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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Άρτα: 11-11-2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

6
η
 ΥΠΕ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

Τ.Κ. 47100 –ΑΡΤΑ 

Τμήμα Οικονομικό 

Γραφείο Προμηθειών 

Πληροφορίες : Μπόκος Γ.  

                          Τσώλα Π. 

                          Αραβαντινού Ρ. 

Τηλέφωνο  :  2681361128 

FAX :             2681024814 

 

                                                                                              

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 149/2016 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Για την προμήθεια Τροφίμων  (CPV 15000000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή (κατά περίπτωση), συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 46.335,98 € συμπ/νου ΦΠΑ. 

  

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
1.2 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 
1.3 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 
1.4 Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 
204/19-7-1974) 
1.5 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.6 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών 
1.7 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις». 
1.8 Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’). 
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1.9 Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3  
1.10 Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί 
νομιμοποίησης δαπανών)    
1.11 Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..» 

1.12   Του Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» 
1.13 Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
1.14 Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97) 
 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 
1. Την αριθμ. 5804/4-12-2014 (Φ.Ε.Κ 3261/4-12-2014) ΚΥΑ ( ΦΕΚ 390/Β/19-12-2014)  « 
Έγκριση  Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων  Υγείας και 
Εποπτευομένων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015  με χρηματοδότηση από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , τις λοιπές πηγές. 

2. 1 Την υπ’ αριθ. 6484/31-12-2014 Υ.Α ( ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014)  περί   Ορισμού φορέων  
διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) 
έτους 2014, πιστώσεις 2015  και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για 
την διεξαγωγή των διαγωνισμών.-Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών 
Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010,2011 και 2013. 

2.2 Την υπ’ αριθ. 1/17-02-2014  θέμα έκτακτο 5
ο
 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  περί 

εγκρίσεως του Προγράμματος  Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2014, 
πιστώσεις 2014-2015. 

2.3  Την υπ’ αριθ. 254/06-02-2015   Απόφαση του Διοικητή της 6
ης

 Υ.Π.Ε περί ορισμό φορέων 
υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2014, 
πιστώσεις 2015  . 

 2.4  Την  υπ. αρ. πρωτ. 2051/29-5-2015 απόφαση της ολομέλειας της Ε.Π.Υ. ( ολομέλεια 63/5-
5-2015 θέμα 4ο) περί έγκρισης  των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Τροφίμων στα 
πλαίσια υλοποίησης  του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και Φαρμάκων 
(ΠΠΥΥ) 2014 
 2.5 Τη με αριθ. Δ/37/21-1-2016 Απόφαση του Διοικητή  με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης» του διαγωνισμού.  
 2.6  Την υπ’ αριθ. 38/27-10-2016 (θέμα 17o) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί 
προκήρυξης του εν λόγω   διαγωνισμού. 
 2.7 Την  αριθμ. 19073/10-11-2016  Ανάληψη Υποχρέωσης Πίστωσης με ΑΔΑ : ΨΟΗ84690ΒΒ-
7ΦΡ για το Γ.Ν. Άρτας και την αριθμ. αριθμ. 19072/10-11-2016  Ανάληψη Υποχρέωσης 
Πίστωσης με ΑΔΑ : 76Γ34690ΒΒ-Φ5Β για τον Ξενώνα Ψυχαργώς 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ 

 

 Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή 

(κατά περίπτωση) για την προμήθεια Τροφίμων  (CPV 15000000-8), όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως 

Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.335,98 € 

συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1511  του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. 

 

1.- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

Λόφος Περάνθης 1 

Τ.Κ. 47100 Άρτα 

(Γραφείο Προμηθειών) 

24/11/2016  

Ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 14:00 μ.μ. 

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

Λόφος Περάνθης 1 

Τ.Κ. 47100 Άρτα 

 (Γραφείο Προμηθειών) 

25/11/2016  

ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 24/11/2016  

ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου 

Άρτας. 

(Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα 

είναι εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν)  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια από επιτροπή,  η οποία έχει οριστεί για το 

σκοπό αυτό. 

 

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

      – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

3.2  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

3.4  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
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3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄    

3.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

3.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 

4- Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του 

Ν. 4412/2016. 

5- Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται 

στο άρθρο 67 του Ν.4412/2016.  

6- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 

Υπηρεσία.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ   

 

 

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

της % στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή (κατά 

περίπτωση) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ( 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ & 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

11-11-2016 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 25/11/2016 

Ημέρα: Παρασκευή 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας (Γρ. Προμηθειών) 

(Κωδικός ΝUTS: GR211) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ 
Τρόφιμα (Ως παρακάτω πίνακας και  Παράρτημα ΣΤ΄ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15000000-8 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

έγγραφα της Σύμβασης) 

www.gnartas.gr 
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ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 46.335,98 €  

1. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 
Προϋπολογισμού : 10.257,14 € συμπερ. ΦΠΑ 

2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
Προϋπολογισμού : 4.435,30 € συμπερ. ΦΠΑ 

3. ΑΥΓΑ 
Προϋπολογισμού : 527,33 € συμπερ. ΦΠΑ 

4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΨΑΡΙΑ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)  
Προϋπολογισμού : 2.239,87 συμπερ. ΦΠΑ 

5. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Προϋπολογισμού : 13.739,66 € συμπερ. ΦΠΑ 

6. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Προϋπολογισμού : 9.616,68 € συμπερ. ΦΠΑ 

7. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
            Προυπολογισμού : 5.520,00 € συμπερ. ΦΠΑ       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  

 ΚΑΕ 1511 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια, κιλά, λίτρα 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως παρακάτω πίνακας) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τέσσερις (4) μήνες  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

(Κωδικός ΝUTS: GR211) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 

κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα 

με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια Τροφίμων  (CPV  15000000-8) για την κάλυψη των 

αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.  

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι :  

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για είδη 
των κατηγοριών : 1. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ, 2. 
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ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ, 3. ΑΥΓΑ, 4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΨΑΡΙΑ – 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ), 7.  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και 
β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  στη νόμιμα διαμορφούμενη 
μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει 
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου τμήματος 
Εμπορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για τα είδη των κατηγοριών : 5. ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 6. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά είδους 

με τη διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης 

ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ’ της Διακήρυξης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα  σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο 

αντίγραφα. 

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας   του διαγωνισμού. 

1.2.2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου 

ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.2.4 Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές. 

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1 - Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής. 

1.3.2 – Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί τον 

διαγωνισμό.  

1.3.3-Ο αριθμός  της διακήρυξης. 

1.3.4-Ο τίτλος της σύμβασης. 

1.3.5-Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

1.3.7-Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά   με την 

προσφορά στοιχεία και  ειδικότερα τα εξής: 

1.4.1- Φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» μέσα στον κυρίως 

φάκελο τοποθετούνται όλα τα παρακάτω  δικαιολογητικά. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πρωτότυπο και 

αντίγραφο),  όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε 

συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  

ειδικότερα:   

 

Α. Φυσικά Πρόσωπα                                   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε 

εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).  

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την  προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), 

σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)  πρέπει :  

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.  

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- 
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166), 
στ ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 
 
2.  Να δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), διαπιστωμένα από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 
 
3.Να δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΧΙ του 
προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  
   
4. Να δηλώνει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.   
 
5. Να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
 
6. Να δηλώνει ότι έλαβε υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του 
περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να 
εκτελεσθεί η σύμβαση. 
 
7. Να δηλώνει ότι είναι σε θέση εφόσον ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε 
δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα δήλωσή του.   
 

8. Να δηλώνει ότι : 

α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων 

οι     προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

δ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) 

η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν 

άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  

 Τα γεγονότα, που αφορούν την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων και 

βεβαιώνονται δια της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης, αποτελούν κριτήρια επιλογής, η 

διαπιστωθείσα δε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, μη συνδρομή τους, επιφέρει τον 
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αποκλεισμό τους.  

  

 

 

Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου Α. Φυσικά πρόσωπα. 

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από 

α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Α.Ε. από 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:   

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.):  

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων    

• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας  

• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.  

• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού.  

• Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε 

συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.   

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):  

• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας 

και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 

εταιρίας.  

• Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή   

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 

πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο 

Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.  

 

Γ. Συνεταιρισμοί   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  

1.Kατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α 
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και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.   

   Διευκρινίζεται ότι:  

• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και   

• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.  

 

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που συμμετέχει 

στην ένωση.  

2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 

συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών 

επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και 

το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.  

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα 

και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  

 

1.4.2.- Φάκελος με την ένδειξη  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :  τοποθετούνται σε ξεχωριστό  

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινή αποκλεισμού, οι παρακάτω αναφερόμενες 

πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:  

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Β) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

 Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των 
προσφερομένων ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από 
τον υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό 
τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία 
θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της. Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του 
προσφερόμενου είδους (κωδικός εταιρίας). 
 

 Επίσης να κατατεθεί το πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος Ανάλυσης 

Κινδύνων& Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) των προμηθευτών, των 

ενδιάμεσων μεσολαβητών εάν υπάρχουν, των εργοστασίων παραγωγής και 

συσκευασίας. 

 

Β) Πίνακες συμμόρφωσης  

Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄) πρέπει να υποβληθούν με την 

τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις 

οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:  
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1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός 

που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση 

προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που 

αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου 

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά 

ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής 

και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης.  

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και 

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση 

του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή 

της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.  

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει 

τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)  

  

 

Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD  

σε WORD και  PDF μορφή ), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, 

συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να 

υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

1.4.3.- Φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό  σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινή αποκλεισμού, 

συμπληρωμένοι και υπογεγραμμένοι οι  πίνακες οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος. Η 

οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα στο Παράρτημα Η΄ και τα όσα 

ορίζονται σε αυτό. 

 Το περιεχόμενο της οικονομικής  προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή 

DVD  σε WORD και  PDF μορφή ), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της 

Οικονομικής  προσφοράς. 

 Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€) ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό των ειδών 
της συνημμένης κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων για 
παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο, και να αναγράφεται ολογράφως 
και αριθμητικώς και η μορφή των δεκαδικών δεν θα είναι πλέον των δύο ψηφίων. Στην 
προσφερόμενη τιμή επισημαίνεται πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των κρατήσεων 
εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Οι προσφερόμενες τιμές  πρέπει 
να είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα 
αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός) (w.w.w.epromy.gr), σε διαφορετική περίπτωση 
τίθενται εκτός προδιαγραφών και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)  ότι 
δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ. 
 

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε 

τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη « 

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 

και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που 

την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του 

Ν. 4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει , ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.   

1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε 

αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει 

να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην 

Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

στο Γραφείο Προμηθειών (1
ος 

όροφος) του Γ.Ν. Άρτας (Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100, 
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ΑΡΤΑ) με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές  θα περιέρχονται στην Υπηρεσία 

μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. 

1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

1.4.13. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια 

του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης 

των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 

άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. 

1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.16. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

1.5.  Η Αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ. 4) οπότε και συντάσσεται 

ένα ενιαίο πρακτικό. 

1.6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού (στους δικαιούχους).  

1.7. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 

ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης, 

1.8.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  

θα απορρίπτονται.   

1.9.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.10. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.11.  Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές. 
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1.12. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 

αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή 

δικαστική ενέργεια. 

2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

 

3- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

3.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα 

των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. Οι εγγυήσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα στοιχεία 

που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 

 

3.2  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό. 

 

3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 

να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

3.4  Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει 

να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

3.5  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
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4-  ΤΙΜ Ε Σ 

4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

4.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:           

         Ι.   Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

         ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται  εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

            Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των 

προσφορών.  

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της ζητούμενης 

ποσότητας, δηλαδή : 

προσφερόμενη τιμή είδους Χ ζητούμενη ποσότητα 

4.2  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.3  Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο 

είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4.6  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ . 88-89 

του Ν.4412/2016 . 

4.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν αυτά. 

 

5-   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 1.Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση 

στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης, προσκομίζοντας την εγγυητική  

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της  σύμβασης. 

2. Υπεύθυνο  για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το Γ.Ν. Άρτας 

                        

 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων.  
  
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.   
 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « 
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.  
 
 Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες 
κρατήσεις.        
Θα παρακρατείται :  
1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 
2- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η 
κράτηση γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων 
παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων.  
3- ΥΠΕΡ : ΕΑΑΔΗΣΥ : 0,06% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α, της σύμβασης, δηλ. πριν 
αφαιρεθεί οποιαδήποτε άλλη υπέρ τρίτου κράτηση. 
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
 

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στο ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό  ( 1 %) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς 

τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, .Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) 

που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 

& Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε 

ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. 
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Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους 

από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

30% του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις των  άρθρων 104 7 105 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται 

ο μειοδότης μετά από κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 

και παρουσία των οικονομικών φορέων(ν.4412/2016 Άρθρο 90) 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς  δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού  και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3) 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που 

αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

  

10- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση τη ματαίωση του διαγωνισμού και την 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις 

περί δημοσίων συμβάσεων. 

δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. του ν.4412/2016. 

 

11- ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Το Νοσοκομείο και ο Ξενώνας θα ενημερώνουν εγγράφως τον προμηθευτή για τα αναγκαία 

είδη με πλήρη περιγραφή τους, τηλεφωνικά ή με φαξ και η παράδοση θα γίνεται σύμφωνα με 

τις παραγγελίες του Νοσοκομείου στην αποθήκη του ή σε τόπο που θα ορίζεται από το 

Νοσοκομείο, για τα είδη 1-8 της προκήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) 

και από 7:30 π.μ. έως 8:00 π.μ., ενώ για τα είδη αρτοποιείου  (Δευτέρα – Σάββατο) και από 7:30 

π.μ. έως 7:50 π.μ. Όσον αφορά το Ξενώνα Ψυχαργώς σε τόπο  και χρόνο που θα ορίζεται από 

τον Ξενώνα Ψυχαργώς. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες 
του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης 
και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  
παραλαβής . Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.  
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                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

 Για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη 

νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή (κατά περίπτωση) αξιολογούνται μόνο οι 

προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης.      

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

                                                                ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα βαρύνεται 

και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.                                                                                                             

 

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά 

αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης . 

 

                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
Προς (Αναθέτουσα Αρχή) : ______________________________  
Εκδότης : ____________________  
Τράπεζα:_______________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________  
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  
  
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....     
 ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
 Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ : 
 (Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας  
Επωνυμία : …………………..Έδρα …………… Οδός …………. 
 Αριθμός ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(Σε  περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
Α) Επωνυμία : …………………..Έδρα …………… Οδός …………. 
 Αριθμός ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Έδρα …………… Οδός …………. 
 Αριθμός ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Έδρα …………… Οδός …………. 
 Αριθμός ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρων υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης 
ή Κοινοπραξίας),  
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 και μέχρι του ποσού των......................... ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό...................... που αφορά στο διαγωνισμό του ………….………………….., με 
ημερομηνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και συγκεκριμένα για το τμήμα του 
έργου ……………….. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας.  
 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας  και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Χρόνος Ισχύος :  Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας,  ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση.  
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Το Νοσοκομείο και ο Ξενώνας θα ενημερώνουν εγγράφως τον προμηθευτή για τα αναγκαία είδη με 

πλήρη περιγραφή τους, τηλεφωνικά ή με φαξ και η παράδοση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγγελίες 

του Νοσοκομείου στην αποθήκη του ή σε τόπο που θα ορίζεται από το Νοσοκομείο, για τα είδη 1-8 της 

προκήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και από 7:30 π.μ. έως 8:00 π.μ., ενώ 

για τα είδη αρτοποιείου  (Δευτέρα – Σάββατο) και από 7:30 π.μ. έως 7:50 π.μ. Όσον αφορά το Ξενώνα 

Ψυχαργώς σε τόπο  και χρόνο που θα ορίζεται από τον Ξενώνα Ψυχαργώς. 

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά ο προμηθευτής 
οφείλει να ενημερώσει μέχρι τις 09:00 το πρωί της επόμενης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της 
υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη προσκόμισή του. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα 

προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα 

να τα προμηθευτεί απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Σε περίπτωση που 

τα προσκομισθέντα είδη κριθούν ακατάλληλα από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή, 

ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο 

έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία θα 

ορίζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Νοσοκομείου που παραλαμβάνει 

τρόφιμα. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ: 

            Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, 

Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.  

     Επιπλέον είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος Ανάλυσης 

Κινδύνων& Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) των προμηθευτών, των ενδιάμεσων 

μεσολαβητών εάν υπάρχουν, των εργοστασίων παραγωγής και συσκευασίας. 
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               Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να 

φέρουν  υποχρεωτικά είναι: 

 Η ονομασία πώλησης. 

 Ο κατάλογος των συστατικών.  

 Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα. 

 Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που 

είναι  ευαλλοίωτα από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης. 

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 

συσκευαστή. 

 Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί 

να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή 

προέλευσης του τροφίμου. 

 Η ονομασία πώλησης πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής 

κατάστασης του τροφίμου ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί (π.χ. σε σκόνη, 

κατεψυγμένο, καπνιστό, ). 

 Όταν στερεό τρόφιμο διατίθεται εμβαπτισμένο μέσα σε υγρό κάλυψης, 

αναγράφεται και το καθαρό βάρος του στραγγισμένου τροφίμου.  Το υγρό κάλυψης δεν 

αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του παρασκευάσματος αυτού 

και δεν αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για την αγορά του.     

Η προμήθεια τροφίμων ζωικής προέλευσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 

853/2004 ΕΕ,854/2004 ΕΕ και 2073/2006 ΕΕ 

Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο τελικό προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής του για τις κατηγορίες: 

1. Τυροκομικά 

2. Είδη Παντοπωλείου (ζυμαρικά, όσπρια κ.λ.π.), 

3. Έλαια, 

4. Κομπόστες, 

5. Λαχανικά κατεψυγμένα 

6. Μαγειρικά λίπη-Μαργαρίνες 

7. Ψάρια κατεψυγμένα 

8. Γαλακτοκομικά 

 

               Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα 

κρίνεται απορριπτέα. 

Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την 

προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται.  

Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που 

δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση, καθώς και η αλλαγή της 

δηλωθέντας με την προσφορά εμπορική ονομασία του προϊόντος. Μπορεί να εγκριθεί μετά από 
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αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του αρμόδιου για την 

διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά από γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 

           Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα είδη γαλακτοπωλείου θα πρέπει να αναγράφονται στη 

συσκευασία οι εξής ενδείξεις: 

Α)Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα  ή γραμμάρια. 

Β)Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή, όπως επίσης και η 

άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ο Κωδικός Αριθμός ΕΕ της επιχείρησης.  

Γ)Η ημερομηνία παρασκευής ή η ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας. 

Δ)Χρησιμοποιούμενη γλώσσα η Ελληνική. 

 Όσον αφορά τα σκληρά, ημίσκληρα και τα μαλακά τυριά θα πρέπει: 

α)Το καθαρό βάρος τους να αναγράφεται στη συσκευασία, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία 

και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή 

β)Για τη φέτα θα πρέπει να έχουν παρέλθει (2) δύο μήνες από την ημερομηνία παρασκευής και 

για τα σκληρά τυριά (3) τρεις μήνες τουλάχιστον. 

 γ)Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φiλμ που έρχεται σε 

επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ. 

δ)Να  είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τον διαχωρισμό που γίνεται με βάση 

τον Κώδικα Τροφίμων  

ε)να παρουσιάζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες ανάλογα με την κατηγορία και το είδος τους. 

Όσον αφορά  

 τα νωπά κρέατα και τα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να πληρούν όλους του όρους 

υγιεινής και καταλληλότητας της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (σφαγή, 

συντήρηση, διανομή, μεταφορά),σύμφωνα με τους κανονισμούς 853/2004 ΕΕ,854/2004 

ΕΕ και 2073/2006 ΕΕ και τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών. Ειδικότερα : 

       Το σφαγείο νωπών κρεάτων πρέπει να διαθέτει απαραίτητα άδεια λειτουργίας από την 

Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ και αντίγραφο να μας προσκομισθεί από τον 

προμηθευτή .  

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα νωπά κρέατα και να παρέχει στην 

παραλαμβάνουσα  επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον 

προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδομένων νωπών 

κρεάτων. 

Τα είδη των τεμαχίων του σφάγιου θα παραδίδονται ολόκληρα  προκειμένου να είναι εύκολη η 
αναγνώριση αυτών από την επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων κτ.λ  
Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση , δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας 

, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το Τμήμα Εμπορίου  ότι το παραγγελθέν είδος δεν 

υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την προσκόμιση της 
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βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο, Ίδρυμα , κ.λπ. για την έλλειψη του είδους ώστε να 

δοθεί χρόνος της αλλαγής  του συσσιτίου. 

-Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται από τον προμηθευτή με κατάλληλο μεταφορικό μέσο το 

οποίο θα διαθέτει άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα :  

 ΜΟΣΧΑΡΙΑ 

Σπάλα  μόσχου νωπή χωρίς οστά:- να είναι σιτεμένο 6 ημερών από την ημέρα σφαγής 

του ζώου, να προέρχεται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια λειτουργίας από την 

Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού 

κρέατος βοοειδών και να πληρεί όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όταν είναι 

εκτός συσκευασίας vacuum.Εάν είναι σε συσκευασία vacuum να υπάρχουν οι ενδείξεις 

στη συσκευασία οι οποίες να τηρούνται. 

- να έχει γίνει περιποίηση του κρέατος για αφαίρεση λιπώδους ιστού εκτός του σημείου 

που θα φαίνεται η σφραγίδα, 

-να συνοδεύεται από  κτηνιατρικό πιστοποιητικό σφαγής,  

-να φέρει την χάρτινη αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία 

ιχνηλασιμότητας  του ζώου,  

          -η ετικέτα να βρίσκεται προσκολλημένη στο σφάγιο (αν είναι vacum) 

 ΧΟΙΡΙΝΑ 

Καρέ μηρός – καρέ μπριζόλες με οστά ή χωρίς οστά με εξωτερικό λίπος πάχους (2) δύο 

χιλιοστών, να προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια λειτουργίας από την 

Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος 

και να πληρούν όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 

Αρνί γάλακτος – κατσίκι γάλακτος, να προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια 

λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού και 

συσκευασίας νωπού κρέατος και να πληρούν όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

1. Σε ολόκληρο σφάγιο με κεφάλι 

2. Σε μπούτι 

Τα αρνιά και τα κατσίκια γάλακτος θα είναι βάρους 8-12 kg. το καθένα. 

Για τα παραπάνω κρέατα θα υπάρχει η σφραγίδα προέλευσης. 

    

 Ο άρτος και οι φρυγανιές πρέπει να συσκευάζονται , αφού αποκτήσουν τη θερμοκρασία 

του περιβάλλοντος,  θα πρέπει να είναι σε συσκευασία των 500γρ.  Ως υλικά 

συσκευασίας τους  επιτρέπονται: 

α)Χαρτί συσκευασίας.(οποιαδήποτε μορφής και ποιότητας , απλό, από αναγεννημένη κυτταρίνη 

–CELLOPHANE β.λ. Άρθρο 24 του Κώδικα τροφίμων και ποτών .) 
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β)Αναγεννημένη κυτταρίνη  (σελοφάν). 

γ)Πλαστικές ύλες από τις επιτρεπόμενες για συσκευασία τροφίμων. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά 

συσκευασίας πρέπει να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων.  

    Τα  είδη άρτου,  ορίζονται από το Ίδρυμα.   

 

 Η κατάταξη και οι όροι διάθεσης των αυγών στην κατανάλωση ρυθμίζονται με το Β.Δ. 

437/1961. Τα αυγά που θα παραδίδονται θα είναι : 

1. ΩΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κειμένων 

διατάξεων. 

2. ΒΑΡΟΥΣ 55-60 γραμμ.  

Ο έλεγχος του βάρους, θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών, κατ΄ εκτίμηση της 

επιτροπής παραλαβής. 

Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωτοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, με τις 

απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωτοσκοπικού κέντρου, κατηγορίας αυγού Α΄, ημερομηνία λήξης κ.λπ.) 

 

 Τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης (οπωρολαχανικά) θα πρέπει να είναι α΄ 

ποιότητας προσφάτου συλλογής, να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από χώματα, λάσπη. 

Και κάθε άλλης ρύπανσης, ανόργανης ή οργανικής ύλης. 

 Επιπλέον να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα, προσβλημένα από παράσιτα σε σημαντικό 

βαθμό ή να παρουσιάζουν αλλοίωση της συστάσεως ή των οργανοληπτικών χαρακτήρων. Να 

μην είναι προϊόντα από φυτά  ραντισμένα με φυτοφάρμακα (όπως παραθείο κ.τ.λ.), πρέπει να 

είναι συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να μην 

περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών. 

 Η συλλογή, η συντήρηση και η μεταφορά θα πρέπει να τηρούν όλους του όρους υγιεινής 

σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής αγοράζει τα 

νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης (οπωρολαχανικά) απευθείας από παραγωγό, ο παραγωγός 

πρέπει να διαθέτει ή Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή 

AGROSYSTEM.  

 Τα κατεψυγμένα είδη (όπως ψάρια, αρνί, οπωρολαχανικά κ.τ.λ.) θα πρέπει να είναι α΄  

ποιότητας, επώνυμα συσκευασμένα καθαρισμένα και ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει 

να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής κατά την διάρκεια της συντήρησης τους στον 

χώρο αποθήκευσης ,κατά την μεταφορά και την διανομή, σύμφωνα πάντα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος στη συσκευασία ( άρθρο 93  του Κώδικα τροφίμων – ποτών). Το βάρος του 

κάθε  κατεψυγμένου ψαριού  δεν θα είναι μικρότερο από 280 γραμμ. 

    Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις σε ότι αφορά την 

επιθεώρηση, εισαγωγή, ζώνη αλίευσης, επεξεργασία, συντήρηση, τεμαχισμό, μεταφορά κ.λ.π. 
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   Όσον αφορά το κατεψυγμένο αρνί και την κατεψυγμένη γαλοπούλα θα πρέπει να προέρχονται 

από ζώα υγιή, να έχουν υποστεί το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις κτηνιατρικό 

έλεγχο και να έχουν κριθεί κατάλληλα για κατανάλωση.  

 Τα δε είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, 

επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης. Όπως και στις παραπάνω κατηγορίες τροφίμων θα 

πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και 

μεταφορά τους. 

 Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται 

στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα 

απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην 

επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας όσον αφορά τα είδη 2 έως και 7 της προκήρυξης και μέσα στο 

επόμενο 24ωρο τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα. Το ίδιο ισχύει και για το Ξενώνα 

Ψυχαργώς.          

ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   :                                           

1. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.257,14 ΕΥΡΩ 

(νοσοκομείο 9.257,14 €, ξενώνας 1.000,00 €) , ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

 ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α- Ε Ι Δ Ο Σ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.  ΖΑΧΑΡΗ 5 ΓΡ ( ποσότητα  νοσοκομείου 8.666 σε  ατομ. Συσκ.των 5 gr) 

                               ΣΥΝΟΛΟ   8.666 ατομ. Συσκ. 

                               Τεμ.  

2.   ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΟΥΤΩΝ σε ατομ. συσκ. 20 γρ 

 (ποσότητα  νοσοκομείου 7000 τεμ. -ξενώνας   333 τεμ.) 

                                 ΣΥΝΟΛΟ 7.333 τεμ 

Τεμ. 

3.  ΦΙΔΕΣ σε  συσκευασία 500 γρ.(ποσότητα  νοσοκομείου  50 Kg.)  

                                    ΣΥΝΟΛΟ 50 Kg               

Κιλό 

4.   ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑ  0%  σε συσκευασία 5 lit 

( ποσότητα νοσοκομείου 605  lit. - ξενώνας  55  lit ) 

                                     ΣΥΝΟΛΟ 660 lit 

Λίτρο 

5.    ΦΥΤΙΝΗ σε συσκευασία των 2 Kg ( ποσότητα νοσοκομείου 10 Kg) 

                             ΣΥΝΟΛΟ 10 kg 

Κιλό 

7. ΚΟΜΠΟΣΤΑ σε συσκευασία των 2,5 Κg  

(ποσότητα νοσοκομείου 490 τεμ - ξενώνας 10 τεμ)   

                                         ΣΥΝΟΛΟ 500 τεμ                                       

Τεμ. 

8. ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σε συσκευασία 1 Kg                                     Κιλό 
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(ποσότητα Νοσοκομείου  500 Kg - ξενώνας 33 Kg) 

                                          ΣΥΝΟΛΟ 533 Kg                                        

9.  ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σε συσκευασία των 500 gr                                 

(  ποσότητα νοσοκομείου 33 Kg) 

                                           ΣΥΝΟΛΟ 33 Kg 

Κιλό 

10.   ΡΥΖΙ  ΠΙΛΑΦΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σε συσκευασία 1 Kg                                      

(ποσότητα νοσοκομείου 206 Kg  -ξενώνας 26 Kg) 

                                            ΣΥΝΟΛΟ 232 Kg 

Κιλό 

11.   ΡΥΖΙ ΠΙΛΑΦΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σε συσκευασία των 500 gr                                 

( ποσότητα νοσοκομείου 13 Kg)  

                                              ΣΥΝΟΛΟ 13 Kg 

Κιλό 

12.  ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ  ΝΤΟΜΑΤΑ σε συσκευασία από 400-440 gr                     

( ποσότητα νοσοκομείου 50 τεμ.)  

                                              ΣΥΝΟΛΟ 200 τεμ 

Tεμ. 

13.   ΠΟΛΤΟΣ σε συσκευασία από 400-440 gr                                                       

( ποσότητα νοσοκομείου 183 τεμ. -ξενώνας 16 τεμ)                                                

                                              ΣΥΝΟΛΟ 199 τεμ 

Τεμ. 

14.ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙ σε συσκευασία από 310-340 gr                                                       

(ποσότητα νοσοκομείου 464 τεμ. –ξενώνας 16 τεμ) 

                                              ΣΥΝΟΛΟ 480 τεμ 

Τεμ. 

15.  ΞΥΔΙ σε συσκευασία από 400-420 gr                                                       ( 

ποσότητα νοσοκομείου  316 τεμ. -ξενώνας 16 τεμ) 

                                               ΣΥΝΟΛΟ 332 τεμ 

Τεμ. 

16. ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ σε συσκευασία 500 gr ( ποσότητα  ξενώνας 8 Kg) 

                                               ΣΥΝΟΛΟ 8 Kg 

Κιλό 

17.ΜΑΚΑΡΟΝΙ  Ν0 10 σε συσκευασία 1 Kg                                                     

(ποσότητα νοσοκομείου 200 Κg.-ξενώνας 33 Kg) 

                                                ΣΥΝΟΛΟ 233 Kg 

Κιλό 

18. ΜΑΚΑΡΟΝΙ Ν0 10 σε συσκευασία 500 gr                                                         

( ποσότητα νοσοκομείου 33 Kg) 

                                                ΣΥΝΟΛΟ 33 Kg 

Κιλό 

19. ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΧΟΝΔΡΟ Ν0  2 σε συσκευασία 500 gr                                                         

( ποσότητα νοσοκομείου 30 Kg) 

Κιλό 
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                                                 ΣΥΝΟΛΟ 30 Kg 

20.ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΦΤΟ σε συσκευασία 1 Kg                                                     ( 

ποσότητα νοσοκομείου 66 Kg -ξενώνας 16 Kg) 

                                                 ΣΥΝΟΛΟ 82 Kg 

Κιλό 

21.  ΑΛΕΥΡΙ σε συσκευασία 1 Kg  ( ποσότητα νοσοκομείου 20 Kg )           

                                               ΣΥΝΟΛΟ 20 Kg 

Κιλό 

22.  ΤΡΑΧΑΝΑΣ σε συσκευασία 500 gr ( ποσότητα ξενώνας 5 Kg) 

                                                 ΣΥΝΟΛΟ 5 Kg 

Κιλό 

23.ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ σε συσκευασία 500 gr                                                         

( ποσότητα νοσοκομείου 15 Kg- ξενώνας 5 Kg)                                       

                                                  ΣΥΝΟΛΟ 20 Kg 

Κιλό 

24.  ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 161/180 σε συσκευασία των 5 κιλών                                      

( ποσότητα νοσοκομείου  40 Kg) 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ 40 Kg                         

Κιλό 

25. ΣΟΥΣΑΜΑΚΙ σε συσκευασία 500 gr                                                         ( 

(ποσότητα νοσοκομείου 60 Kg.) 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ 60 Kg 

Κιλό 

26.  ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ σε συσκευασία 500 gr                                                         ( 

(ποσότητα νοσοκομείου 12 Kg, -ξενώνας 6 Kg.) 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ  18 Kg                         

Κιλό 

27.   ΡΙΓΑΝΗ σε συσκευασία 1 Κg ( ποσότητα νοσοκομείου 2 Kg) 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ 2 Kg 

Κιλό 

29.   ΚΟΚΚΙΝΟΠΙΠΕΡΟ σε συσκευασία 500 gr                                                         

( ποσότητα νοσοκομείου 2 Kg) 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ  2 Kg 

Κιλό 

30.  ΜΑΥΡΟΠΙΠΕΡΟ σε συσκευασία 500 gr                                                          

( ποσότητα νοσοκομείο 2 Kg   -ξενώνας 1 Kg) 

                                                     ΣΥΝΟΛΟ 3 Kg 

Κιλό 

36.  ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ   ΜΕΤΡΙΟ σε συσκευασία 500 gr                                                          

( ποσότητα νοσοκομείου 16 Kg) 

                                                        ΣΥΝΟΛΟ 16 Kg 

Κιλό 

37.  ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ   ΜΕΤΡΙΟ σε συσκευασία 1 Κg                                                     

( ποσότητα νοσοκομείου 100 Kg  -ξενώνας 13 Kg) 

Κιλό 
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                                                         ΣΥΝΟΛΟ 113 Kg 

38.ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ σε ατ. συσκ. 30 γρ (ποσότητα νοσοκομείου 3.000 τεμ. 

                                                          ΣΥΝΟΛΟ 4000 τεμ.                                 

τεμ. 

39.  ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ 250 gr 

( ποσότητα νοσοκομείου 2000 τεμ.) 

                                                           ΣΥΝΟΛΟ 2000 τεμ   

τεμ. 

40.  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  ΑΤΟΜΙΚΕΣ  ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ  25ΓΡ 

 (ποσότητα νοσοκομείου 12.000 τεμ )                                  

                                                           ΣΥΝΟΛΟ 12.000 τεμ                                 

τεμ. 

41.  ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 gr  

( ποσότητα νοσοκομείου 100 τεμ) 

                                                            ΣΥΝΟΛΟ 100 τεμ                              

τεμ. 

42.  ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 gr  

( ποσότητα νοσοκομείου  100 τεμ) 

                                                            ΣΥΝΟΛΟ 100 τεμ                              

τεμ. 

43.  ΜΕΛΙ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ( ποσότητα νοσοκομείου 2666 τεμ., 

                                                                     -ξενώνας 266 τεμ) 

                                                            ΣΥΝΟΛΟ 2932 τεμ                                 

τεμ. 

 

2. Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α- T Y Ρ O K O M I K A   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.435,30 ΕΥΡΩ  (νοσοκομείο 4.235,30 € , ξενώνας 200,00 €),  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

A/A -  Ε  Ι  Δ  Ο  Σ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ              ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΑΣΤΕΡ/ΜΕΝΟ 0% σε συσκευασία ½ lit(ποσότητα 

νοσοκομείου 1000 λίτρα ) 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ  1000 λίτρα                          

Λίτρο 

2.   ΦΕΤΑ ΔΟΧΕΙΟ  σε συσκευασία 2kg  Α΄ Ποιότητας 

 ( ποσότητα ξενώνας  26  Kg ) 

                                               ΣΥΝΟΛΟ 26 Kg 

Κιλό 

3.  ΓΡΑΒΙΕΡΑ Α΄ Ποιότητας ( ποσότητα νοσοκομείου  250 kg )  

                                                ΣΥΝΟΛΟ 250 kg                 

Κιλό 
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       3. Α Υ Γ Α        ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   527,32 ΕΥΡΩ 

   (νοσοκομείο 423,00 €, ξενώνας 104,32 €), ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Α/Α-  Ε  Ι  Δ  Ο  Σ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

       ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.   ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ ( ποσότητα νοσοκομείου 2.666 τεμ. - ξενώνας 266 τεμ. )                                     

                                                ΣΥΝΟΛΟ 2932 τεμ. 

Τεμ. 

 

 

 

4.Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Α (ΨΑΡΙΑ –ΚΡΕΑΤΑ- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.239,87 ΕΥΡΩ ( νοσοκομείο 1.828,87 €, ξενώνας 411,00 € ) , 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α-  ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.  ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤ/ΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

(ποσότητα νοσοκομείου 400 kg, ξενώνας 100 kg ) 

                                                ΣΥΝΟΛΟ 500 kg 

Κιλό 

2.  ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤ/ΝΟ  

10-20 ( ποσότητα  νοσοκομείου 5 kg - ξενώνας 1 kg)                                                                                                      

                                                ΣΥΝΟΛΟ 32kg 

Κιλό 

3.   ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

( ποσότητα  νοσοκομείου 20 kg )   

                                                ΣΥΝΟΛΟ 20 kg 

Κιλό 

 

 

 5.  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 13.739,66 ΕΥΡΩ 

  (νοσοκομείο 12.739,66 € , ξενώνας 1.000,00 €),  

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ  

ΤΙΜΗ 

Α/Α -   ΕΙΔΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ           ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.   ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΗ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ 

 (ποσότητα νοσοκομείου 1833 kg  - ξενώνας 33 kg )   

                                              ΣΥΝΟΛΟ 1866 kg 

Κιλό 

2 . ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ (ποσότητα ξενώνας  50 kg)   

                                                ΣΥΝΟΛΟ 50 kg 

Κιλό 
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3.  ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ (ποσότητα νοσοκομείου 273 kg 

                                                                     - ξενώνας  16 kg)  

                                                ΣΥΝΟΛΟ 289 Kg 

Κιλό 

4.  ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΝΩΠΗ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ 

 ( ποσότητα νοσοκομείου 13 kg  -ξενώνας 26 kg)  

                                                 ΣΥΝΟΛΟ 39  kg 

Κιλό 

5.  ΑΡΝΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ ΣΦΑΓΕΙΟ περίπου 15 Κg (ποσότητα 1 Kg )  

                                                    ΣΥΝΟΛΟ 15 kg 

Κιλό 

 

6.  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  9.616,68ΕΥΡΩ 

(νοσοκομείο 9.000,00 €, ξενώνας 616,68 €),  

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

Α/Α- ΕΙΔΟΣ                 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.    ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

kg 

2      ΦΡΟΥΤΑ  kg 

                       

    7.  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙ ΟΥ            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.520,00  ΕΥΡΩ 

 (νοσοκομείο 5.000,00 €  ξενώνας 520,00 €), ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Α/Α-ΕΙΔΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

                    ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.   ΑΡΤΟΣ ΦΟΡΜΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% των 500 gr 

 (ποσότητα νοσοκομείου 2500 kg - ξενώνας 200 kg)   

                                                       ΣΥΝΟΛΟ 2.700 kg 

Κιλό 

 

2.   ΑΡΤΟΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ (ποσότητα νοσοκομείο 500 kg - ξενώνας 165 kg )   

                                                       ΣΥΝΟΛΟ 665 kg 

Κιλό 

 

3.   ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ (ποσότητα νοσοκομείου  120 kg)   

                                                        ΣΥΝΟΛΟ 120 kg 

Κιλό 

4.   ΑΡΤΟΣ ΨΩΜΑΚΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (ποσότητα νοσοκομείου 3500 τεμ. ) 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ 3500 τεμ.   

τεμ. 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

    "6
Η
 ΥΠΕ " 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.   :  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ       :   

ΕΙΔΟΣ                      :  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ    : ………………….  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ                  : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

Άρτα, σήμερα …………………………….. στο Τμήμα προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, 

οι υπογεγραμμένοι α) το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που εδρεύει στην Άρτα, Λόφος Περάνθης 1, 

Τ.Κ. 47100, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. 

……………………………………. και β) ………………………., εκπρόσωπο της εταιρείας 

…………………………, Δ/νση: …………………….. τηλ. …………….., Φ.Α.Χ. …………… με Α.Φ.Μ: 

………………… Δ.Ο.Υ: …………………,  συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής : 

Με την με αριθ. ………../…-..2016 Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου κατακυρώθηκε η προμήθεια των 

ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία 

………………………… 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού 

Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την …../…../2016  σύμφωνα με τους όρους της  Δ/ξης  με αριθ. 

……./…-….-2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή (κατά περίπτωση) σύμφωνα και με τις τεχνικές 

προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά 

του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια των ειδών ως 

αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του 

κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 
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Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί 

κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 

Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες. 

      

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 

Α.   Στην εταιρεία  ……………………… ως εξής : 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. …………….   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ……….  

         

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη σε λειτουργία, άμεσα (εντός 15 

ημερών) από την υπογραφή της σύμβασης, στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  (Κωδικός ΝUTS: 

GR531) στους χώρους που θα του υποδειχθούν, με δική του ευθύνη.  

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα επιτροπή,  

για την ορθή εκτέλεση αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται …………………… 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

       
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων.  
  
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.   
 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
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(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.  
 
 Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.        
Θα παρακρατείται :  
1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 
2- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η κράτηση 
γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων 
παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων.  
3- ΥΠΕΡ : ΕΑΑΔΗΣΥ : 0,06% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α, της σύμβασης, δηλ. πριν αφαιρεθεί 
οποιαδήποτε άλλη υπέρ τρίτου κράτηση. 
 
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
 

                                                            ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν 

κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  και σύμφωνα με 

την με αριθ. Πρωτ. ……………έγγραφη Προσφορά του  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης σύμβασης.                                                   

          

                                                          ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και 

για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ από τη μη εκτέλεση ή 

κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.   

                                                                                                           

                                                        ΑΡΘΡΟ 8 

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την 

σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσης σύμβασης  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό 

…………………….   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… , 

ποσού των ………………….ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι 

επιστροφής της.  

 

Άρθρο 10 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις  του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Για όσα δεν αναφέρονται στην παρούσα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα εκ του Ν. 

4412/2016. 

 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, 

παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο 

έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα  

πολιτικά και/ή διοικητικά Δικαστήρια της περιφέρειας Άρτας. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 

,υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο  πρωτότυπα. 

 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα 

Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο 

οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

           Για το   Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ                                                        Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
  

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟΣ /  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μέτρησης  

 
Ποσότητα  

 
Τιμή  
Μονάδας  
χωρίς 
ΦΠΑ  

 
Συνολική  
Τιμή 
Χωρίς  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Τελική 
Τιμή  
με ΦΠΑ  

 
Κωδικός – Τιμή 
Παρατηρητηρίου 
Τιμών 
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ΣΥΝΟΛΑ  
  

   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
  

  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

 1.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Το Νοσοκομείο και ο Ξενώνας θα ενημερώνουν 
εγγράφως τον προμηθευτή για τα αναγκαία είδη με 
πλήρη περιγραφή τους, τηλεφωνικά ή με φαξ και η 
παράδοση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγγελίες 
του Νοσοκομείου στην αποθήκη του ή σε τόπο που 
θα ορίζεται από το Νοσοκομείο, για τα είδη 1-8 της 
προκήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – 
Παρασκευή) και από 7:30 π.μ. έως 8:00 π.μ., ενώ 
για τα είδη αρτοποιείου  (Δευτέρα – Σάββατο) και 
από 7:30 π.μ. έως 7:50 π.μ. Όσον αφορά το Ξενώνα 
Ψυχαργώς σε τόπο  και χρόνο που θα ορίζεται από 
τον Ξενώνα Ψυχαργώς. 

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν 
υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά ο προμηθευτής 
οφείλει να ενημερώσει μέχρι τις 09:00 το πρωί της 
επόμενης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της 
υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη 
προσκόμισή του. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει 
τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα 
προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα 
παραγγελθέντα, τότε το Νοσοκομείο έχει τη 
δυνατότητα να τα προμηθευτεί απευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Σε 
περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν 
ακατάλληλα από τον μακροσκοπικό έλεγχο που 
διενεργεί η επιτροπή, ο προμηθευτής υποχρεούται 
στην άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να τα 
προμηθευτεί απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε 
βάρος του προμηθευτή. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή η 
οποία θα ορίζεται από το αρμόδιο όργανο 
διοίκησης του Νοσοκομείου που 
παραλαμβάνει τρόφιμα. 

 

 ΝΑΙ     

 2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ – 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: 

            Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ 
ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και 
ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, 
Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί 
μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.  

 ΝΑΙ     
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     Επιπλέον είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό 
εφαρμογής του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων& 
Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) των 
προμηθευτών, των ενδιάμεσων μεσολαβητών εάν 
υπάρχουν, των εργοστασίων παραγωγής και 
συσκευασίας. 

 
               Ειδικά για τα τυποποιημένα –

συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να 
φέρουν  υποχρεωτικά είναι: 

 Η ονομασία πώλησης. 
 Ο κατάλογος των συστατικών.  
 Η καθαρή ποσότητα για τα 

προσυσκευασμένα τρόφιμα. 
 Η χρονολογία ελάχιστης 

διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων 
που είναι  ευαλλοίωτα από μικροβιολογική άποψη, 
η τελική χρονολογία ανάλωσης. 

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , 
χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και 
η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή. 

 Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης 
στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να 
οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον 
πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του 
τροφίμου. 

 Η ονομασία πώλησης πρέπει να 
συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής κατάστασης 
του τροφίμου ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει 
υποστεί (π.χ. σε σκόνη, κατεψυγμένο, καπνιστό, ). 

 Όταν στερεό τρόφιμο διατίθεται 
εμβαπτισμένο μέσα σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται 
και το καθαρό βάρος του στραγγισμένου τροφίμου.  
Το υγρό κάλυψης δεν αποτελεί παρά απλή 
προσθήκη σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του 
παρασκευάσματος αυτού και δεν αποτελεί 
αποφασιστικό στοιχείο για την αγορά του.     

Η προμήθεια τροφίμων ζωικής προέλευσης 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 
853/2004 ΕΕ,854/2004 ΕΕ και 2073/2006 ΕΕ 

Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο τελικό προϊόν και τον 
τόπο εγκατάστασής του για τις κατηγορίες: 

9. Τυροκομικά 
10. Είδη Παντοπωλείου (ζυμαρικά, όσπρια 

κ.λ.π.), 
11. Έλαια, 
12. Κομπόστες, 
13. Λαχανικά κατεψυγμένα 
14. Μαγειρικά λίπη-Μαργαρίνες 
15. Ψάρια κατεψυγμένα 
16. Γαλακτοκομικά 

 
               Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει 

η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα κρίνεται 
απορριπτέα. 

Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία 
του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η 
προσφορά απορρίπτεται.  
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Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν 
επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε 
με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση, καθώς και η αλλαγή της δηλωθέντας με 
την προσφορά εμπορική ονομασία του προϊόντος. 
Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του 
προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση 
του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά 
από γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 

 

 3.            Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα είδη 
γαλακτοπωλείου θα πρέπει να αναγράφονται στη 
συσκευασία οι εξής ενδείξεις: 

Α)Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα  ή 
γραμμάρια. 

Β)Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του 
παρασκευαστή ή του συσκευαστή, όπως επίσης και η 
άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ο 
Κωδικός Αριθμός ΕΕ της επιχείρησης.  

Γ)Η ημερομηνία παρασκευής ή η ένδειξη που να 
επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας. 

Δ)Χρησιμοποιούμενη γλώσσα η Ελληνική. 

 

 ΝΑΙ     

 4.  Όσον αφορά τα σκληρά, ημίσκληρα και τα μαλακά  

τυριά θα πρέπει: 

α)Το καθαρό βάρος τους να αναγράφεται στη 
συσκευασία, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία και η 
διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή 

β)Για τη φέτα θα πρέπει να έχουν παρέλθει (2) δύο μήνες 
από την ημερομηνία παρασκευής και για τα σκληρά τυριά 
(3) τρεις μήνες τουλάχιστον. 

 γ)Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το 
εσωτερικό φύλλο ή φiλμ που έρχεται σε επαφή με το 
τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ. 

δ)Να  είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας σύμφωνα με 
τον διαχωρισμό που γίνεται με βάση τον Κώδικα 
Τροφίμων  

ε)να παρουσιάζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες ανάλογα 
με την κατηγορία και το είδος τους. 

 

 ΝΑΙ     

 5.  Όσον αφορά  

 τα νωπά κρέατα και τα νωπά κοτόπουλα θα 
πρέπει να πληρούν όλους του όρους υγιεινής και 
καταλληλότητας της ισχύουσας εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας (σφαγή, συντήρηση, 
διανομή, μεταφορά),σύμφωνα με τους 
κανονισμούς 853/2004 ΕΕ,854/2004 ΕΕ και 
2073/2006 ΕΕ και τον Κώδικα Τροφίμων και 
ποτών. Ειδικότερα : 

       Το σφαγείο νωπών κρεάτων πρέπει να διαθέτει 
απαραίτητα άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ και αντίγραφο να μας 
προσκομισθεί από τον προμηθευτή .  

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα νωπά 

 ΝΑΙ     
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κρέατα και να παρέχει στην παραλαμβάνουσα  επιτροπή 
κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά 
με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της 
ποιοτικής κατάταξης των παραδιδομένων νωπών 
κρεάτων. 
Τα είδη των τεμαχίων του σφάγιου θα παραδίδονται 

ολόκληρα  προκειμένου να είναι εύκολη η αναγνώριση 
αυτών από την επιτροπή παραλαβής των 
Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων κτ.λ  
Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση , δεν μπορεί να 

αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας , εκτός αν 
προσκομίσει βεβαίωση από το Τμήμα Εμπορίου  ότι το 
παραγγελθέν είδος δεν υπάρχει στην αγορά. Στην 
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το 
Νοσοκομείο, Ίδρυμα , κ.λπ. για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί χρόνος της αλλαγής  του συσσιτίου. 

-Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται από τον 
προμηθευτή με κατάλληλο μεταφορικό μέσο το οποίο θα 
διαθέτει άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και 
ειδικότερα :  

 ΜΟΣΧΑΡΙΑ 
Σπάλα  μόσχου νωπή χωρίς οστά:- να είναι 
σιτεμένο 6 ημερών από την ημέρα σφαγής του 
ζώου, να προέρχεται από εγκεκριμένο 
εργαστήριο(άδεια λειτουργίας από την 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) 
τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος 
βοοειδών και να πληρεί όλες τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας όταν είναι εκτός 
συσκευασίας vacuum.Εάν είναι σε συσκευασία 
vacuum να υπάρχουν οι ενδείξεις στη 
συσκευασία οι οποίες να τηρούνται. 

- να έχει γίνει περιποίηση του κρέατος για 
αφαίρεση λιπώδους ιστού εκτός του σημείου που 
θα φαίνεται η σφραγίδα, 

-να συνοδεύεται από  κτηνιατρικό πιστοποιητικό 
σφαγής,  

-να φέρει την χάρτινη αυτοκόλλητη ετικέτα στην 
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία 
ιχνηλασιμότητας  του ζώου,  

          -η ετικέτα να βρίσκεται προσκολλημένη στο σφάγιο 
(αν είναι vacum) 

 ΧΟΙΡΙΝΑ 
Καρέ μηρός – καρέ μπριζόλες με οστά ή χωρίς οστά 
με εξωτερικό λίπος πάχους (2) δύο χιλιοστών, να 
προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια 
λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και 
Κωδικό Αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού και συσκευασίας 
νωπού κρέατος και να πληρούν όλες τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 
Αρνί γάλακτος – κατσίκι γάλακτος, να προέρχονται 
από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια λειτουργίας από 
την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) 
τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος και να 
πληρούν όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
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1. Σε ολόκληρο σφάγιο με κεφάλι 
2. Σε μπούτι 

Τα αρνιά και τα κατσίκια γάλακτος θα είναι βάρους 8-
12 kg. το καθένα. 
Για τα παραπάνω κρέατα θα υπάρχει η σφραγίδα 
προέλευσης. 

 

6.  Ο άρτος και οι φρυγανιές πρέπει να 
συσκευάζονται , αφού αποκτήσουν τη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος,  θα πρέπει να 
είναι σε συσκευασία των 500γρ.  Ως υλικά 
συσκευασίας τους  επιτρέπονται: 

α)Χαρτί συσκευασίας.(οποιαδήποτε μορφής και 
ποιότητας , απλό, από αναγεννημένη κυτταρίνη –
CELLOPHANE β.λ. Άρθρο 24 του Κώδικα τροφίμων και 
ποτών .) 

β)Αναγεννημένη κυτταρίνη  (σελοφάν). 

γ)Πλαστικές ύλες από τις επιτρεπόμενες για συσκευασία 
τροφίμων. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας 
πρέπει να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων άρθρων 
του Κώδικα Τροφίμων.  

    Τα  είδη άρτου,  ορίζονται από το Ίδρυμα.   

 

ΝΑΙ   

7.  Η κατάταξη και οι όροι διάθεσης των αυγών στην 
κατανάλωση ρυθμίζονται με το Β.Δ. 437/1961. Τα 
αυγά που θα παραδίδονται θα είναι : 

3. ΩΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, με τις 
απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κειμένων 
διατάξεων. 

4. ΒΑΡΟΥΣ 55-60 γραμμ.  
Ο έλεγχος του βάρους, θα εξακριβώνεται με ζύγιση 
ορισμένου αριθμού αυγών, κατ΄ εκτίμηση της επιτροπής 
παραλαβής. 
Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωτοσκοπικό 
κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, με τις απαραίτητες 
ενδείξεις (αρ. ωτοσκοπικού κέντρου, κατηγορίας αυγού 
Α΄, ημερομηνία λήξης κ.λπ.) 

 

ΝΑΙ   

8.  Τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης 

(οπωρολαχανικά) θα πρέπει να είναι α΄ 

ποιότητας προσφάτου συλλογής, να είναι 

πρακτικά απαλλαγμένα από χώματα, λάσπη. Και 

κάθε άλλης ρύπανσης, ανόργανης ή οργανικής 

ύλης. 

 Επιπλέον να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα, 

προσβλημένα από παράσιτα σε σημαντικό βαθμό ή να 

παρουσιάζουν αλλοίωση της συστάσεως ή των 

οργανοληπτικών χαρακτήρων. Να μην είναι προϊόντα από 

φυτά  ραντισμένα με φυτοφάρμακα (όπως παραθείο 

κ.τ.λ.), πρέπει να είναι συλλεγμένα προ του καθορισμένου 

χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να μην περιέχουν 

ΝΑΙ   
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κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών. 

 Η συλλογή, η συντήρηση και η μεταφορά θα πρέπει 

να τηρούν όλους του όρους υγιεινής σύμφωνα με την 

υπάρχουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που ο 

προμηθευτής αγοράζει τα νωπά τρόφιμα φυτικής 

προέλευσης (οπωρολαχανικά) απευθείας από 

παραγωγό, ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει ή Σύστημα 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

ή AGROSYSTEM.  

9.  Τα κατεψυγμένα είδη (όπως ψάρια, αρνί, 

οπωρολαχανικά κ.τ.λ.) θα πρέπει να είναι α΄  

ποιότητας, επώνυμα συσκευασμένα καθαρισμένα 

και ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει να πληρούν 

όλους τους όρους υγιεινής κατά την διάρκεια της 

συντήρησης τους στον χώρο αποθήκευσης ,κατά 

την μεταφορά και την διανομή, σύμφωνα πάντα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον θα πρέπει 

να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος στη συσκευασία ( άρθρο 93  του 

Κώδικα τροφίμων – ποτών). Το βάρος του κάθε  

κατεψυγμένου ψαριού  δεν θα είναι μικρότερο 

από 280 γραμμ. 

    Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα ισχύουν οι εκάστοτε 

κείμενες διατάξεις σε ότι αφορά την επιθεώρηση, 

εισαγωγή, ζώνη αλίευσης, επεξεργασία, συντήρηση, 

τεμαχισμό, μεταφορά κ.λ.π. 

   Όσον αφορά το κατεψυγμένο αρνί και την κατεψυγμένη 

γαλοπούλα θα πρέπει να προέρχονται από ζώα υγιή, να 

έχουν υποστεί το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες 

διατάξεις κτηνιατρικό έλεγχο και να έχουν κριθεί 

κατάλληλα για κατανάλωση.  

 

ΝΑΙ   

10.  Τα δε είδη τροφίμων μη ειδικώς 

κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  

ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης. 

Όπως και στις παραπάνω κατηγορίες τροφίμων 

θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής 

συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και 

μεταφορά τους. 

 Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για 

ΝΑΙ   
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την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές 

προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται 

από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην 

επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας όσον αφορά τα είδη 2 έως 

και 7 της προκήρυξης και μέσα στο επόμενο 24ωρο τα 

είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα. Το ίδιο ισχύει 

και για το Ξενώνα Ψυχαργώς.          

 

 

                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 

 

 

                                                                                           ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 
                                                                                          
 


