απαλλαγμζνα από ςπερματικοφσ μανδφεσ, ςπζρματα του φυτοφ Myristica 
Fragrans Houtt. Ρρζπει να περιζχουν αικζριο ζλαιο όχι λιγότερο από 6%, υγραςία όχι πάνω από 10%, τζφρα όχι 
πάνω από 3% και αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ τζφρασ όχι πάνω από 1%. 

Ξ.25 Ξφμινο: χαρακτθρίηονται οι αποξθραμζνοι ϊριμοι καρποί του φυτοφ Cuminum Cyminum L. οι οποίοι πρζπει να 
περιζχουν αικζριο ζλαιο ςε ποςοςτό 2% τουλάχιςτον, υγραςία όχι πάνω από 13%, τζφρα όχι πάνω από 9,5% και 
αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό ςυςτατικά τθσ τζφρασ όχι πάνω από 3%. 

Ξ.27 Φφλλα δάφνθσ: χαρακτθρίηονται τα αποξθραμζνα φφλλα του δζντρου Laurus Nobilis L, τα οποία πρζπει να είναι 
απαλλαγμζνα φφλλων δαφνοκζραςου και να περιζχουν υγραςία όχι πάνω από το 10%, τζφρα όχι πάνω από 6% και 
αδιάλυτα ςε υδροχλωρικό οξφ ςυςτατικά τθσ τζφρασ όχι πάνω από 1%. 

Ξ.29.Ψςάι βουνοφ. ΤΣΑΛ ςε ςυςκευαςία των 500gr ι του 1 Kgr. Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ 
όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 54 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Με τθν 
ονομαςία ¨Τςάι¨ νοοφνται τα φφλλα ι και οφκαλμοί φφλλων που ζχουν ξερακεί και κυλινδρωκεί με διάφορεσ 
μεκόδουσ και ςπανιότερα οι οφκαλμοί ανκιϊν του τεϊόδεντρου THEA SINENSIS ι THEA ASSAMICA. Θ παρουςία 
μίςχων των φφλλων του τςαγιοφ επιτρζπεται, κακόςον αυτοί αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των φφλλων του. Το 
τςάι να μθν περιζχει φφλλα, οφκαλμοφσ ι μίςχουσ άλλων φυτϊν. Το προςφερόμενο είδοσ να μθν περιζχει ξζνεσ 
ανόργανεσ ι οργανικζσ ουςίεσ, που μπορεί να αυξιςουν το βάροσ, επιτρεπόμενθσ τθσ προςκικθσ φυςικϊν 
αρωματικϊν ουςιϊν από τισ αναφερόμενεσ ςτον Κ.Τ.Ρ.. Ξυλϊδεισ μίςχοι τςαγιοφ γίνονται δεκτοί μζχρι ποςοςτοφ 2%. 
Να είναι ξερό, πρόςφατθσ ςυγκομιδισ και ομοιόμορφου μαφρου χρϊματοσ. Να ζχει υποςτεί πλιρθ ηφμωςθ και 
κυλίνδριςθ. Να ζχει άρωμά ευχάριςτο, χωρίσ ξζνεσ οςμζσ και να παράγει ρόφθμά ευχάριςτθσ γεφςθσ, διαυγζσ, 
χρϊματοσ ςκοτεινοφ κίτρινου. Να μθν πωλείται τςάι οριςμζνθσ χϊρασ προζλευςθσ ςαν τςάι άλλθσ χϊρασ. Στθν 
ςυςκευαςία του τςαγιοφ εκτόσ από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 11 Κεφάλαιο Λ του Κ.Τ.Ρ. 
να αναγράφεται και ο τόποσ προζλευςθσ. Το προµθκευόµενο τςάϊ πρζπει να ζχει τα παρακάτω χθμικά 
χαρακτθριςτικά. Θ υγραςία και οι πτθτικζσ ουςίεσ ςτουσ 105οC, να µθν είναι πάνω από 10%. Το υδατοδιαλυτό 
εκχφλιςμα να είναι τουλάχιςτον 30%. Να είναι πλιρεσ και κανονικό ςε καφεΐνθ και να διατθρεί όλεσ του τισ 
ιδιότθτεσ. Το προςφερόμενο προϊόν του 1Kgr κα προςφζρεται ςε πλαςτικι αεροςτεγι ςυςκευαςία που κα ζχει 
κλείςει κερµοκολλθτικά.  

Ξ.30 ΧΑΠΣΠΘΟΛ ςε φακελάκια του 1,5 gr ι άλλθσ ςυςκευαςίασ ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και διαχειριςτικζσ 
απαιτιςεισ του Νοςοκομείου. Το προςφερόμενο είδοσ να είναι Αϋ κατθγορίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ και με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ. Ωαμομιλι από 
τα φυτά Matricaria Chamomille και Anthemous Nobilis L. Το χαμομιλι ςε ατομικά φακελάκια να είναι ςυςκευαςμζνο 
ςε φακζλουσ από πορϊδεσ χαρτί, εμβαπτιηόμενουσ, περιεχομζνου 1,5 gr, οι οποίοι να κλείνουν κερμοκολλθτικά. Στο 
φάκελο να είναι ςυνδεδεμζνο ζνα λεπτό, νιμα για εμβάπτιςθ. Θ ςυςκευαςία αυτι (φάκελοσ, νιμα) να είναι 
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τοποκετθμζνθ μζςα ςε χάρτινο φάκελο που να κλείνει κερμοκολλθτικά για επιπλζον προςταςία του περιεχόμενου. 
Οι εξωτερικοί αυτοί φάκελοι να τοποκετοφνται ανά 100 ςε χάρτινα κουτιά, µε διαφανζσ πλαςτικό περίβλθμά.  

 

Ξ.31 ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ 

Ψυςικόσ χυμόσ φροφτων (πορτοκάλι) ςε ατομικι ςυςκευαςία των 250 ml ι άλλθσ ςυςκευαςίασ ςφμφωνα με τισ 
ςυνκικεσ και διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου . Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι 
αναφζρονται ςτο άρκρο 126 και 127 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Ϋσ χυμόσ 
φροφτων ορίηεται το ηυμϊςιμο αλλά μθ ηυμωκζν προϊόν που λαμβάνεται από υγιι και ϊριμα φροφτα, ενόσ ι πολλϊν 
ειδϊν, με μθχανικζσ μεκόδουσ λιψθσ και ζχει το χρϊμα, το άρωμα και τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ των χυμϊν των 
φροφτων από τα οποία προζρχεται. Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ των προϊόντων πρζπει να είναι άμεμπτοι και να 
μθν παρζχουν ενδείξεισ χρθςιμοποιιςεωσ μειονεκτικϊν πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ. Οι φυςικοί ατομικοί 
χυμοί φροφτων ςυςκευαςίασ των 250ml, κα πρζπει να είναι ςε ςυςκευαςία Tetra Pak και Tetra Brik, με πϊμα εφκολο 
ςτο άνοιγμα, χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν, χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλθσ φυςικισ ι τεχνθτισ γλυκαντικισ 
φλθσ, με ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ κατανάλωςθσ.  

 

Ξ.32.Ξαφζσ φίλτρου. Καφζσ φίλτρου αρίςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνοσ ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία, 
βάρουσ 500 gr. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον.  

Θ μεταφορά κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του 
Νοςοκομείου. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

 

Ο. ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΔΛΑΨΘΦΘΠΕΡΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

Τα χορθγοφμενα είδθ κα πρζπει να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ του Κ.Τ.&Ρ άρκρα 122,124,133, τισ 
ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ.  

ΓΕΝΛΚΑ 
Τα χρθςιμοποιοφμενα τρόφιμα φυτικισ προζλευςθσ από τα οποία κα παραςκευάηονται, πρζπει να είναι φρζςκα 
νωπά πρϊτθσ κατθγορίασ και κατά προτίμθςθ Ελλθνικισ παραγωγισ. 
Σε κάκε κουτί πρζπει να γράφονται ςτα Ελλθνικά, ζκτυπα ι με ανεξίτθλθ μελάνθ ςε χάρτινθ ταινία που περιβάλλει το 
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ςϊμα του κουτιοφ, οι παρακάτω ενδείξεισ ανάλογα με το περιεχόμενο και ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Αγορανομικζσ Διατάξεισ τα εξισ: 
(1) Θ θμερομθνία και το ζτοσ παραςκευισ. 
(2) Θ κατθγορία και το είδοσ του Τροφίμου. 
(3) Το κακαρό βάροσ του περιεχομζνου ςε Kgr. 
(4) Το ποςοςτό των περιεχομζνων ςτερεϊν ςυςτατικϊν του υγροφ πλθρϊςεωσ. 
(5) Το όνομα και θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι θ ζδρα τθσ επιχειριςεωσ. 
(6) «Ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν από το τζλοσ ………..», θ οποία να αναγράφεται με ανεξίτθλουσ χαρακτιρεσ, πάνω 
ςτο μζταλλο και να ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα µε τθν παράγραφο 8 του άρκρου 11 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν 
και τισ ιςχφουςεσ Αγορανομικζσ Διατάξεισ. 
(7) Κωδικόσ παρτίδασ (Οδθγία 89/396). 
(8) Θ χϊρα παραςκευισ. 

Οι χάρτινεσ ταινίεσ πρζπει να καταςκευάηονται από ανκεκτικό και καλισ ποιότθτασ χαρτί. Θ κόλλα που 
χρθςιμοποιείται για τθν επικόλλθςθ των ταινιϊν, πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και θ εργαςία επικολλιςεωσ 
επιμελθμζνθ, για να εξαςφαλίηεται θ μακροχρόνια διατιρθςθ των ταινιϊν ςτα κουτιά. 
Στα χαρτοκιβϊτια πρζπει να γράφονται ζκτυπα και ςτισ δφο κατακόρυφεσ μεγαλφτερεσ πλευρζσ, ςτθν Ελλθνικι, οι 
παρακάτω ενδείξεισ: 
1. Θ περιγραφι του προϊόντοσ. 
2. Το κακαρό βάροσ. 
3. Το όνομα και θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι θ ζδρα τθσ επιχειριςεωσ. 
4. Θ χϊρα προζλευςθσ. 
5. Θ θμερομθνία και το ζτοσ παραγωγισ. 
6. «Ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν από ……………..». 
7. Κωδικόσ παρτίδασ. 
8. Ο αρικμόσ των κουτιϊν και το βάροσ του περιεχομζνου κάκε κουτιοφ. 
Οι περιζκτεσ πρζπει να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ. ςχετικά με τθ ςυςκευαςία Άρκρο 9, τθν επιςιμανςθ 
Άρκρο 21 τθ ςυντιρθςθ και τθν μεταφορά του προϊόντοσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα του οδθγοφ Υγιεινισ του 
Ε.Ψ.Ε.Τ. Νο 9 και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων. 
• Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων Οδθγία 2001/101/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ. 
• Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν θμερομθνία, 
από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 
• Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν ενδείξεων 
πζραν των προβλεπόμενων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 25θσ Οκτωβρίου 
2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 1925/2006 και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 
1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ Επιτροπισ. 

Τα προϊόντα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα (ςφμφωνα µε τα κακοριηόμενα από τον Κϊδικα Τροφίμων, Άρκρα 9, 22 
και 28) ςε κυλινδρικά λευκοςιδθρά κουτιά χωρθτικότθτασ ανάλογα µε το ηθτοφμενο προϊόν. 
Τα λευκοςιδθρά κουτιά πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςκλθρότθτα και ανκεκτικότθτα, να µθν παρουςιάηουν 
διαρροζσ, διατριςεισ, διαβρϊςεισ, οξειδϊςεισ και γενικά ανωμαλίεσ οι οποίεσ μποροφν να επθρεάςουν τθν υγιεινι 
κατάςταςθ και ςυντιρθςθ του περιεχομζνου. 
Ρρζπει να μθν παρουςιάηουν αναδιπλϊςεισ άκρων , μυτίαςμα ςτισ ραφζσ, ςκοφριαςμα, διόγκωςθ τα δε κουτιά να 
ςυςκευάηονται ςε χαρτοκιβϊτια. Γενικά τα χρθςιμοποιοφμενα κουτιά να εξαςφαλίηουν, απόλυτθ ςτεγανότθτα, 
δυνατότθτα μακροχρόνιασ ςυντιρθςθσ και ουδζτερθ ςυμπεριφορά ζναντι του περιεχομζνου. 
Οι κορμοί των κουτιϊν και τα πϊματα να ζχουν καταςκευαςτεί από καινοφργιο λευκοςίδθρο, πάχουσ τουλάχιςτον 
0,19mm και 0,20mm αντίςτοιχα, θλεκτρολυτικά επικαςςιτερωμζνο (βάροσ θλεκτρολυτικοφ επιςτρϊματοσ 2,8 gr/m2 
τουλάχιςτον εςωτερικά και 5,6 gr/m2 εξωτερικά). 
Τα λευκοςιδθρά κουτιά ςυςκευαςίασ είναι δυνατόν να είναι »stackable» (για εφκολθ τοποκζτθςθ του ενόσ πάνω ςτο 
άλλο), χωρίσ οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ τεχνικϊν παραμζτρων. Σχιμα κυλινδρικό Μζγεκοσ – διαςτάςεισ 
ανάλογα του βάρουσ του περιεχομζνου. 
Οι ςυςκευαςίεσ του ενόσ (1) Kgr να ζχουν πϊματα του τφπου easy open για εφκολο και λειτουργικό άνοιγμα. 
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Τα χαρτοκιβϊτια πρζπει να είναι καινοφρια, καταςκευαςμζνα από καλισ ποιότθτασ χαρτί. Ρρζπει να είναι από 
κυματοειδζσ χαρτόνι αντοχισ κατά MULLEN τουλάχιςτον 190 lb/in2. Οι διαςτάςεισ των χαρτοκιβωτίων πρζπει να 
είναι τζτοιεσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ ςυςκευαςία του προϊόντοσ χωρίσ να υπάρχει κενόσ χϊροσ μεταξφ κουτιϊν και 
τοιχωμάτων χαρτοκιβωτίων. 
Επιςθμαίνεται ότι υποχρεωτικά κα αναγράφεται θ Εμπορικι ονομαςία και ςυςκευαςία των ειδϊν. 

Θ θμερομθνία παράδοςθσ όλων των προϊόντων κα είναι το πρϊτο τζταρτο του χρόνου τθσ ςυνολικισ 
διατθρθςιμότθτασ του 

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

CPV ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔΟΥΣ 
15897200-4 ΚΟΝΣΕΒΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 
15331460-9 ΚΟΝΣΕΒΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΛΑΩΑΝΛΚΑ 

ΕΛΔΛΚΟΤΕΑ:  

Ο.1 ΞΣΠΥΣΧΨΑ ροδάκινο μιςό (ροδάκινο, Prunus persika) ι μείγμα (κοκτζιλ) φροφτων και κομπόςτα ροδάκινο 
(ροδάκινο, Prunus persika) μιςό, ςε ελαφρφ ςιρόπι. 
Τα φροφτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι των κομποςτϊν πρζπει να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ για τα 
νωπά τρόφιμα φυτικισ προζλευςθσ που αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο «Διάφορα τρόφιμα φυτικισ προζλευςθσ» του 
Κ.Τ.Ρ άρκρα 118,119 122, 133. 
Τα φροφτα για τθν παραςκευι των κα πρζπει να είναι απολφτωσ υγιι, ϊριμα, µε κανονικοφσ μακροςκοπικοφσ και 
οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ και να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ του άρκρου 119 του Κ.Τ.Ρ. και τον Κανονιςμό (ΕΕ) 
αρικ. 543/2011. 
1. Να είναι πρόςφατθσ ςυλλογισ (φρζςκοι). 
2. Να ευρίςκονται ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ. 
3. Να είναι απαλλαγμζνοι πρακτικϊσ από χϊματα, λάςπθ, ρφπανςθ και γενικά από κάκε ξζνθ ανόργανθ ι οργανικι 
φλθ. 
4. Γενικά πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. 
5. Να προζρχονται από φροφτα (τα ροδάκινα) που θ διάμετροσ τθσ ιςθμερινισ γραμμισ πρζπει να κυμαίνεται από 67 
ζωσ 73 mm (τεμάχια ιμιςυ ανά ςυςκευαςία 20-24). 
Τα ςυςτατικά να είναι φροφτο, νερό, ηάχαρθ, μζςο όξυνςθσ (ρυκμιςτισ οξφτθτασ). Θ ςτερει φάςθ πρζπει να ζχει 
ςυνεκτικι και τρυφερι υφι, χωρίσ ελαττϊματα και κθλίδεσ. Το υγρό πλθρϊςεωσ να είναι διαυγζσ και απαλλαγμζνο 
από αιωροφμενεσ ξζνεσ φλεσ. 
Επιτρζπεται θ χριςθ πρόςκετων του παραρτιματοσ Λ του άρκρου 33 του Κ.Τ.: Αςκορβικά Ε300, Ε301, Ε302, Κιτρικά 
Ε330, Ε331, Ε332, Ε333, πθκτίνθ Ε440 (εκτόσ από κομπόςτεσ μιλου) και χλωριοφχο αςβζςτιο Ε509. 
Τα φροφτα που κα περιζχονται ςτο μείγμα (κοκτείλ) για τθν παραςκευι των κα πρζπει να είναι απολφτωσ υγιι, 
ϊριμα, µε κανονικοφσ μακροςκοπικοφσ και οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ και να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ του 
άρκρου 119 του Κ.Τ.Ρ.. Να είναι πρόςφατθσ ςυλλογισ (φρζςκοι). Θ ςφνκεςθ να περιζχει πζντε τουλάχιςτον φροφτα 
κατά προτίμθςθ ροδάκινο, ανανά, μιλο, κεράςι, ςταφφλι. 
Επιτρεπόμενα όρια διαλυτϊν ςτερεϊν brix 14% ζωσ 16% 
Κομπόςτα ροδάκινο με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα, επιτρζπεται να περιζχουν γλυκαντικά (Ε950, 
Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, Ε959, Ε961, Ε962), ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παραρτιματοσ του άρκρου 68 του Κ.Τ.Ρ.. 
H θμερομθνία διατθριςθμότθτασ να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία και όχι ςτθν επικολλθμζνθ ετικζτα. Οι 
προςφερόμενεσ ςυςκευαςίεσ να είναι των τριϊν (3) και του ενόσ (1) Kgr μικτοφ βάρουσ, κακαροφ βάρουσ των 2,600 
και 0,820 περίπου Kgr αντίςτοιχα και το οποίον κα αναγράφεται μαηί με το ςτραγγιςμζνο 1,500 gr και 470 gr 
περίπου. 

• Β+ ΤΟΜΑΤΟΕΛΔΘ 

Ο.2. Ψοματοπολτόσ μ.β 1 Kgr. Κακαρό βάροσ 800 Kgr ι άλλθ ανάλογθ ςυςκευαςία , ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και 
διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου. 
Για τθν παραςκευι του τοματοπολτοφ κα πρζπει να ζχουν χρθςιμοποιθκεί νωποί καρποί τομάτασ, οι οποίοι πρζπει 
να είναι απολφτωσ υγιείσ, ϊριμοι, µε κανονικοφσ μακροςκοπικοφσ και οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ και να πλθροφν 
όλουσ τουσ όρουσ του άρκρου 119 του Κ.Τ.Ρ δθλαδι: 
1. Να είναι πρόςφατθσ ςυλλογισ (φρζςκοι). 
2. Να ευρίςκονται ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ. 
3. Να είναι απαλλαγμζνοι πρακτικϊσ από χϊματα, λάςπθ, ρφπανςθ και γενικά από κάκε ξζνθ ανόργανθ ι οργανικι 
φλθ. 
4. Να μθν είναι χρωματιςμζνοι τεχνθτά με οποιαδιποτε ανόργανθ ι οργανικι ουςία ι µε τθν εφαρμογι 
οποιαςδιποτε μεκόδου. 
5. Να μθν ζχουν προςβλθκεί από παράςιτα ι να εμφανίηουν αλλοιϊςεισ ςτθ ςφςταςθ και τουσ οργανολθπτικοφσ 
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τουσ χαρακτιρεσ. 
6. Να μθν προζρχονται από φυτά που ζχουν ραντιςκεί με φυτοφάρμακα όπωσ παρακείο, μαλακείο, αρςενικοφχα ι 
μολυβδοφχα ςκευάςματα κλπ, και που να ζχουν ςυλλεγεί πριν από τον κακοριηόμενο χρόνο που ορίηεται από το 
Υπουργείο Γεωργίασ ι να παρουςιάηουν κατάλοιπα τζτοιων ουςιϊν, που είναι επικίνδυνεσ για τθ δθμόςια υγεία. 
Ο τοματοπολτόσ (Άρκρο 124 του Κ.Τ.Ρ.), μακροςκοπικά εξεταηόμενοσ, πρζπει: 
1. Nα ζχει πολτϊδθ και ομοιογενι ςφςταςθ, χρϊμα ανοικτό ερυκρό μζχρι ερυκρόφαιο χωρίσ κθλίδεσ βακφτερου 
χρϊματοσ, με υφι αιςκθτά ςυνεκτικι, οςμι και γεφςθ ευχάριςτθ, χαρακτθριςτικι του είδουσ. 
2. Nα είναι απαλλαγμζνο από ςπόρουσ, τεμάχια τομάτασ και γενικότερα ξζνεσ προσ το προϊόν φλεσ. 
3. Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του τοματοπολτοφ πρζπει να είναι άψογοι, χωρίσ να παρζχουν ενδείξεισ για ατελι 
επεξεργαςία ι χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν. Δεν κα πρζπει να ζχει γίνει τεχνθτόσ χρωματιςμόσ του με 
οποιαδιποτε μζκοδο ι ουςία. 
4. Nα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ από τομάτεσ τελευταίασ εςοδείασ. 
5. Nα είναι διπλισ ι τριπλισ ςυμπφκνωςθσ με ςτερεά ςυςτατικά προερχόμενα αποκλειςτικά από το χυμό τομάτασ, 
τουλάχιςτον 28% ι 36% αντίςτοιχα. Επιτρζπεται θ προςκικθ μαγειρικοφ άλατοσ. Θ περιεκτικότθτα ςε χλωριοφχα, 
εκφραςμζνα ςε χλωριοφχο νάτριο, μπορεί να ανζρχεται ςε ανϊτατο ποςοςτό 3%. 
Ο τοματοπολτόσ να είναι ςυςκευαςμζνοσ (Α) ςυςκευαςία και να παραδίδεται ςε λευκοςιδθρά κουτιά, ςχιματοσ 
κυλινδρικοφ 1 Kgr, κακαροφ βάρουσ 800 Kgr περίπου ι άλλθ ανάλογθ , ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και διαχειριςτικζσ 
απαιτιςεισ του Νοςοκομείου . Τα κουτιά κα ςυςκευάηονται (Β ςυςκευαςία) ςε χαρτοκιβϊτια των τεςςάρων (4) ι 12 
ι 24 κουτιϊν κατά χαρτοκιβϊτιο. Γενικά τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά ςυςκευαςίασ και ο τρόποσ καταςκευισ των 
κουτιϊν πρζπει να είναι ςφμφωνα µε τα διεκνϊσ παραδεκτά για τθν επίτευξθ άρτιων κουτιϊν δθλαδι πρζπει να 
εξαςφαλίηουν ςτεγανότθτα, δυνατότθτα μακροχρόνιασ ςυντιρθςθσ και ουδζτερθ ςυμπεριφορά ωσ προσ το 
περιεχόμενο. 
Επί τθσ ςυςκευαςίασ κα πρζπει να αναγράφονται ςτα Ελλθνικά ζκτυπα ι με ανεξίτθλθ μελάνθ ςτθν χάρτινθ ταινία 
που περιβάλλει το ςϊμα του κουτιοφ τα εξισ: 
1) Θ θμερομθνία και το ζτοσ παραςκευισ. 
(2) Θ κατθγορία και το είδοσ του Τροφίμου. 
(3) Το κακαρό βάροσ του περιεχομζνου ςε Kgr. 
(4) Το ποςοςτό των περιεχομζνων ςτερεϊν ςυςτατικϊν από το χυμό τθσ τομάτασ µε τθ φράςθ «Ρεριεχόμενα 
ςυςτατικά από το χυμό τθσ τομάτασ …………………….%». 
(5) Βενηοϊκό νάτριο…………….%. 
(6) Το όνομα και θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι θ ζδρα τθσ επιχειριςεωσ. 
(7) «Ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν από το τζλοσ ………..», θ οποία να αναγράφεται με ανεξίτθλουσ χαρακτιρεσ , 
πάνω ςτο μζταλλο και να ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα µε τθν παράγραφο 8 του άρκρου 11 του Κϊδικα Τροφίμων και 
Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Αγορανομικζσ Διατάξεισ. 
(8) Κωδικόσ παρτίδασ. 
(9) Θ χϊρα παραςκευισ . 
(10) Θ περιεκτικότθτα ςε χλωριοφχα. 

Ο.3 Ρτοματάκια αποφλοιωμζνα τεμαχιςμζνα τφπου κονκαςζ  3 Kgr (κακαρό βάροσ 2,500 gr) ι του ενόσ(1) Kgr  

Tα παραπάνω προϊόντα (Άρκρο 124 του Κ.Τ.Ρ) να προζρχονται από καρποφσ τομάτασ με ομοιόμορφο ερυκρωπό 
χρϊμα τθσ ϊριμθσ ντομάτασ με υγρι φάςθ, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ, χωρίσ καρυκεφματα. 
Να είναι πρόςφατθσ εςοδείασ, κακαρά και τρυφερά, φυςιολογικοφ χϊματοσ, κανονικά ανεπτυγμζνα. 
– Να μθν ζχουν ανϊμαλθ οςμι, να µθν περιζχουν ξζνεσ φλεσ και να µθν παρουςιάηουν φαινόμενα ςιψεωσ ι 
ευρωτίαςθσ. 
– Να είναι απαλλαγμζνα από παράςιτα και ζντομα. 
– Να μθν περιζχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. 
– Δεν κα πρζπει να ζχει γίνει τεχνθτόσ χρωματιςμόσ του με οποιαδιποτε μζκοδο ι ουςία. 
Επί τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται ευκρινϊσ το επί τοίσ % περιεχόμενο ςε ντοματάκια (60%) περίπου, το υγρό 
πλθρϊςεωσ (χυμόσ ντομάτασ 40%) περίπου κακϊσ και ο ρυκμιςτισ οξφτθτασ. Τα προϊόντα πρζπει να είναι 
ςυςκευαςμζνα ςε κυλινδρικά λευκοςιδθρά κουτιά χωρθτικότθτασ 3 Kgr, κακαροφ βάρουσ 2550gr περίπου και 
ςτραγγιςμζνου 1500 gr περίπου ι του ενόσ Kgr, κακαροφ βάρουσ 800 gr περίπου και ςτραγγιςμζνου 480 gr περίπου. 
Τα κουτιά να είναι ςκευαηόμενα ςε χαρτοκιβϊτια των 6 τεμαχίων και 24 ι 12 τεμάχια αντίςτοιχα. Γενικά τα 
χρθςιμοποιοφμενα κουτιά να εξαςφαλίηουν ςτεγανότθτα, δυνατότθτα μακροχρόνιασ ςυντιρθςθσ και ουδζτερθ 
ςυμπεριφορά ζναντι του περιεχομζνου. 

ΣΘΜ: Τα ανωτζρω προςδιοριηόμενα βάρθ και μεγζκθ ζχουν υπολογιςκεί ςφμφωνα με τα μεριδολόγια-ποςοτολόγια 
που εφαρμόηονται ςτα Νοςοκομεία για τισ ανάγκεσ των ςιτιηομζνων. 

Θ μεταφορά κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του 
Νοςοκομείου. 
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Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

 

Π.1 ζωσ Π.8. ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΗΩΠΑΦΛΞΩΡ 

Γενικά. Τα παραδιδόμενα ηυμαρικά να είναι Α ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται και περιγράφονται ςτο άρκρο 115 του 
Κϊδικα Τροφίμων, Ροτϊν και Λοιπϊν Αντικειμζνων Κοινισ Ωριςεωσ και να παραςκευάηονται από ςιμιγδάλι πλοφςιο 
ςε γλουτζνθ και νερό, χωρίσ ηφμθ, ξθραινόµενα εντόσ ειδικϊν ξθραντιρων καλάμων µε ελαφρά κζρμανςθ (χωρίσ 
ψιςιμο) και κάτω από υγιεινζσ ςυνκικεσ. 
Το ςιμιγδάλι από το οποίο κα παραχκοφν τα ηυμαρικά πρζπει να παρουςιάηει τα παρακάτω φυςικοχθμικά 
χαρακτθριςτικά (Άρκρο 105 και 108 του Κ.Τ.Ρ): 
(1) Υγραςία: Κατ’ ανϊτατο όριο 13,5%. 
(2) Γλουτζνθ υγρι: Τουλάχιςτον 26%. 
(3) Τζφρα: Ανϊτατο όριο 0,8%. 
(4) Ρίτουρα: Ανϊτατο όριο 0,8%. 
(5) Οξφτθτα ςε κειικό οξφ: Ανϊτατο όριο 0,07%. 
(6) Υπόλειµµα ςε τετραχλωράνκρακα: Ανϊτατο όριο 0,015%. 
(7) Κοςκινιηόμμενο µε κόςκινο από φφαςμα μεταξωτό, Γερμανικοφ αρικμοφ 72 ι Ελβετικοφ αρικμοφ 8, δθλ. από 
βρογχίδεσ 1156/cm2, πρζπει να µθ διζρχεται από αυτό ςε ποςοςτό ανϊτερο του 8%. 
(8) Το χρθςιµοποιοφµενο νερό πρζπει να είναι πόςιµο.  

H Επεξεργαςία Ρρϊτων Υλϊν και τα ςτάδια τα οποία πρζπει να ακολουκοφνται κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία 
είναι τα ακόλουκα: Tεχνολογία Ηυμαρικϊν 
Κοςκίνιςμα: Το ςιμιγδάλι πρζπει να κοςκινίηεται µε κόςκινα αντίςτοιχα τθσ αλευροποιιςεωσ και ςφμφωνα µε τουσ 
όρουσ αλευροποιιςεωσ για να απομακρυνκοφν από αυτό ανεπικφμθτα παράςιτα και λοιπζσ ξζνεσ φλεσ. 
Ανατάραξθ: Αυτι ακολουκεί το κοςκίνιςμα και διενεργείται µε μθχάνθμα ENTO LETER ι άλλο παρεμφερζσ και 
αποςκοπεί ςτθν πλζον αποτελεςματικι εξόντωςθ των εντόμων ςε οποιοδιποτε βιολογικό ςτάδιο και εάν 
ευρίςκονται (ωάρια, προνφμφεσ, νφμφεσ, κλπ.). 
Μθχανικι Κατεργαςία: Αυτι λαμβάνει χϊρα µε αυτόματα μθχανιματα ι θμιαυτόματα χωρίσ παρεμβολι εργατικϊν 
χεριϊν, ιδίωσ κατά το πρϊτο ςτάδιο και μζχρι πρεςαρίςματοσ. Κατά τθ διαδικαςία πίεςθσ τθσ ηφμθσ πρζπει να 
παρεμβάλλεται μθχάνθμα κενοφ αζροσ για τθ μορφοποίθςθ του προϊόντοσ. 
Ξιρανςθ: Μετά τθν ζξοδό του από τα αντίςτοιχα μθχανιματα, το ςχθματοποιθμζνο προϊόν φζρεται προσ ξιρανςθ ςε 
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κατάλλθλα ξθραντιρια ςτα οποία πρζπει να παραμείνει επί ικανό χρόνο και υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ 
– υγραςίασ, ζτςι ϊςτε το τελικό προϊόν να αποκτιςει τα επικυμθτά φυςικά χαρακτθριςτικά (υγραςία, χρϊμα, κλπ.). 

ΨΥΣΛΚΟΩΘΜΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΘΣΤΛΚΑ 
Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ των βραςμζνων ηυμαρικϊν πρζπει να είναι άμεμπτοι και να μθν παρζχουν ενδείξεισ 
χρθςιμοποίθςθσ μειονεκτικϊν πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ. 
Συγκεκριμζνα τα παραγόμενα ηυμαρικά να ζχουν τα παρακάτω Ψυςικοχθμικά Ωαρακτθριςτικά ςφμφωνα με το Άρκρο 
115 του Κ.Τ.Ρ. : 
1. Κατά το βραςμό με νερό πρζπει: 
• Να διογκϊνονται τουλάχιςτον κατά το διπλάςιο του όγκου τουσ. 
• Να μθ διαςπϊνται ςε ποςοςτό ανϊτερο του 5%. 
• Να μθν εμφανίηουν πολτϊδθ μορφι (χυλϊνουν). 
2. Το υγρό μετά το βραςμό (ηωμόσ), πρζπει να είναι διαυγζσ, χωρίσ δυςάρεςτθ οςμι ι δυνατι όξινθ γεφςθ. Ο κολόσ 
ηωμόσ είναι ζνδειξθ κατϊτερθσ ποιότθτασ ηυμαρικϊν ι πεπαλαιωμζνων. 
3. Το χρϊμα και γενικά θ εμφάνιςθ των ηυμαρικϊν να είναι φυςικι χωρίσ τεχνικι χρϊςθ θ προςκικθ ςυντθρθτικϊν. 
. 
4.Θ Υγραςία και πτθτικζσ ουςίεσ ςτουσ 105ο C πρζπει να είναι (κατά τθν παραλαβι του προϊόντοσ) όπωσ παρακάτω: 
Από 16 Λουνίου ζωσ και 15 Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ, κατ’ ανϊτατο όριο 12,5%. Από 16 Σεπτεμβρίου μζχρι και 15 
Λουνίου κατ’ ανϊτατο όριο 13,5%. 
5. Θ Οξφτθτα όχι πάνω των 10 βακμϊν, ι 0,9% ςε γαλακτικό οξφ. 
6. Θ Τζφρα: Ανϊτατο όριο 0,9%. 
7.Απαγορεφεται θ τεχνθτι χρϊςθ των ηυμαρικϊν, θ προςκικθ ςυντθρθτικϊν μζςων και θ παρουςία γενικά κάκε 
ανόργανθσ ι οργανικισ ουςίασ 
8.Απαγορεφεται θ προςκικθ κάκε άλλθσ αμυλϊδουσ ουςίασ, εκτόσ από ςιμιγδάλι προερχόμενο από ςκλθρό ςιτάρι. 
9. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ κρυμμάτων ηυμαρικϊν. 
10.Ρρζπει να είναι απαλλαγμζνα από ηϊντα ι νεκρά παράςιτα (προνφμφεσ, νυμφικζσ μορφζσ ι τζλεια ζντομα) και 
γενικά να µθν φζρουν ίχνθ προςβολισ από αυτά.  

Για τισ χυλοπίτεσ με αυγά κα πρζπει να περιζχονται δφο πλιρθ αυγά ςε νωπι ι ςυντθρθμζνθ κατάςταςθ ανά κιλό 
παραγομζνου προϊόντοσ. (Άρκρο 115 § 13.α Κ.Τ.Ρ) 
Στα ηυμαρικά με γάλα επιτρζπεται θ προςκικθ γάλακτοσ διαφόρων κατθγοριϊν, ςε ποςότθτα υπολογιςμζνθσ ςε 
ξθρι μάηα πλιρουσ γάλακτοσ και αναγομζνθ ςε ζνα Κιλό ετοίμου ηυμαρικοφ δεν πρζπει να είναι κατϊτερθ των 20 gr. 
(Άρκρο 115 § 14 Κ.Τ.Ρ) 
Τα νωπά ηυμαρικά από ςιμιγδάλι ι ςιμιγδάλι και αλεφρι πρζπει να πλθροφν κατά περίπτωςθ, όλουσ τουσ όρουσ του 
άρκρου 115, με εξαίρεςθ τθν υγραςία θ οποία ορίηεται το μζγιςτο 50%. Θ προςκικθ προςκζτων επιτρζπεται, αφοφ 
κα πλθροφν τουσ όρουσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ του άρκρου 33 του Κ.Τ.Ρ. 
Τα ηυμαρικά με λαχανικά πρζπει να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ του άρκρου 115 του Κ.Τ.Ρ. και ειδικά δε: 
Θ τζφρα επί ξθροφ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 1,3% με επιτρεπόμενθ ανοχι μζχρι 1,4%. 
Θ χρϊςθ ηυμαρικϊν που προκαλείται από τθν προςκικθ ςε αυτά κατονομαηόμενων και επιτρεπόμενων υλϊν, όπωσ 
είναι τα αυγά και τα λαχανικά. δεν κεωρείται τεχνθτόσ χρωματιςμόσ. 
Τα γεμιςτά ηυμαρικά ι νωπά γεμιςτά ηυμαρικά, διαφόρων ςχθμάτων τα οποία αποτελοφνται από περίβλθμα κα 
πρζπει να είναι ςφμφωνα και να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ του άρκρου 115 του Κ.Τ.Ρ.. 
Θ γζμιςθ μπορεί να περιζχει διάφορεσ βρϊςιμεσ φλεσ, αρτφματα, μπαχαρικά, αλάτι, εκχφλιςμα μαγιάσ και φυςικζσ 
αρωματικζσ φλεσ. Στθ γζμιςθ επιτρζπεται θ προκικθ προςκζτων ςτισ απολφτωσ αναγκαίεσ ποςότθτεσ για τθν 
επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ, εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ του άρκρου 33 του 
Κ.Τ.Ρ.. Ενδζχεται να περιζχονται Σορβικά ςε μζγιςτο ποςοςτό 1000mg/Kg, ςυντθρθτικά και αντιοξειδωτικά ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΛΛΛ, του άρκρου 33 του Κ.Τ.Ρ. κακϊσ και θ προςκικθ γλουταμινικϊν πρζπει να 
είναι τουσ όρουσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ VΛ του άρκρου 33 του Κ.Τ.Ρ..  

Τα υπό προμικεια ηυμαρικά πρζπει να είναι των παρακάτω κατθγοριϊν και φζρουν ενδεικτικϊσ τουσ παρακάτω 
κωδικοφσ: 
CPV ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔΟΥΣ 
15850000- 9 Μθ μαγειρεμζνα ηυμαρικά 
Ταλιατζλεσ 
Ρζνεσ 
Αςτράκι, πεπονάκι, ςουςαμάκι, κουςκουςζ 
Ωυλοπίτεσ με αυγά 
Ωυλοπιτάκι χωρίσ αυγά 
Μακαρόνια Νο 3 
Μακαρόνια Νο 6 
Μακαρόνια Νο 10 
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Ψιδζσ Τριμμζνοσ 
Ψιδζσ Ψωλιά 
Βίδεσ 
Κρικαράκι Μζτριο 
Μακαρονάκι κοφτό μζτριο 
1585000-1 Διάφορα χρωματιςτά ηυμαρικά από ςιμιγδάλι 
(με προςκικθ φυςικϊν χρωςτικϊν από 
λαχανικά: ντομάτα, καρότο, ςπανάκι, παντηάρι 
κ.λ.π.) 
15851200-0 Μαγειρεμζνα ηυμαρικά και κουςκοφσ 
15851220-6 Ραραγεμιςμζνα ηυμαρικά 
15851230-9 Λαηάνια 
15851250-5 Κουςκοφσ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ – ΣΘΜΑΝΣΘ 
Τα παραδιδόμενα είδθ, κα είναι ςυςκευαςμζνα ςε πρϊτθ ςυςκευαςία του ½ Kgr ςε φιλμ και ςε δεφτερθ ςυςκευαςία 
ςε χαρτοκιβϊτια των 6, 12 ι Kgr 24. 
Τα μζςα ςυςκευαςίασ δεν κα πρζπει να μεταφζρουν καρκινογόνεσ ι τοξικζσ ουςίεσ (π.χ. βαρζα μζταλλα, μονομερι 
κτλ.) και δεν δφναται να αλλοιϊνουν τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ των ηυμαρικϊν, πρζπει δε να πλθροφν τουσ 
όρουσ του άρκρου 21 του Κ.Τ.Ρ. ζκδοςθ 2009 και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του ΕΚ 89/109, του Κανονιςμοφ 
1935/2004/ΕΚ, του Κανονιςμοφ 2023/2006, κακϊσ και τθν Οδθγία 2007/42/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 
Τα χαρτοκιβϊτια να είναι καταςκευαςμζνα από χαρτόνι με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
(1) Ωαρτόνι κυματοειδζσ. 
(2) Βάροσ χαρτονιοφ: 670 gr/m2 τουλάχιςτον. 
(3) Αντοχι κατά mullen: Τουλάχιςτον 190lb/in2 
(4) Αντοχι ςε κάμψθ: Ωαρτόνι διαςτάςεων 30 x 30 cm καµπτόµενο µε το χζρι κατά γωνία 180ο, δεν πρζπει να 
παρουςιάηει ρωγμζσ ι κραφςεισ ςτα ςθμεία κάμψθσ και ςτισ δφο επιφάνειεσ. 
Επί των ςυςκευαςιϊν να υπάρχουν οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ (εργοςτάςιο παραγωγισ, περιγραφι είδουσ, 
θμερομθνία παραγωγισ – λιξθσ κ.λ.π.) 
Συγκεκριμζνα κα πρζπει να αναγράφονται: 
• Ονομαςία (περιγραφι) του προϊόντοσ. 
• Κακαρι ποςότθτα. 
• Ωρονολογία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ. 
• Πνομα ι εμπορικι επωνυμία και διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι του ςυςκευαςτι. 
• Ωϊρα προζλευςθσ. 
• Αρικμόσ παρτίδασ. (Οδθγία 89/396). 

H δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων: 
• Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων Οδθγία 2001/101/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ. 
• Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν θμερομθνία, 
από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 
• Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν ενδείξεων 
πζραν των προβλεπόμενων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
• ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 25θσ Οκτωβρίου 
2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 1925/2006 και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 
1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ Επιτροπισ. 

Ι θμερομθνία παράδοςθσ των ηυμαρικϊν κα είναι το πρϊτο τζταρτο του ςυνολικοφ χρόνου τθσ διατθρθςιμότθτασ 
των. (Ρροϊόν πρόςφατθσ παραγωγισ και διαχείριςθσ τθσ αποκικευςθσ).  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να κατακζτουν δείγματα των προςφερόμενων προϊόντων, ςε 
περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ.  

Θ μεταφορά κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του 
Νοςοκομείου. 
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Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

Ρ.1.ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΕΧ  ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ ΑΩΓΩΡ 

Τα χορθγοφμενα αυγά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ΚΫΔΛΚΑ ΤΟΨΛΜΫΝ & ΡΟΤΫΝ και 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΫΝ ΚΟΛΝΘΣ ΩΘΣΘΣ (Άρκρο 87) του 2011, τισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ και Κοινοτικζσ Διατάξεισ. 

Τα παραδιδόμενα αυγά κα πρζπει να Α κατθγορίασ, βάρουσ  53gr – 63 gr (MEDIUM), με τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ 
βάςει των κειμζνων διατάξεων. 

Τα αυγά δεν κα πρζπει να ζχουν υποβλθκεί ςε καμία επεξεργαςία ςυντιρθςθσ, οφτε να ζχουν ψυχκεί κάτω των 5
ο
C. 

Δεν κα πρζπει να ζχουν πλυκεί οφτε κακαριςκεί με οποιοδιποτε τρόπο και δεν κα περιζχουν πρόςκετεσ χρωςτικζσ 
ουςίεσ. 

Απαγορεφεται θ παρουςία ςτα αυγά ρωγμϊν ι ανωμαλιϊν όπωσ είναι τα δίκροκα, χωρίσ λζκικο κ.λ.π. 

Τα αυγά κα πρζπει να είναι κακαρά, άκικτα, ςυςκευαςμζνα από ωοςκοπικό κζντρο ι κζντρο ςυςκευαςίασ, που κα 
πρζπει να εφαρμόηει ςφςτθμα HACCP – ςε Α και Β ςυςκευαςία (Α καρτζλεσ των 30 τεμαχίων και Β Ωαρτοκιβϊτιο). 

Θ μεγάλθ ςυςκευαςία (χαρτοκιβϊτιο) δεν πρζπει να φζρει χτυπιματα, ςκιςίματα ι διάφορου είδουσ παραμόρφωςθ 
και κανζνα ίχνοσ υγραςίασ, θ μικρι ςυςκευαςία (χάρτινθ κικθ) πρζπει να είναι κακαρι, χωρίσ φκορζσ ι υγραςία με 
τισ παρακάτω προβλεπόμενεσ από τθν  νομοκεςία ενδείξεισ ςθμάνςεισ: 

 Οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν 
των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων Οδθγία 
2001/101/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

 Οδθγία 2002/86/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/101/ΕΚ όςον αφορά τθν 
θμερομθνία, από τθν πάροδο τθσ οποίασ και μετά απαγορεφεται το εμπόριο προϊόντων που δεν 
ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 Οδθγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2003, για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ όςον αφορά τθν αναγραφι των ςυςτατικϊν των τροφίμων. 

 Οδθγία 2008/5/ΕΚ ςχετικά με τθν αναγραφι, ςτθν επιςιμανςθ οριςμζνων τροφίμων, υποχρεωτικϊν 
ενδείξεων πζραν των προβλεπόμενων από τθν οδθγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΫΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 25θσ 
Οκτωβρίου 2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ 
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των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 
1925/2006 και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ Επιτροπισ. 

ΕΛΔΛΞΕΧ  ΧΘΠΑΡΧΕΛΧ επί τθσ ςυςκευαςίασ   

 ΟΝΟΜΑ ΚΑΛ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΫΟΣΚΟΡΛΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ Θ ΤΘΣ ΕΤΑΛΕΛΑΣ ΡΟΥ ΜΕΛΜΝΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ. 

1. ΔΛΑΚΛΤΛΚΟ ΑΛΚΜΟ ΫΟΣΚΟΡΛΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ EL……. 

2. ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΑΥΓΟΥ Α. 

3. ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΒΑΟΥΣ Μ. 

4. ΑΛΚΜΟΣ ΑΥΓΫΝ ΣΤΘΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ. 

5. ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΛΑΩΛΣΤΘΣ ΔΛΑΤΘΛΣΛΜΟΤΘΤΑΣ (Θ παράδοςθ κα είναι max ζωσ τθν  δεφτερθ εργάςιμθ θμζρα 
οωςκοπιςεωσ) . 

6. ΤΥΡΟΣ ΕΚΤΟΨΘΣ. 

7. ΚΫΔ. ΡΑΤΛΔΑΣ. 

  ΥΦΣΧΦΕΦΣΠΕΡΑ  ΕΛΔΘ  

 CPV                        ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔΟΥΣ 

03142500-3             Αυγά 

   

 ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ  ΑΩΓΩΡ 

  

 ΩΫΜΑ ΚΕΛΥΨΟΥΣ –  Σκοφρο καφζ ι λευκό  με ζντονθ κακαρότθτα 

και ςκλθρότθτα. 

 ΩΫΜΑ ΚΟΚΟΥ –  Σκάλα προδιαγραφισ ROCHE N
o
 10-13. 

 ΛΕΥΚΫΜΑ ΑΥΓΟΥ – Κακαρό διαυγζσ απαλλαγμζνο από ξζνα ςϊματα. 

 ΚΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ –  Ορατόσ ςτθν ωοςκόπθςθ χωρίσ εμφανι 

περίμετρο. 

 ΑΕΟΚΑΛΑΜΟΣ  -Φψοσ όχι μεγαλφτερο από 4 mm & 

αμετακίνθτοσ. 

                                                                     ΡΟΪΟΝ  :   ΦΦΕΧΞΑ ΑΩΓΑ 

 
Απαιτιςεισ 

ΟΓΑΝΟΛΘΡΤΛΚΑ 
ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

·  Κατάςταςθ ςυςκευαςίασ 
Ψρζςκα αυγά, χωρίσ ραγίςματα, ςπαςίματα, λερϊματα ςτο 
κζλυφοσ, ςε χάρτινθ κικθ των 30 τεμ. 

·  Κατθγορία Αυγοφ Α’ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 

·  Κατάςταςθ κακαρότθτασ υλικοφ Ωωρίσ ξζνα ςϊματα 

·  Σιμανςθ ΑΫΚ: ΕL….. 

·  Ωϊρα παραγωγισ EL = Eλλάδα 

·  Κωδ. Ραραγωγοφ Να αναγράφεται επάνω ςτο αυγό 

·  Κατθγορία Βάρουσ M (53-63 gr.), 

·  Κερμοκραςία παραλαβισ ΕΫΣ 18
ο
 C 

·  Κζλυφοσ Ψυςιολογικό, κακαρό, άκικτο 

·  Ωρϊμα κελφφουσ Σκοφρο καφζ ι λευκό 

·  Ωρϊμα Κρόκου Σκάλα προδιαγραφισ Roche N. 10-13 
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·  Λεφκωμα Αυγοφ (Αςπράδι) 

Κακαρό, διαυγζσ απαλλαγμζνο από ξζνα ςϊματα ι κθλίδεσ 
αίματοσ κατά τθν κραφςθ του, το αυγό κινοφμενο επί 
δαπζδου επιφάνειασ, παραμζνει επίκυρτον και δεν 
εξαπλϊνεται. 

·  Κρόκοσ αυγοφ 
Ορατόσ με μορφι ςκιάσ ςτθν ωοςκόπθςθ χωρίσ εμφανι 
περίμετρο, μθ απομακρυνόμενοσ αιςκθτά από το κζντρο 
του αυγοφ ςε περίπτωςθ περιςτροφισ 

·  Αεροκάλαμοσ Φψοσ όχι μεγαλφτερο από 4 χιλιοςτά 

·  Οςμι Ωωρίσ ξζνεσ οςμζσ 

·  Εμφάνιςθ ςε αςπράδι/κρόκο Συμπαγισ, διαυγισ με ευχάριςτο άρωμα 

ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΕΣ 
 ΡΑΑΜΕΤΟΛ 

Salmonellα spp, /25g AΡΟΥΣΛΑ 

Κολοβακτθρίδια COLI, 
ςταφυλόκοκκοι  AUREUS, Μφκθτεσ 
& ηφμεσ, Ε.Coli:   

ΣΕ 1 g. ΑΡΟΥΣΛΑ 

ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΟΨΘΣ 3=ΚΛΫΒΟΣΤΟΛΩΛΑΣ 

ΩΟΝΟΣ ΗΫΘΣ 28 θμζρεσ από τθν ωοτοκία. 

ΣΥΝΚΘΚΕΣ 
ΔΛΑΤΘΘΣΘΣ 

Σε δροςερό κλιματιηόμενο χϊρο (κερμ. από: 8  ζωσ: 18
ο
 C) 

ΣΥΝΚΘΚΕΣ 
ΜΕΤΑΨΟΑΣ 

Κερμοκραςία:  από:8  ζωσ: 18
ο
 C, Υγραςία: 60-75% 

 Για τθν ςφράγιςθ των κελυφϊν των αυγϊν, να χρθςιμοποιοφνται μόνο οι χρωςτικζσ του Ραραρτιματοσ 1 του 
άρκρου 35 του Κ.Τ.Ρ. 

Θ μεταφορά κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του 
Νοςοκομείου. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν δοκείςα 
παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο 
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. 
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίασ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ. Το 
χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ ορίηεται αυςτθρϊσ από τισ 8:00 π.μ ζωσ τισ 10:00 π.μ και δφναται να τροποποιείται με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου 

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν:  

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 
ζδρα του εκτόσ Νομοφ Λωαννίνων και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Λωαννίνων.  

2.  Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ από 
Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των 
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ  

3. Ριςτοποιθτικό των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ, για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ που κα εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ. 

4. Aν ο προςφζρων είναι: 

(α) παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να κατακζςει ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (κατάλλθλο 
πεδίο για τα προςφερόμενα προϊόντα) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
Ριςτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

(β) προμθκευτισ (κάνει αποκικευςθ-διακίνθςθ) κα πρζπει να κατακζςει: 

i. ιςχφον πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2018 (με πεδίο που αφορά διακίνθςθ ι/και αποκικευςθ των 
προςφερόμενων προϊόντων) το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ. 
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ii. Άδεια λειτουργίασ τθσ Ρτθνοτροφικισ Μονάδασ (Ραραγωγοφ) 

iii. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 
κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν ο 
διαγωνιςμόσ.  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII - Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηα είδε κε πνζνζηό έθπησζεο  

 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ ΕΛΔΩΡ ΠΕ ΥΣΧΣΧΨΣ ΕΞΥΨΩΧΘΧ % 

 

Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………..…………………………………… με ζδρα………………….………………………..………. και 
Α.Ψ.Μ: ………………………………………….  

Τθλ:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail ………………………….  

 

Ο υπογράφων ……………………………………………………..δθλϊνω ότι για τθν προμικεια ΤΟΨΛΜΫΝ για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν  του Γ.Ν. Λωαννίνων «Γ. ΩΑΤΗΘΚΫΣΤΑ» ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αρ. 60/2022 διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ 
ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, υποβάλλω οικονομικι προςφορά για 
……………………………………………………………………………………. ωσ εξισ: 

 

Α. Ξατεψυγμζνα λαχανικά 

α/α 
είδ
ουσ 

Kωδικόσ 
είδουσ Είδοσ (CPV) 

Ενδεικτικ
ι 

Υοςότθτα 

Πονάδα 
μζτρθςθ

σ 

Ψιμι 
μ/μ 

χωρίσ 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι χωρίσ 

ΦΥΑ ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι με 

ΦΥΑ 

Α.1 100403001 

Αρακάσ χφμα 
κατεψυγμζνοσ ςε 
ςυςκευαςία των 10kgr 
( 15331170-9) 750 Κιλό 2,4 1.800,00 13% 2.034,00 

Α.2 100403002 

Ψαςολάκι πλατφ 
κατεψυγμζνο ςε 
ςυςκευαςία των 10kgr 
( 15331170-9) 1.000 Κιλό 2,72 2.720,00 13% 3.073,60 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ 4.520,00 
  ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕ ΨΡΑ 13% 5.107,60 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (αρικμθτικϊσ) 
 ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (ολογράφωσ) 
 ΤΛΜΘ ΡΟΣΨΟΑΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ) 
   

       Β. Ξατεψυγμζνα Ψάρια 

α/α 
είδου

σ 
Kωδικόσ 
είδουσ Είδοσ (CPV) 

Ενδεικτικ
ι 

Υοςότθτα 

Πονάδα 
μζτρθςθ

σ 

Ψιμι 
μ/μ 

χωρίσ 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι χωρίσ 

ΦΥΑ ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι με 

ΦΥΑ 

Β.1 100202007 
Ϊάρι φιλζτο πζρκα 
χφμα (15221000-3) 5.000 Κιλό 11,27 56.350,00 13% 63.675,50 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ 56.350,00 
  ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕ ΨΡΑ 13% 63.675,50 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (αρικμθτικϊσ) 
 ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (ολογράφωσ) 
 ΤΛΜΘ ΡΟΣΨΟΑΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ) 
   

       Γ. Ρωπά οπωρολαχανικά 
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α/α 
είδ
ουσ 

Kωδικόσ 
είδουσ Είδοσ (CPV) 

Ενδεικτικ
ι 

Υοςότθτα 

Πονάδα 
μζτρθςθ

σ 

Ψιμι 
μ/μ 

χωρίσ 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι χωρίσ 

ΦΥΑ ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι με 

ΦΥΑ 

Γ.1 100401001 Αγγοφρι (03221270-9) 7.000 Τεμάχια 0,61 4.270,00 13% 4.825,10 

Γ.2 100401006 Καρότα (03221112-4) 1.500 Κιλό 0,95 1.425,00 13% 1.610,25 

Γ.3 100401007 
Κολοκφκια (03221250-
3) 3.850 Κιλό 1,91 7.353,50 13% 8.309,46 

Γ.4 100401008 
Κουνουπίδι (03221420-
6) 3.560 Κιλό 1,73 6.158,80 13% 6.959,44 

Γ.5 100401010 
Κρεμμφδια ξερά 
(03221113-1) 3.500 Κιλό 0,75 2.625,00 13% 2.966,25 

Γ.6 100401011 Λάχανο (03221200-8) 3.500 Κιλό 0,72 2.520,00 13% 2.847,60 

Γ.7 100613013 
Μελιντηάνεσ 
(03221200-8) 500 Κιλό 2,9 1.450,00 13% 1.638,50 

Γ.8 100401017 
Μπρόκολο (03221430-
9) 1.700 Κιλό 1,95 3.315,00 13% 3.745,95 

Γ.9 100401020 
Ριπεριζσ καβάτεσ για 
γζμιςμα (03221230-7) 210 Κιλό 3,77 791,70 13% 894,62 

Γ.10 100401022 
Ριπεριζσ ψιλζσ 
(03221230-7) 120 Κιλό 3,68 441,60 13% 499,01 

Γ.11 100401028 Ντομάτα (03221240-0) 5.000 Κιλό 2,28 11.400,00 13% 12.882,00 

Γ.12 100401026 Σκόρδα (03221200-8) 1.000 Τεμάχια 0,5 500,00 13% 565,00 

Γ.13 100401027 
Σπανάκι 
νωπό(03221340-1) 300 Κιλό 1,73 519,00 13% 586,47 

Γ.14 100401002 
Άνικοσ των 400 γρ 
(03221200-8) 100 Τεμάχια 2,5 250,00 13% 282,50 

Γ.15 100401013 
Μαϊντανόσ των 400 
γρ(03221200-8) 450 Τεμάχια 2,3 1.035,00 13% 1.169,55 

Γ.16 100401025 Σζλινο (03221200-8) 250 Κιλό 1,94 485,00 13% 548,05 

Γ.17 100402011 
Ρορτοκάλια 
Αϋποιότθτασ 
(03222220-1) 2.500 Κιλό 0,94 2.350,00 13% 2.655,50 

Γ.18 100401012 Λεμόνια (03222210-8) 3.000 Κιλό 0,94 2.820,00 13% 3.186,60 

Γ.19 100402002 Αχλάδια (03222322-6) 2.000 Κιλό 2,17 4.340,00 13% 4.904,20 

Γ.20 100402006 
Μιλα ΑϋΡοιότθτασ 
(03222321-9) 3.500 Κιλό 1,58 5.530,00 13% 6.248,90 

Γ.21 100402012 οδάκινα (03222332-9) 2.000 Κιλό 1,1215 2.243,00 13% 2.534,59 

Γ.22 100402003 
Βερφκοκα (03222331-
2) 500 Κιλό 2,4 1.200,00 13% 1.356,00 

Γ.23 100402013 Σταφφλι (03222340-8) 500 Κιλό 1,2776 638,80 13% 721,84 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ 63.661,40 
  ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕ ΨΡΑ 13% 71.937,38 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (αρικμθτικϊσ) 
 ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (ολογράφωσ) 
 ΤΛΜΘ ΡΟΣΨΟΑΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ) 
 

         Δ. Υουλερικά -Ξαταςκευάςματα πουλερικϊν (Ξοτόπουλα) 
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α/α 
είδουσ 

Kωδικόσ 
είδουσ Είδοσ (CPV) 

Ενδεικτικ
ι 

Υοςότθτα 

Πονάδα 
μζτρθςθ

σ 

Ψιμι 
μ/μ 

χωρίσ 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι χωρίσ 

ΦΥΑ ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι με 

ΦΥΑ 

Δ.1 100101001 

Κοτόπουλο νωπό 
(15112130-6) 24.200 Κιλό 3,49 84.458,00 13% 95.437,54 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ 84.458,00 
  ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕ ΨΡΑ 13% 95.437,54 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (αρικμθτικϊσ) 
 ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (ολογράφωσ) 
 ΤΛΜΘ ΡΟΣΨΟΑΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ) 
   

       Ε. Ξρζασ νωπό (Διάφορα κρζατα) 

α/α 
είδου

σ 
Kωδικόσ 
είδουσ Είδοσ (CPV) 

Ενδεικτικ
ι 

Υοςότθτα 

Πονάδα 
μζτρθςθ

σ 

Ψιμι 
μ/μ 

χωρίσ 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι χωρίσ 

ΦΥΑ ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι με 

ΦΥΑ 

Ε.1 100102019 
Μοςχάρι φρζςκο 
λάππα 12 ζωσ 16 
μθνϊν (15111200-1) 4.000 Κιλό 8,67 34.680,00 13% 39.188,40 

Ε.2 100102018 

Μοςχάρι φρζςκο 
μποφτι 12 ζωσ 16 
μθνϊν Α/Ο 
ςτρογγυλό -κιλότο- 
ςπάλα (15111200-1) 8.200 Κιλό 9,6 78.720,00 13% 88.953,60 

Ε.3 100103002 Ωοιρινό νωπό μποφτι 
Α/Ο (15113000-3) 80 Κιλό 6,12 489,60 13% 553,25 

Ε.4 100105001 
Αρνί νωπό χωρίσ 
εντόςκια και 
κεφάλι(15112100-8) 120 Κιλό 9,68 1.161,60 13% 1.312,61 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ 115.051,20 
  

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕ ΨΡΑ 13% 
130.007,8

6 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (αρικμθτικϊσ) 
 ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (ολογράφωσ) 
 ΤΛΜΘ ΡΟΣΨΟΑΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ) 
   

       Χτ. Ζλαια 

α/α 
είδ
ουσ 

Kωδικόσ 
είδουσ Είδοσ (CPV) 

Ενδεικτικ
ι 

Υοςότθτα 

Πονάδα 
μζτρθςθ

σ 

Ψιμι 
μ/μ 

χωρίσ 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι χωρίσ 

ΦΥΑ ΦΥΑ 

Χυνολικι 
τιμι με 

ΦΥΑ 

Στ.1 100603005 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρκζνο ςε 
ςυςκευαςία των 5 
λίτρων (15411110-6) 4.000 Λίτρο 4,79 19.160,00 13% 21.650,80 

Στ.2 100603001 
Αραβοςιτζλαιο ςε 
ςυςκευαςία των 5 
λίτρων (15621000-7) 600 Λίτρο 3,304 1.982,40 13% 2.240,11 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ 21.142,40 
  ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕ ΨΡΑ 13% 23.890,91 
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ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (αρικμθτικϊσ) 
 ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ *%+ (ολογράφωσ) 
 ΤΛΜΘ ΡΟΣΨΟΑΣ ΩΫΛΣ ΨΡΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ) 
  

 

……………………………………………………………………… 

(Τόποσ και θμερομθνία) 

 

Σ ΥΦΣΧΦΕΦΩΡ 

(Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα προμθκευτι) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV - Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηα είδε κε ρακειόηεξε ηηκή  

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ ΕΛΔΩΡ ΠΕ ΧΑΠΘΟΣΨΕΦΘ ΨΛΠΘ 

 

Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………..…………………………………… με ζδρα………………….………………………..………. και 
Α.Ψ.Μ: ………………………………………….  

Τθλ:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail ………………………….  

 

Ο υπογράφων ……………………………………………………..δθλϊνω ότι για τθν προμικεια ΤΟΨΛΜΫΝ για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν  του Γ.Ν. Λωαννίνων «Γ. ΩΑΤΗΘΚΫΣΤΑ» ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αρ. 60/2022 διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ 
ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, υποβάλλω οικονομικι προςφορά για 
……………………………………………………………………………………. ωσ εξισ: 

 

α/α 
είδουσ 

Kωδικόσ 
είδουσ Είδοσ (CPV) 

Ενδεικτικι 
Υοςότθτα 

Πονάδα 
μζτρθςθσ 

Υροςφερόμενθ 
τιμι μ/μ χωρίσ 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
προςφ. 
τιμι 
χωρίσ 
ΦΥΑ 

Χυνολικι 
προςφ. 
τιμι με 
ΦΥΑ 13% 

Η.Υατάτεσ αποφλοιωμζνεσ 

Η.1 100401018 
Ρατάτεσ 
αποφλοιωμζνεσ 
(03212100-1) 12.000 Κιλά 

   Θ.Γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδθ 

Θ.1 100301001 
Γάλα αγελάδοσ 
παςτεριωμζνο χφμα 
(15511100-4) 30.000 Λίτρα 

   
Θ.2 100301002 

Ψρζςκο γάλα ελαφρφ 
1 λίτρου (15511000-3) 300 Λίτρα 

   

Θ.3 100301004 

Γάλα εβαπορζ 
ςυμπυκνωμζνο 
400±5% γρ (15511600-
9) 480 Τεμάχια 

   

Θ.4 100302001 
Γιαοφρτι αγελάδοσ 
200γρ κεςςεδάκι 
(15551300-8) 55.000 Τεμάχια 

   

Θ.5 100303002 
Γραβιζρα αγελάδοσ ςε 
ςυςκευαςία των 8-10 
κιλϊν (15544000-3) 1.850 Κιλά 

   

Θ.6 100303006 
Τυρί φζτα ςε 
μεταλλικά δοχεία των 
15  κιλων (15542300-2) 3.000 Κιλά 
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Θ.7 100303005 
Τυράκια ατομικά 10γρ 
ςε ςυςκευαςία των 8 
μερίδων (15545000-0) 200 Συςκευαςία  

  Κ.Είδθ αρτοποιείου 

Κ.1 100501005 
Άρτοσ τφπου 70% 
(15811100-7) 27.000 Κιλά 

   
Κ.2 100501002 

Λαγάνα του 1 κιλοφ 
(15811100-7) 47 Τεμάχια 

   Λ. Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ 

Λ.1 100802006 
Μελομακάρονα 
(15812000-3) 20 Κιλά 

   
Λ.2 100803002 

Κουραμπιζδεσ 
(15812000-3) 15 Κιλά 

   
Λ.3 100804001 

Βαςιλόπιτα (15812000-
3) 101 Κιλά 

   
Λ.4 100804002 

Κουλοφρια παςχαλινά 
(15812000-3) 15 Κιλά 

   Ξ.Είδθ παντοπωλείου 

Κ.1 100603007 
Μαργαρίνθ 250 γρ 
(15431100-9) 8.500 Τεμάχια 

   
Κ.2 100603004 

Μαργαρίνθ ατομικι 10 
γρ (15431100-9) 65.000 Τεμάχια 

   

Κ.3 100602004 
φηι νυχάκι ςε 
ςυςκευαςία των 25 
κιλϊν (03211300-6) 2.500 Κιλά 

   

Κ.4 100602003 
φηι μπλοφ μπονζτ ςε 
ςυςκευαςία των 25 
κιλϊν (03211300-6) 3.500 Κιλά 

   

Κ.5 100615001 
Αλεφρι ςε ςυςκευαςία 
του 1 κιλοφ (15851000-
8) 470 Κιλά 

   

Κ.6 100613009 
Κορν φλάουρ 
ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15851000-8) 1.400 Κιλά 

   

Κ.7 100602005 
Ψακζσ ςε ςυςκευαςία 
των 500 γρ (03212211-
2) 150 Κιλά 

   

Κ.8 100602007 
Ψαςόλια ξθρά ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ (03221210-1) 150 Κιλά 

   

Κ.9 100606002 
Αλάτι επιτραπζηιο ςε 
ςυςκευαςία των 250 
γρ (15872400-5) 80 Τεμάχια 

   

Κ.10 100606003 
Αλάτι μαγειρικό ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ (15872400-5) 700 Κιλά 

   

Κ.11 100613004 
Ηάχαρθ ςε ςυςκευαςία 
του 1 κιλοφ (15831000-
2) 1.000 Κιλά 

   

Κ.12 100613002 
Ηάχαρθ ατομικι ςε 
ςυςκευαςία των 10 γρ 
(15831000-2) 80.000 Τεμάχια 

   

Κ.13 100613012 
Μζλι ατομικό ςε 
ςυςκευαςία των 20 γρ 
(15831600-8) 35.000 Τεμάχια 
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Κ.14 100613011 

Μαρμελάδα φράουλα 
ατομικι ςε 
ςυςκευαςία των 20 γρ 
(15332290-3) 35.000 Τεμάχια 

   

Κ.15 100802013 
Ωαλβάσ ςε ςυςκευαςία 
του 1 κιλοφ (15613300-
1) 40 Κιλά 

   
Κ.16 100609006 

Ξφδι ςε φιάλεσ των 400 
γρ (15871110-8) 1.000 Τεμάχια 

   
Κ.17 100603006 

Ελιζσ ςε δοχεία των 15 
κιλϊν (03222400-7) 250 Κιλά 

   

Κ.18 100599001 
Ψρυγανιζσ ατομικζσ ςε 
ςυςκευαςία των 16 γρ 
(15821110-3) 70.000 Τεμάχια 

   

Κ.19 100613014 
Μπιςκότα ατομικά 
αλμυρά των 40γρ 
(15821200-1) 5.500 Τεμάχια 

   

Κ.20 100606014 
Ριπζρι μαφρο ςε 
ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15872100-2) 25 Κιλά 

   

Κ.21 100606013 
Ριπζρι κόκκινο ςε 
ςυςκευςία του 1 κιλοφ 
(15872100-2) 40 Κιλά 

   

Κ.22 100606015 
ίγανθ ςε ςυςκευαςία 
του 1 κιλοφ (15872200-
3) 25 Κιλά 

   

Κ.23 100606006 
Κανζλλα ξφλο ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ (15872000-1) 5 Κιλά 

   

Κ.24 100606009 

Μοςχοκάρυδο 
αλεςμζνο  ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ (15872200-1) 5 Κιλά 

   

Κ.25 100606007 
Κφμινο αλεςμζνο ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ (15872000-1) 5 Κιλά 

   

Κ.26 100606022 
Γαρφφαλλο ςπυρί ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ (15872000-1) 5 Κιλά 

   

Κ.27 100606005 
Δάφνθ ςε φακελάκι 
των 100 γρ (15872000-
1) 5 Κιλά 

   
Κ.28 100699001 

Βαφζσ αυγϊν 
(15800000-6) 25 Τεμάχια 

   

Κ.29 100608001 
Τςάι βουνοφ ςε 
ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15865000-9) 60 Κιλά 

   

Κ.30 100608003 
Ωαμομιλι ςε 
ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15865000-9) 2 Κιλά 

   

Κ.31 100604005 

Ψυςικόσ χυμόσ 
πορτοκάλι ςε 
ςυςκευαςία των 0,25 
λίτρων (15321100-5) 6.500 Τεμάχια 

   
Κ.32 100607004 

Καφζσ γαλλικόσ 
φίλτρου (15861000-1) 8 Κιλά 
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Ο.Διατθρθμζνα τρόφιμα 

Λ.1 100613007 

Κομπόςτα οδάκινο - 
αχλάδι (ςυμπφρινθ) ςε 
μεταλλικά κουτιά των 
3 κιλϊν (15332400-8) 1.500 Τεμάχια 

   

Λ.2 100609009 
Τοματοπολτόσ ςε 
ςυςκευαςία του 1 
κιλοφ (15331425-2) 600 Κιλά 

   

Λ.3 100609008 

Τοματάκια 
αποφλοιωμζνα ςε 
ςυςκευαςία των 2,5 
κιλϊν (15331425-2) 900 Κιλά 

   Π. Ηυμαρικά 

M.1 100601001 
Κρικαράκι μζτριο ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ (15851100-9) 2.200 Κιλά 

   

M.2 100601002 
Μακαρονάκι κοφτό ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ (15851100-9) 500 Κιλά 

   

M.3 100601004 
Μακαρόνια Νο 6 ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ  (15851100-9) 1.500 Κιλά 

   

M.4 100601003 

Μακαρόνια τρυπθτά 
Νο 2 & Νο 3 ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ  (15851100-9) 450 Κιλά 

   

M.5 100102009 
Ρεπονάκι ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ  (15851100-9) 200 Κιλά 

   

M.6 100601008 
Ωυλοπίτεσ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γρ  (15851100-9) 500 Κιλά 

   

M.7 100602002 
υηάκι ςε ςυςκευαςία 
των 500 γρ  (15851100-
9) 200 Κιλά 

   

M.8 100601007 
Ψιδζσ ςε ςυςκευαςία 
των 500 γρ  (15851100-
9) 100 Κιλά 

   Ρ. Αυγά 

Ν.1 100614001 

Αυγά μεςαίου 
μεγζκουσ 
κλωβοςτοιχίασ και 
βάρουσ 53-63γρ  
(03142500-3) 50.000 Τεμάχια 

 
  

  

 

……………………………………………………………………… 

(Τόποσ και θμερομθνία) 

 

Σ ΥΦΣΧΦΕΦΩΡ 

(Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα προμθκευτι) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΔΔΔ  
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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 [] 2022-081251
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2022/S 107-296367

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: 2651029470
Ηλ. ταχ/μείο: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Διακήρυξη αριθμ. 60/2022 διαγωνισμού για την 
προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ:161875)
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη αριθμ. 60/2022 διεθνή ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής προϋπολογισμού 635.574,26€ με ΦΠΑ για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 60/2022 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ:161875)

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 
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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 
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 
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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
-
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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Απάντηση:
-

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 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10

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
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