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ΠΕ ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 204.751,16 € 

ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

Πόλη ΑΡΤΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 47100 

Τηλέφωνο 2681361128 

Φαξ 2681021414 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@gnartas.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες MΠΟΚΟΣ Γ. –ΤΣΩΛΑ Π.- ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ Ρ. 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.gnartas.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΤΑΣ», αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (κατ’ άρθρο 2 παρ.1 περ. 2,3 Ν. 
4412/2016) και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα, από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
προκήρυξης,  για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή www.gnartas.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o τακτικός προϋπολογισμός του  
Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον  Κ.Α.Ε. : 1511  
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2017-2018  του  Γ.Ν. Άρτας. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gnartas.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «Τροφίμων» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας 
και του τμήματος αρμοδιότητάς του : Ξενώνας Ψυχαργώς.                

Τα  προς προμήθεια  κατατάσσονται στο ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

1. Κατηγορία:  CPV 15612500-6  Προϊόντα Αρτοποιίας,  

2. Κατηγορία: CPV :15812000-3 Είδη Ζαχαροπλαστικής και Γλυκίσματα,  

3. Κατηγορία: CPV: 15321000-4  Χυμοί Φρούτων,  

4. Κατηγορία: CPV :15551000-5 Γιαούρτι και άλλα Γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν 

υποστεί ζύμωση, 

5. Κατηγορία: CPV:15511000-3 Γάλα,  

6. Κατηγορία : CPV :03142500-3 Αυγά,  

7. Κατηγορία: CPV :15896000-5 Προϊόντα βαθείας καταψύξεως ,  

8. Κατηγορία: CPV: 15897000-2 Κονσερβοποιημένα Προϊόντα και ξηρά τροφή,  

9. Κατηγορία: CPV: 03221200-8 Οπωροκηπευτικά ,  

10. Κατηγορία: CPV: 15411110-6 Ελαιόλαδο,   

11. Κατηγορία: CPV :15119000-5 Διάφορα Κρέατα,  

12. Κατηγορία: CPV: 15112130-6 Κοτόπουλα. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 Προϊόντα Αρτοποιίας 15612500-6   Χ.Τ 14.474,00 € 13 % & 
24 % 

16.510,06 € 

2 Είδη Ζαχαροπλαστικής 
και Γλυκίσματα 

15812000-3 Χ.Τ 20,00 € 24 % 24,80 € 

3 Χυμοί Φρούτων 15321000-4   Χ.Τ. 1.455,00 € 24 % 1.804,20 € 

4 Γιαούρτι και άλλα 
Γαλακτοκομικά 
προϊόντα που έχουν 
υποστεί ζύμωση 

15551000-5 Χ.Τ. 19.357,840 € 13 % 21.874,36 € 

5 Γάλα 15511000-3 Χ.Τ. 14.407,20 € 13 % 16.280,14 € 

6 Αυγά 03142500-3 Χ.Τ. 1.396,50 € 13 % 1.578,05 € 

7 Προϊόντα βαθείας 
καταψύξεως 

15896000-5 Χ.Τ. 8.287,80 € 13 % 9.365,21 € 

8 Κονσερβοποιημένα 
Προϊόντα και ξηρά 
τροφή 

15897000-2 Χ.Τ. 22.825,88 € 13 % & 
24 % 

27.347,43 € 

9 Οπωροκηπευτικά 03221200-8 Π.Ε 25.529,85 € 13 % 28.848,73 € 

10 Ελαιόλαδο 15411110-6 Χ.Τ. 4.950,00 € 13 % 5.593,50 € 

11 Διάφορα Κρέατα 15119000-5 Π.Ε. 36.476,00 € 13 % 41.217,88 € 
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12 Κοτόπουλα 15112130-6 Χ.Τ. 30.360,00 € 13 % 34.306,80 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 204.751,16 € ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ 

Χ.Τ. = Χαμηλότερη Τιμή : Απόλυτη τιμή που θα είναι σταθερή καθ΄όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

Π.Ε. = Ποσοστό Έκπτωσης : το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι τοις % , επί της 
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το τμήμα Εμπορίου της ΠΕ  Άρτας. 

Προσφορές υποβάλλονται για μία, περισσότερες ή για όλες τις κατηγορίες. Για τις 
κατηγορίες 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ανά είδος αλλά 
για όλη τη ζητούμενη ποσότητα του είδους. Για τις κατηγορίες 9 & 11 υποβάλλονται 
προσφορές για όλα τα είδη της κατηγορίας και για όλη τη ζητούμενη ποσότητα των 
ειδών. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 204.751,16 € συμπερ. 
ΦΠΑ (13 % & 24 %). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, δηλαδή:  

Α) Την χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά είδος για τα είδη των κατηγοριών :  

  1. Κατηγορία:  CPV 15612500-6  Προϊόντα Αρτοποιίας, 2.Κατηγορία: CPV :15812000-3 Είδη 
Ζαχαροπλαστικής και Γλυκίσματα, 3.Κατηγορία: CPV: 15321000-4  Χυμοί Φρούτων, 
4.Κατηγορία: CPV :15551000-5 Γιαούρτι και άλλα Γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν 
υποστεί ζύμωση,5.Κατηγορία: CPV:15511000-3 Γάλα, 6.Κατηγορία : CPV :03142500-3 Αυγά, 
7.Κατηγορία: CPV :15896000-5 Προϊόντα βαθείας καταψύξεως , 8.Κατηγορία: CPV: 
15897000-2 Κονσερβοποιημένα Προϊόντα και ξηρά τροφή, 10.Κατηγορία: CPV: 15411110-6 
Ελαιόλαδο,  12.Κατηγορία: CPV: 15112130-6 Κοτόπουλα. 

Β) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι τοις % , επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής 
τιμής πώλησης από το τμήμα Εμπορίου της ΠΕ  Άρτας για τα είδη των κατηγοριών :  

9.Οπωροκηπευτικά, 11. Διάφορα Κρέατα. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Α) ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”, 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

του π.δ 80/2016  113/2010 ( Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

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.  

τον Ν. 3918/2011 (άρθρα 13,14) (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις. 

τον Ν.3846/2010 (άρθρο 24) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 

του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

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.  

τον Ν. 3918/2011 (άρθρα 13,14) (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις. 
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τον Ν. 3438/2006 (άρθρο 13) « Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής- 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

 

 

Β) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων »  

 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), των σε εκτέλεση των 
ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
Την κατευθυντήρια οδηγία 15 (Απόφαση 161/2016 ) με θέμα Οδηγίες συμπλήρωσης για το 
«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016(Α 147)»  

Την υπ’ αριθ. 5/13-2-2015  θέμα 8ο Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  περί εγκρίσεως 
του Προγράμματος  Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ) έτους 2015, πιστώσεις 
2016-2017. 

Το από 27-9-2016  email της 6ης  ΥΠΕ σχετικά με την έγκριση  ΠΠΥΦΥ  έτους 2015 -
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 – 2017 σύμφωνα με το αριθ. 4708/16-9-2016 έγγραφο της Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας και το ΦΕΚ Β΄2937/15-9-2016.  

Το από 13-10-2016 email της 6ης  ΥΠΕ  σχετικά με τον ορισμό φορέων  υλοποίησης του  
ΠΠΥΦΥ έτους 2015 -ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 – 2017, σύμφωνα με τα αριθ. 4972/6-10-2016, 
4747/20-9-2016, 4963/5-10-2016  έγγραφα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας    

Την αριθμ. 10/11-4-2017 (θέμα 3ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης των 
όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Την υπ’ αριθ.  31/21-9-2017 (θέμα 30ο) ορθή επανάληψη, απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού 
και ορισμό επιτροπής. 
 
 Την  αριθμ. 18274/05-10-2017  Ανάληψη Υποχρέωσης Πίστωσης με ΑΔΑ : Ω9Α44690ΒΒ-ΧΣ1 
για το Γ.Ν. Άρτας. 
Την  αριθμ. 18275/05-10-2017  Ανάληψη Υποχρέωσης Πίστωσης με ΑΔΑ : ΩΛ8Θ4690ΒΒ-ΕΧ5 
για το ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ. 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 11 Οκτωβρίου 2017 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.. 
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 2 Νοεμβρίου 2017 , ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΔΜΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 
46809 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) στάλθηκε για δημοσίευση στις 
5/10/2017 και δημοσιεύθηκε και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 

 στις : 

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

 ΜΑΧΗΤΗΣ 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στις 6/10/2017  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.gnartas.gr  στις 6/10/2017 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί : α)  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
email : info@acci.gr β) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ e-
mail : root@ebeth.gr γ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ epimarta@otenet.gr 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει είτε την Αναθέτουσα Αρχή είτε 
τον Οικονομικό Φορέα κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 77 παρ. 
5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε  με το άρθρο 
46 του Ν.3801/09, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 
4412/2016  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gnartas.gr/
mailto:root@ebeth.gr
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τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους            

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ποσότητες 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα εφόσον συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα  

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
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εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI παρούσας – Υποδείγματα Εγγυήσεων) 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής  που ανέρχεται  στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
εκτός ΦΠΑ. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI παρούσας – Υποδείγματα Εγγυήσεων. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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 τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 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 
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
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2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες 
τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, α) το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ) 

Και 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία 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. 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όσα έγγραφα αναφέρονται στην 
παράγραφο αυτή. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο  βάσει τιμής, δηλαδή: 

Α) Την χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά είδος για τα είδη των κατηγοριών :  

  1. Κατηγορία:  CPV 15612500-6  Προϊόντα Αρτοποιίας, 2.Κατηγορία: CPV :15812000-3 Είδη 
Ζαχαροπλαστικής και Γλυκίσματα, 3.Κατηγορία: CPV: 15321000-4  Χυμοί Φρούτων, 
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4.Κατηγορία: CPV :15551000-5 Γιαούρτι και άλλα Γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν 
υποστεί ζύμωση,5.Κατηγορία: CPV:15511000-3 Γάλα, 6.Κατηγορία : CPV :03142500-3 Αυγά, 
7.Κατηγορία: CPV :15896000-5 Προϊόντα βαθείας καταψύξεως , 8.Κατηγορία: CPV: 
15897000-2 Κονσερβοποιημένα Προϊόντα και ξηρά τροφή, 10.Κατηγορία: CPV: 15411110-6 
Ελαιόλαδο,  12.Κατηγορία: CPV: 15112130-6 Κοτόπουλα. 

Β) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι τοις % , επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής 
τιμής πώλησης από το τμήμα Εμπορίου της ΠΕ  Άρτας για τα είδη των κατηγοριών :  

9.Οπωροκηπευτικά, 11. Διάφορα Κρέατα. 

H κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στον προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ της εκάστοτε κατηγορίας 

ειδών στην οποία θα προσφέρει. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία, περισσότερες ή για όλες τις κατηγορίες. Για τις 
κατηγορίες 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ανά είδος αλλά 
για όλη τη ζητούμενη ποσότητα του είδους. Για τις κατηγορίες 9 & 11 υποβάλλονται 
προσφορές για όλα τα είδη της κατηγορίας και για όλη τη ζητούμενη ποσότητα των 
ειδών. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης. Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για μία, περισσότερες ή για 
όλες τις κατηγορίες. Για τις κατηγορίες 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 μπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές ανά είδος αλλά για όλη τη ζητούμενη ποσότητα του είδους. Για τις 
κατηγορίες 9 & 11 υποβάλλονται προσφορές για όλα τα είδη της κατηγορίας και για όλη 
τη ζητούμενη ποσότητα των ειδών. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

 [Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

  2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης ( και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  παρούσας). 

γ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 , στην οποία 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.  
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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. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης,  περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης,  όπως ορίζεται κατωτέρω  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V 
(Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) της διακήρυξης:  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο  βάσει τιμής, δηλαδή: 

Α) Την χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά είδος για τα είδη των κατηγοριών :  

  1. Κατηγορία:  CPV 15612500-6  Προϊόντα Αρτοποιίας, 2.Κατηγορία: CPV :15812000-3 Είδη 
Ζαχαροπλαστικής και Γλυκίσματα, 3.Κατηγορία: CPV: 15321000-4  Χυμοί Φρούτων, 
4.Κατηγορία: CPV :15551000-5 Γιαούρτι και άλλα Γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν 
υποστεί ζύμωση,5.Κατηγορία: CPV:15511000-3 Γάλα, 6.Κατηγορία : CPV :03142500-3 Αυγά, 
7.Κατηγορία: CPV :15896000-5 Προϊόντα βαθείας καταψύξεως , 8.Κατηγορία: CPV: 
15897000-2 Κονσερβοποιημένα Προϊόντα και ξηρά τροφή, 10.Κατηγορία: CPV: 15411110-6 
Ελαιόλαδο,  12.Κατηγορία: CPV: 15112130-6 Κοτόπουλα. 

Β) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι τοις % , επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής 
τιμής πώλησης από το τμήμα Εμπορίου της ΠΕ  Άρτας για τα είδη των κατηγοριών :  

9.Οπωροκηπευτικά, 11. Διάφορα Κρέατα. 

 

Α. Τιμές 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (κιλό, τεμάχιο, 
λίτρο,)  

 [Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της 
παρούσας διακήρυξης  σε μορφή pdf.] 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 
στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 
την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς για τα  αντίστοιχα είδη 
της κατηγορίας. 
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Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα 
της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V, που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

Όσον αφορά τις κατηγορίες (9. Οπωροκηπευτικά, 11. Διάφορα Κρέατα)με 
κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για λόγους σύγκρισης των 
προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) χωρίς ΦΠΑ που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από 
την Τιμή προϋπολογισμού που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο 
υπό προμήθεια είδος.  Η Προσφορά των ανωτέρω κατηγοριών θα δοθεί για το 
σύνολο των υπό ανάθεση ειδών της κάθε κατηγορίας. 

 H κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στον προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ της εκάστοτε κατηγορίας 

ειδών στην οποία θα προσφέρει. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Θα παρακρατείται :  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
ε) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης 
μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων). ), η 
οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 
3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
στ) Κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην ΦΠΑ) υπέρ του Δημοσίου, 
που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και 
για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει . 
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους 
πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα τριακοσίων εξήντα ημερών (360) από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
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η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 2 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα 
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 
προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν. 4412/2016  ένσταση. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και 
ως εξής:  Ποσοστό (Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για 
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016)  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας 
και ποσοστό (Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 
4412/2016) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον λάβει χώρα η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 2.2.9.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, 
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της 
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει, αρμόδια είναι τα πολιτικά και/ή διοικητικά 
Δικαστήρια της περιφέρειας Άρτας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο  ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
υπεργολάβους.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.   
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, με την έκδοση 
του σχετικού εντάλματος πληρωμής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία, που προβλέπεται 
στην υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
ε) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης 
μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων). ), η 
οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 
3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
στ) Κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην ΦΠΑ) υπέρ του Δημοσίου, 
που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και 
για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει . 
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων 
κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση 
τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να 
υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
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στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρο 203 και 
επ. του ν. 4412/2016  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η  ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να ασκήσει 
προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1      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 3-12 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. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1.    Όλοι οι χορηγητές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιμολόγιά 
τους, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει 
ως αποτέλεσμα την μη παραλαβή των υλικών. 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο 
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. 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 τις κατηγορίες  
1,2,5,6,9,11  και 12 της προκήρυξης και μέσα στο επόμενο 24ωρο όλες  τις  υπόλοιπες 
κατηγορίες   τροφίμων. Το ίδιο ισχύει και για το Ξενώνα Ψυχαργώς. 

6.3.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α’: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια «Τροφίμων» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. 
Άρτας και του τμήματος αρμοδιότητάς του: Ξενώνας Ψυχαργώς, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 204.751,16 € συμπερ. ΦΠΑ η οποία είναι ενταγμένη στο 
Πρόγραμμα Προμηθειών ΠΠΥΥ 2015- Πιστώσεις 2016 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  Τακτικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής  (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι τοις % , επί 

της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το 

τμήμα Εμπορίου της ΠΕ  Άρτας, κατά περίπτωση). 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 

11/10/2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 

30/10/2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 

2/11/2017 και ώρα 11:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας (Γρ. Προμηθειών)  

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (Ως παρακάτω πίνακας και  Παράρτημα IV των 

Τεχνικών Προδιαγραφών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

1. Κατηγορία:  CPV 15612500-6  Προϊόντα Αρτοποιίας,  

2. Κατηγορία: CPV :15812000-3 Είδη Ζαχαροπλαστικής και 

Γλυκίσματα,  

3. Κατηγορία: CPV: 15321000-4  Χυμοί Φρούτων,  

4. Κατηγορία: CPV :15551000-5 Γιαούρτι και άλλα 
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Γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, 

5. Κατηγορία: CPV:15511000-3 Γάλα,  

6. Κατηγορία : CPV :03142500-3 Αυγά,  

7. Κατηγορία: CPV :15896000-5 Προϊόντα βαθείας καταψύξεως 

,  

8. Κατηγορία: CPV: 15897000-2 Κονσερβοποιημένα Προϊόντα 

και ξηρά τροφή,  

9. Κατηγορία: CPV: 03221200-8 Οπωροκηπευτικά ,  

10. Κατηγορία: CPV: 15411110-6 Ελαιόλαδο,   

11. Κατηγορία: CPV :15119000-5 Διάφορα Κρέατα,  

12. Κατηγορία: CPV: 15112130-6 Κοτόπουλα. 

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 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ (360) ΗΜΕΡΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1) Κατηγορία:  CPV 15612500-6  Προϊόντα Αρτοποιίας, 

προϋπολογισμού:16.510,06 € συμπερ. Φ.Π.Α. 

2) Κατηγορία: CPV :15812000-3 Είδη Ζαχαροπλαστικής         

και Γλυκίσματα, προϋπολογισμού:24,80 € συμπερ. Φ.Π.Α. 

3) Κατηγορία: CPV: 15321000-4  Χυμοί Φρούτων, 

προϋπολογισμού:1.804,20 € συμπερ. Φ.Π.Α. 

4) Κατηγορία: CPV :15551000-5 Γιαούρτι και άλλα   

Γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση,    

προϋπολογισμού:21.874,36 € συμπερ. Φ.Π.Α. 

5) Κατηγορία: CPV:15511000-3 Γάλα,     

προϋπολογισμού:16.280,14 € συμπερ. Φ.Π.Α. 
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6) Κατηγορία : CPV :03142500-3 Αυγά,     

προϋπολογισμού:1.578,05 € συμπερ. Φ.Π.Α.  

7) Κατηγορία: CPV :15896000-5 Προϊόντα βαθείας        

καταψύξεως , προϋπολογισμού:9.365,21 € συμπερ. Φ.Π.Α. 

8) Κατηγορία: CPV: 15897000-2 Κονσερβοποιημένα           

Προϊόντα και ξηρά τροφή, προϋπολογισμού: 27.347,43  € 

συμπερ. Φ.Π.Α. 

9) Κατηγορία: CPV: 03221200-8 Οπωροκηπευτικά , 

προϋπολογισμού: 28.848,73  € συμπερ. Φ.Π.Α. 

10) Κατηγορία: CPV: 15411110-6 Ελαιόλαδο,            

προϋπολογισμού: 5.593,50  € συμπερ. Φ.Π.Α. 

11) Κατηγορία: CPV :15119000-5 Διάφορα Κρέατα, 

προϋπολογισμού:41.217,88  € συμπερ. Φ.Π.Α. 

12) Κατηγορία: CPV: 15112130-6 Κοτόπουλα, 

προϋπολογισμού:34.306,80  € συμπερ. Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 204.751,16 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
Τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  

 ΚΑΕ 1511 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΙΛΟ, ΤΕΜΑΧΙΟ, ΛΙΤΡΟ 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ενός (1) έτους 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 
6/10/2017 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

(Κωδικός ΝUTS: ΕL541) 

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 
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 με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 16.510,06 € συμπερ. ΦΠΑ 

 (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ : 15.124,68 € συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ : 1.385,38 € συμπερ. ΦΠΑ)  

α 

/ 

α 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1  ΑΡΤΟΣ  ΛΕΥΚΟΣ  

ΤΥΠΟΥ 70%  

kg 5650 kg  580 kg 6230 kg 1,2 € 13 % 7.476,00 € 8.447,88 € 

2    ΑΡΤΟΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ   kg 2000 kg 370 kg 2370 kg 1,4 € 13 % 3.318,00 € 3.749,34 € 

3   ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ -

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 

kg 360 kg - 360 kg 3,9 € 24 % 1.404,00 € 1.740,96 € 

4 ΨΩΜΑΚΙ ΓΙΑ  

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΠΟ  

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 55% 

τεμ. 11000 τεμ - 11000 

τεμ 

0,2 € 13 % 2.200,00 € 2.486,00 € 

5 ΛΑΓΑΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ kg 16 kg 3 kg 19 kg 4,0 € 13 % 76,00 € 85,88 € 

ΣΥΝΟΛΟ 14.474,00 € 16.510,06 € 

 

2. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24,80 € συμπερ. ΦΠΑ 

 (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ : 24,80 € συμπερ. ΦΠΑ) 

α 

/ 

α 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1    ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ                                kg 4 kg - 4 kg 5,00 € 24 % 20,00 € 24,8 € 

ΣΥΝΟΛΟ 20,00 € 24,80 € 

 

3. ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.804,20 € συμπερ. ΦΠΑ 

 (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ : 1.804,20 € συμπερ. ΦΠΑ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1 ΧΥΜΟΣ  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ    

250ml  3500 τεμ - 3500 τεμ 0,33 € 24 % 1.155,00 € 1.432,20 € 

2  ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ, 250 ml 200 τεμ - 200 τεμ 0,70 € 24 % 140,00 € 173,60 € 
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3  ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙ,  

χωρίς 

ζάχαρη  

250 ml 100 τεμ - 100 τεμ 1,60 € 24 % 160,00 € 198,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.455,00  € 1.804,20 € 

 

                               4.ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.874,36 € συμπερ. ΦΠΑ 

                (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ : 21.229,13 € συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ : 645,23 € συμπερ. ΦΠΑ) 

α 

/ 

α 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1  ΦΕΤΑ  ΔΟΧΕΙΟ Α΄  

Ποιότητας 

14- 15 kg  900 kg - 900 kg 5,60 € 13 % 5.040,00 € 5.695,20 € 

2  ΦΕΤΑ   ΔΟΧΕΙΟ Α΄ 

 Ποιότητας 

2 kg - 70 kg 70 kg 5,70 € 13 % 399,00 € 450,87 € 

3  ΓΡΑΒΙΕΡΑ Α΄ 

 Ποιότητας  

kg 710 kg - 710 kg 8,10 € 13 % 5.751,00 € 6.498,63 € 

4  ΑΝΘΟΤΥΡΟΣ  

Α΄ Ποιότητας  

kg 900 kg - 900 kg 3,30 € 13 % 2.970,00 € 3.356,10 € 

5  ΓΙΑΟΥΡΤΙ   

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ  

 3,85% λιπαρά 

( χωρίς πρόσθετες 

γλυκαντικές 

 ουσίες και φρούτα)  

200 gr 2388 τεμ - 2388 τεμ 0,43 € 13 % 1.026,84 1.160,33 € 

6  ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ  

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2%  

( χωρίς πρόσθετες 

γλυκαντικές 

 ουσίες και φρούτα) ) 

200 gr 2900 τεμ 400 τεμ 3300 τεμ 0,43 € 13 % 1.419,00 € 1.603,47 € 

7 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

 ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 0%  

 ( χωρίς πρόσθετες 

γλυκαντικές 

 ουσίες και φρούτα)    

200 gr 6400 τεμ - 6400 τεμ 0,43 € 13 % 2.752,00 €  3.109,76 € 

                                                                                                                                                                                      19.357,84 € 21.874,36 € 





43 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

5.ΓΑΛΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 16.280,14 € συμπερ. ΦΠΑ 

                (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ : 15.634,68 € συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ : 645,46 € συμπερ. ΦΠΑ) 

α 

/ 

α 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ  

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  

ΠΛΗΡΕΣ 

lt 4500 lt - 4500 lt 0,85 € 13 % 3.825,00 € 4.322,25 € 

2 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ  

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 ΕΛΑΦΡΥ  

lt 7500 lt 672 lt 8172 lt 0,85 € 13 %  6.946,20 € 7.849,21 € 

3 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 0% 

lt 3030 lt - 3030 lt 1,20 € 13 % 3.636,00 € 4.108,68 € 

                                                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ 14.407,20 € 16.280,14 € 

 

 

6.ΑΥΓΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.578,05 € συμπερ. ΦΠΑ 

                 (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ : 1.496,69 € συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ : 81,36 € συμπερ. ΦΠΑ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1 ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ  

(53-63 gr medium) 

τεμ 8.830 τεμ 480 τεμ 9310 τεμ 0,15 € 13 % 1.396,50 € 1.578,05 € 

 

 

7.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.365,21 € συμπερ. ΦΠΑ 

                (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ :7.953,39 € συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ : 1.411,82 € συμπερ. ΦΠΑ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1  ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ  

ΚΑΤ/ΝΟ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

1kg 800 kg 120 kg 920 kg 5,10 € 13 % 4.692,00 € 5.301,96 € 

2 ΚΑΛΑΜΑΡΙ 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ 

1kg 80 kg 20 kg 100 kg 4,20 € 13 % 420,00 € 474,60 € 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΚΑΤ/ΝΟ(10-20)  

3  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  

ΠΛΑΤΙΑ 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ  

ΚΑΤ/ΝΑ 

1kg 340 kg 150 kg 490 kg 1,50 € 13 % 735,00 € 830,55 € 

4   ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ  

1kg 340 kg 100 kg 440 kg 1,50 € 13 % 660,00 € 745,80 € 

5  ΜΠΑΜΙΕΣ  ΨΙΛΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤ/ΝΕΣ 

1kg 90 kg 20 kg 110 kg 2,80 € 13 % 308,00 € 348,04 € 

6   ΧΤΑΠΟΔΙ Τ8 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ  

ΚΑΤ/ΝΟ   

0,5-1kg 80 kg - 80 kg 5,00 € 13 % 400,00 € 452,00 € 

7  ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

 ΚΑΤ/ΝΟ 

1 kg 110 kg 30 kg 140 kg 1,80 € 13 % 252,00 € 284,76 € 

8   ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ  

ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ   

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  

 kg 110 kg 10 kg 120 kg 6,84 € 13 % 820,80 € 927,50 € 

                                                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 8.287,80 € 9.365,21 € 

 

8.ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     27.347,43 € συμπερ. ΦΠΑ 

                 (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ :   24.773,88 € συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ : 2.573,55 € συμπερ. ΦΠΑ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1    ΖΑΧΑΡΗ                              1 kg 350 kg 100 kg 450 kg 0,90 € 24 % 405,00 € 502,20 € 

2    ΖΑΧΑΡΗ  4-5 gr  20.000 τεμ  - 20.000 

τεμ 

0,012 € 24 % 240,00 € 297,60 € 

3  ΤΣΑΪ  ΚΛΑΣΣΙΚΗ 

 ΓΕΥΣΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   

ΦΑΚΕΛΑΚΙ 

 

3.800 τεμ - 3.800 

τεμ 

0,06 € 24 % 228,00 € 282,72 € 

4  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

 ΦΡΟΥΤΩΝ                            

20 gr 20.000 τεμ 700 τεμ  20.700 

τεμ 

0,05 € 24 % 1.035,00 € 1.283,40 € 

5    ΒΟΥΤΥΡΑΚΙΑ      10 gr 8.000 τεμ - 8.000 0,08 € 13 % 640,00 € 723,20 € 
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τεμ 

6    ΦΙΔΕΣ  500 gr 120 kg - 120 kg 2,00 € 13 % 240,00 € 271,20 € 

7   ΦΥΤΙΝΗ 2 kg 10 kg - 10 kg 1,50 € 24 % 15,00 € 18,60 € 

8  ΑΝΘΟΣ  

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

1 kg 300 kg - 300 kg 2,20 € 24 % 660,00 € 818,40 € 

9  ΚΟΜΠΟΣΤΑ  

ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΜΙΣΟΣ 

 ΚΑΡΠΟΣ 

2,5 kg 1.200 τεμ 45 τεμ 1.245 
τεμ 

3,50 € 24 % 4.357,50 € 5.403,30 € 

10  ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Α 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   

1 kg 1.300 kg 70 kg 1.370 kg 2,10 € 13 % 2.877,00 € 3.251,01 € 

11  ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Α 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

500gr 100 kg - 100 kg 1,70 € 13 % 170,00 € 192,10 € 

12 ΡΥΖΙ  ΠΙΛΑΦΙ Α 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1 kg 300 kg 35 kg 335 kg 2,10 € 13 % 703,50 € 794,96 € 

13 ΡΥΖΙ ΠΙΛΑΦΙ Α 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

500 gr 100 kg - 100 kg 1,70 € 13 % 170,00 € 192,10 € 

14 ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ  

ΝΤΟΜΑΤΑ 

400-440  

gr 

360 τεμ - 360 τεμ 0,65 € 24 % 234,00 € 290,16 € 

15 TOMATOΠΟΛΤΟΣ 400-440 

 gr 

528 τεμ 48 τεμ 576 τεμ 0,90 € 24 % 518,40 € 642,82 € 

16  ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙ  310-340 

 ml 

1200 τεμ 60 τεμ 1260 τεμ 0,30 € 24 % 378,00 € 468,72 € 

17 ΞΥΔΙ 400-420  

ml 

1200 τεμ 60 τεμ 1260 τεμ 0,40 € 24 % 504,00 € 624,96 € 

18 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  500 gr - 20 kg 20 kg 1,50 € 13 % 30,00 € 33,90 € 

19  ΜΑΚΑΡΟΝΙ Ν0  10  1 kg 400 kg 80 kg 480 kg 1,10 € 13 % 528,00 € 596,64 € 

20 ΜΑΚΑΡΟΝΙ Ν0 10  500 gr 100 kg - 100 kg 1,10 € 13 % 110,00 € 124,30 € 

21 ΜΑΚΑΡΟΝΙ  

ΧΟΝΔΡΟ 

 Νο 2 ή Νο 3 

500 gr 120 kg - 120 kg 1,10 € 13 % 132,00 € 149,16 € 

22 ΜΑΚΑΡΟΝΙ 

 ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ 

1 kg 210 kg 24 kg 234 kg 1,10 € 13 % 257,40 € 290,86 € 

23 ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 gr - 20 kg 20 kg 3,40 € 13 % 68,00 € 76,84 € 

24 ΑΛΕΥΡΙ 1 kg 70 kg - 70 kg 0,60 € 13 % 42,00 € 47,46 € 

25 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ  1 kg - 20 kg 20 kg 2,80 € 24 % 56,00 € 69,44 € 

26 ΤΡΑΧΑΝΑΣ  500 gr - 15 kg 15 kg 3,00 € 13 % 45,00 € 50,85 € 
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27 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 gr 60 kg 60 kg 120 kg 2,00 € 13 % 240,00 € 271,20 € 

28 ΡΕΒΥΘΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 

500 gr 40 kg 20 kg 60 kg 2,10 € 13 % 126,00 € 142,38 € 

29 ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 

 161/180                        

ΔΟΧΕΙΟ 

 5kg 

80 kg - 80 kg 3,20 € 24 % 256,00 € 317,44 € 

30 ΣΟΥΣΑΜΑΚΙ 500 gr 300 kg - 300 kg 2,50 € 13 % 750,00 € 847,50 € 

31 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ                            500 gr 60 kg 24 kg 84 kg 0,40 € 24 % 33,60 € 41,66 € 

32 ΡΙΓΑΝΗ 1 kg 5 kg - 5 kg 5,10 € 24 % 25,50 € 31,62 € 

33 ΚΙΜΙΝΟ  500 gr 0,5 kg - 0,5 kg 6,00 € 24 % 3,00 € 3,72 € 

34 ΚΟΚΚΙΝΟΠΙΠΕΡΟ 500 gr 5 kg - 5 kg 5,00 € 24 % 25,00 € 31,00 € 

35 ΜΑΥΡΟΠΙΠΕΡΟ  500 gr 5 kg 0,5 kg 5,5 kg 13,50 € 24 % 74,25 € 92,07 € 

36 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ  500 gr 0,5 kg - 0,5 kg 3,65 € 24 % 1,83 € 2,27 € 

37 ΚΑΝΕΛΛΑ  ΣΚΟΝΗ 500 gr 0,5 kg - 0,5 kg 4,20 € 24 % 2,10 € 2,60 € 

38 ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΚΟΝΗ 500 gr 0,5 kg  - 0,5 kg 5,00 € 24 % 2,50 € 3,10 € 

39 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ  1 kg 1 kg - 1 kg 1,10 € 24 % 1,10 € 1,36 € 

40 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ  

ΣΚΟΝΗ  

500 gr 0,5 kg - 0,5 kg 24,00 € 24 % 12,00 € 14,88 € 

41 ΔΥΟΣΜΟΣ  1 kg 1 kg - 1 kg 5,20 € 24 % 5,20 € 6,45 € 

42 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  500 gr 90 kg 40 kg 130 kg 2,00 € 13 % 260,00 € 293,80 € 

43 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  450-500 

ml 

- 24 τεμ 24 τεμ 0,85 € 13 % 20,40 € 23,05 € 

44 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  

ΜΕΤΡΙΟ 

500 gr 90 kg 36 kg 126 kg 1,10 € 13 % 138,60 € 156,62 € 

45 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  

 ΜΕΤΡΙΟ 

1 kg 240 kg - 240 kg 1,10 € 13 % 264,00 € 298,32 € 

46  ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

 ΑΛΜΥΡΑ  

30 gr 5000 τεμ - 5000 τεμ 0,35 € 24 % 1.750,00 € 2.170,00 € 

47 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  ΚΑΦΕΣ  

(τύπου νες καφέ) 

2-2,5 kg - 30 kg 30 kg 20,00 € 24 % 600,00 € 744,00 € 

48 ΚΑΦΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   0,5 kg - 15 kg 15 kg 18,00 € 24 % 270,00 € 334,80 € 

49 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ   

ατομικές 

16-25 gr 34800 τεμ - 34800 

τεμ 

0,07 € 24 % 2.436,00 € 3.020,64 € 

50 ΜΕΛΙ  ΑΤΟΜΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

20 gr 5500 τεμ 400 τεμ 5900 τεμ  0,15 € 13 % 885,00 € 1.000,05 € 
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                                                                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 22.825,88 € 27.347,43 € 

 

9. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    28.848,73 € συμπερ. ΦΠΑ 

                (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ :   27.218,27 € συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ : 1.630,46 € συμπερ. ΦΠΑ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1     ΚΑΡΟΤΑ kg 2000 kg 20 kg 2020 kg 0,82 € 13 % 1.656,40 € 1.871,73 € 

2     ΛΑΧΑΝΟ kg 1200 kg 70 kg 1270 kg 0,55 € 13 % 698,50 € 789,31 € 

3     ΜΑΡΟΥΛΙ τεμ 1400 τεμ 120 τεμ 1520 τεμ 0,50 € 13 % 760,00 € 858,80 € 

4     ΜΠΡΟΚΟΛΟ  kg 40 kg - 40 kg 1,30 € 13 % 52,00 € 58,76 € 

5     ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ kg 50 kg 10 kg 60 kg 1,20 € 13 % 72,00 € 81,36 € 

6     ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ kg 400 kg 30 kg 430 kg 1,10 € 13 % 473,00 € 534,49 € 

7     ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ kg 300 kg 5 kg 305 kg 1,10 € 13 % 335,50 € 379,12 € 

8     ΑΓΓΟΥΡΙ τεμ 1050 τεμ 50 τεμ 1100 τεμ 0,35 € 13 % 385,50 € 435,61 € 

9     ΝΤΟΜΑΤΕΣ kg 1500 kg 100 kg 1600 kg 1,10 € 13 % 1.760,00 € 1.988,80 € 

10     ΠΙΠΕΡΙΕΣ kg 140 kg 10 kg 150 kg 1,10 € 13 % 165,00 € 186,45 € 

11     ΑΝΙΘΟΣ  τεμ 150 τεμ 15 τεμ 165 τεμ 0,30 € 13 % 49,50 € 55,93 € 

12    ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ τεμ 360 τεμ 25 τεμ 385 τεμ 0,30 € 13 % 115,50 € 130,51 € 

13    ΣΕΛΙΝΟ kg 100 kg 15 kg 115 kg 1,30 € 13 % 149,50 € 168,94 € 

14    ΣΚΟΡΔΑ τεμ 100 τεμ 20 τεμ 120 τεμ 0,30 € 13 % 36,00 € 40,68 € 

15   ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ  

 ΞΗΡΑ 

kg 600 kg 60 kg 660 kg 0,57 € 13 % 376,20 € 425,10 € 

16    ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ  

 ΧΛΩΡΑ 

τεμ 50 τεμ 20 τεμ 70 τεμ 0,40 € 13 % 28,00 € 31,64 € 

17    ΠΑΤΑΤΕΣ kg 12200 kg 500 kg 12700 Kg 0,65 € 13 % 8.255,00 € 9.328,15 € 

18    ΠΡΑΣΑ kg 10 kg - 10 kg 0,40 € 13 % 4,00 € 4,52 € 

19    ΛΕΜΟΝΙΑ kg 400 kg 5 kg 405 kg 1,05 € 13 % 425,25 € 480,53 € 

20      ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ kg 500 kg 40 kg 540 kg 0,60 € 13 % 324,00 € 366,12 € 

21      ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ kg 1500 kg 50 kg 1550 kg 0,55 € 13 % 852,50 € 963,33 € 

22      ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ kg 3000 kg 100 kg 3100 kg 1,30 € 13 % 4.030,00 € 4.553,90 € 
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23  ΜΗΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 

(ΣΜΙΘ) 

kg 1080 kg - 1080 kg 1,30 € 13 % 1.404,00 € 1.586,52 € 

24      ΑΧΛΑΔΙΑ kg 50 kg 70 kg  120 kg 1,50 € 13 % 180,00 € 203,40 € 

25      ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ kg 600 kg 20 kg 620 kg 1,30 € 13 % 806,00 € 910,78 € 

26      ΒΕΡΙΚΟΚΚΑ kg 250 kg 10 kg 260 kg 1,60 € 13 % 416,00 € 470,08 € 

27      ΡΟΔΑΚΙΝΑ kg 100 kg 25 kg 125 kg 1,30 € 13 % 162,50 € 183,63 € 

28      ΚΑΡΠΟΥΖΙ kg 700 kg 100 kg 800 kg 0,35 € 13 % 280,00 € 316,40 € 

29      ΜΠΑΝΑΝΕΣ kg 700 kg 200 kg 900 kg 1,35 € 13 % 1.215,00 € 1.372,95 € 

30      ΠΕΠΟΝΙΑ kg - 30 kg 30 kg 0,80 € 13 % 24,00 € 27,12 € 

31     ΣΤΑΦΥΛΙΑ kg - 30 kg 30 kg 1,30 € 13 % 39,00 € 44,07 € 

                                                                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 25.529,85 € 28.848,73 

 

10.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   5.593,50 € συμπερ. ΦΠΑ 

                 (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ :  5.085,00 € συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ :   508,50 € συμπερ. ΦΠΑ) 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ   

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ  

ΟΞΥΤΗΤΑ 0% 

4 Lit 1000 lt 100 lt 1100 lt 4,50 € 13 % 4.950,00 € 5.593,50 

 

11.ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   41.217,88 € συμπερ. ΦΠΑ 

                (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ :    38.531,87€ συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ :  2.686,01  € συμπερ. ΦΠΑ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ 

ΝΩΠΗ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ 

kg 4.400 kg 140 kg 4.540 kg 7,00 € 13 % 31.780,00 €  35.911,40 € 

2 ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ  

ΣΠΑΛΑ  

ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ  

kg - 150 kg 150 kg 7,00 € 13 % 1.050,00 € 1.86,50 € 

3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ 

 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ  

ΚΑΡΕ ΝΩΠΕΣ  

kg 700 kg 20 kg 720kg 4,45 € 13 % 3.204,00 € 3.620,52 € 

4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ  kg 40 kg 30 kg 70 kg 4,60 € 13 % 322,00 € 363,86 € 
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ΝΩΠΗ  

ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ 

5 ΑΡΝΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ  

ΣΦΑΓΙΟ  ΝΩΠΟ  

(με τη συκωταριά  

του)                       

Περίπου 

 15 kg 

- 15kg 15kg 8,00 € 13 % 120,00 € 135,60 € 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 36.476,00 € 41.217,88 € 

 

12.ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   34.306,80 € συμπερ. ΦΠΑ 

                (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ :    33.561,00 € συμπερ. ΦΠΑ,  ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ :  745,80  € συμπερ. ΦΠΑ) 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ- 

ΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ME  

    ΦΠΑ 

1 ΜΠΟΥΤΙ  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

τεμ 13.500 kg 300 kg 13.800 kg 2,20 € 13 % 30360,00 € 34.306,80 € 

                                                                                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ 30.360,00 € 34.306,80 € 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥΔ  

Βλ. συνημμένο Αρχείο 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Άλλες Δηλώσεις  

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία 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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – 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 3-12 της προκήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες 





50 

 

(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. 

        Όλοι οι χορηγητές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιμολόγιά τους, 

τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μη παραλαβή των υλικών. 

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. 

               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. 
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 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: 

- Τυροκομικά 

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

- Έλαια, 

- Κομπόστες, 

- Λαχανικά κατεψυγμένα 

- Μαγειρικά λίπη-Μαργαρίνες 

- Ψάρια κατεψυγμένα 

- 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 και 

στον προσφέροντα επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 
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ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού 

από τους διαγωνισμούς οιουδήποτε φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 394/96.  

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. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν: 

1.Άδεια λειτουργία της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία. 

2.Ισχύον πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από 

τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή- παρασκευή- επεξεργασία,  αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των 

προϊόντων. 

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος  Μεταφοράς, η οποία 

εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

           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. 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

 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 
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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.  

ΚΡΕΑΤΑ 

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 : 

       Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις νωπών κρεάτων 

πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007 , και αντίγραφο του να  προσκομισθεί από τον προμηθευτή 

προς το νοσοκομείο.  

       Τα προσφερόμενα κρέατα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κ.Τ.Π.: 

-να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζώων ή άλλες 

ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και θυρεοστατικά.    

-κατά τον χρόνο παράδοσης στις αποθήκες δε θα πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανώτερη 

των 4-5 C και οξύτητα (ΡΗ) μεταξύ 4-5,8.  

-να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές. 

-να μην έχουν λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.  

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

παραλαμβάνουσα  επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα του ζητείται σχετικά με 

τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων 

νωπών κρεάτων. 
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Τα είδη των τεμαχίων του σφάγιου θα παραδίδονται ολόκληρα  προκειμένου να είναι 
εύκολη η αναγνώριση αυτών από την επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων 
κ.τ.λ. 

Τα αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά  συσκευασμένα τεμάχια της ίδιας κατηγορίας πρέπει 
να συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια. 

Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιού, με αντοχή στη διάρρηξη κυματοειδούς 
χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa και θα είναι καθαρού βάρους περιεχομένου, 
περίπου 25 kg. 

Επίσης πρέπει πάνω στο χαρτοκιβώτιο να υπάρχει ετικέτα κατάλληλη για τρόφιμα όπου θα 
αναγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΕΚ 1760/2000, του κανονισμού(Ε.Κ.) αριθμ. 
510/2006, του κανονισμού της ΕΕ (αριθμ 1337/2013) της 13ης Δεκεμβρίου 2013 τα εξής: 

1.Η περιγραφή του σφαγίου(νεαρό ζώο 8-12 μηνών). 

2. Η χώρα καταγωγής. 

3. Η χώρα   εκτροφής. 

4. Η χώρα σφαγής. 

5. Ο κωδικός του σφαγίου(πλην του χοιρινού). 

6.Ο αριθμός έγκρισης του σφαγίου. 

7.Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού. 

8. Η ημερομηνία σφαγής. 

9. Η ταξινόμηση του ζώου 

10. το καθαρό βάρος του περιεχομένου 

11.Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του. 

     

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 

Το νωπό κρέας (μοσχάρι) να είναι απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κλπ., και να 

παραδίδεται σε συσκευασία αυτοτελών ανατομικών τεμαχίων κρέατος, όπως αυτά 

καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981(η σπάλα είναι αυτοτελές τεμάχιο δεύτερης κατηγορίας 

(Β)).  
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Το νωπό κρέας (μοσχάρι) να ανήκει στην κατηγορία ταξινόμησης γράμματος Ζ (ηλικίας 

άνω 8 μηνών αλλά το πολύ 12 μηνών, νεαρό μοσχάρι), όπως ορίζεται στον Κανονισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε,Κ, 566/2008.Από άποψη διάπλασης να ανήκει στις 

διαβαθμίσεις των κατηγοριών E,U,R, και ως προς την κατάσταση πάχυνσης να ανήκει 

στις διαβαθμίσεις 1 και 2, όπως αυτές ορίζονται στους κανονισμούς 1183/2006 και 

1234/2007.    

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. 
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Για τα παραπάνω κρέατα θα υπάρχει η σφραγίδα προέλευσης. 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 

     - Το σφαγείο νωπών κοτόπουλων πρέπει να διαθέτει απαραίτητα άδεια λειτουργίας από 

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

τον προμηθευτή .  

      Τα τεμαχισμένα κοτόπουλα (στήθος, μπούτι , φιλέτο, σουβλάκι, κιμάς )   που χρειάζεται 

το   Νοσοκομείο  ή ο Ξενώνας ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ να προέρχονται  από νωπά ολόκληρα 

κοτόπουλα τύπου Α 65% αερόψυκτα, βάρους των 1200gr-1300gr και τα νωπά μπούτια να 

είναι βάρους 300-350gr. Θα πρέπει να διανέμονται  σε ομαδική συσκευασία τυποποίησης 

σε χαρτοκιβώτιο με σελοφάν και να προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια 

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

να φέρουν όλες τις ενδείξεις. Η μεταφορά από τον προμηθευτή θα γίνεται με κατάλληλο 

μεταφορικό μέσο το οποίο θα διαθέτει άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική 

Υπηρεσία . 

           Τα χορηγούμενα κοτόπουλα να έχουν εκτραφεί  με 100% φυτική διατροφή, η οποία 

να πιστοποιείται από κρατικό φορέα(AGROCEPT), να είναι πάντα πρώτης κατηγορίας,  

καθαρά – χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη 

οσμή, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη 

προηγούμενης κατάψυξης, θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα 

λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς. Οι παραγγελίες θα ορίζονται από το 

Νοσοκομείο και το   Ξενώνα ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. 

   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί των 

προϊόντων, τα δε προϊόντα να έχουν παρασκευασθεί το περισσότερο πριν από τέσσερις (4) 

ώρες και λιγότερο πριν από (2) ώρες για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.   

           Στο εξωτερικό μέρος θα πρέπει  να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις Ν 

3526/2007-ΦΕΚ 24/Α΄/9-2-2007: 

         1. Το όνομα της επιχείρησης. 

         2. Η διεύθυνση του αρτοποιείου. 

         3.Το είδος ψωμιού η προϊόντος αρτοποιίας. 

         4. Το καθαρό βάρος. 
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         5.Η ημερομηνία παρασκευής και λήξεως, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στη 

συσκευασία του προϊόντος με ανεξίτηλη σφραγίδα. 

         Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας, είτε σε ατομική είτε σε μαζική συσκευασία, 

τοποθετούνται μέσα σε κλειστά κιβώτια, που είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο 

είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.     

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

του περιβάλλοντος και  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 βλ. 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 μεταφορικά μέσα και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καθαρά 

και απολυμασμένα. 

    Τα  είδη άρτου,  ορίζονται από το Ίδρυμα.   

          ΑΥΓΑ 

 - Η κατάταξη και οι όροι διάθεσης των αυγών στην κατανάλωση ρυθμίζονται 

σύμφωνα με το κανονισμό αριθ.2295/2003. Τα αυγά που θα παραδίδονται θα είναι : 

1. ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 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 πρέπει να είναι καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή 

το κέντρο συσκευασίας, που θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP-σε Α και Β 

συσκευασία(Α καρτέλες των 30 τεμαχίων και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις 

(αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορίας αυγού Α΄, ημερομηνία λήξης κ.λπ.). 

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

φρέσκα(το ανώτερο τριών ημερών- για τα οπωρολαχανικά εποχής),  α΄ ποιότητας 

προσφάτου συλλογής, να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από χώματα, λάσπη, και κάθε άλλης 

ρύπανσης, ανόργανης ή οργανικής ύλης.  

         Τα προιόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι 

καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι.  

 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  Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή AGROSYSTEM.  

  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

    - 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).   

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

την επιθεώρηση, εισαγωγή, ζώνη αλίευσης, επεξεργασία, συντήρηση, τεμαχισμό, 

μεταφορά κ.λ.π. Το βάρος του κάθε  κατεψυγμένου ψαριού  δεν θα είναι μικρότερο από 

280 γραμμ. 

   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. 

    ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 





59 

 

 -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 τις κατηγορίες  1,2,5,6,9,11  και 12 της 

προκήρυξης και μέσα στο επόμενο 24ωρο όλες  τις  υπόλοιπες κατηγορίες   τροφίμων. Το 

ίδιο ισχύει και για το Ξενώνα Ψυχαργώς. 

 

                                                              

 

                                                       1.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1  ΑΡΤΟΣ  ΛΕΥΚΟΣ  

ΤΥΠΟΥ 70%  

kg 5650 kg  580 kg 6230 kg 

2    ΑΡΤΟΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ   kg 2000 kg 370 kg 2370 kg 

3   ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ -

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 

kg 360 kg - 360 kg 

4 ΨΩΜΑΚΙ ΓΙΑ  

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΠΟ  

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 55% 

τεμ. 11000 τεμ - 11000 τεμ 

5 ΛΑΓΑΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ kg 16 kg 3 kg 19 kg 

  

 

2.   ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1    ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ                                kg 4 kg - 4 kg 

 

 

3.   ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
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1 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ    250ml  3500 τεμ - 3500 τεμ 

2  ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ 

 

250 ml 200 τεμ - 200 τεμ 

3  ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙ, χωρίς 

ζάχαρη  

250 ml 100 τεμ - 100 τεμ 

 

 

4.ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1  ΦΕΤΑ  ΔΟΧΕΙΟ Α΄  

Ποιότητας 

14- 15 kg  900 kg - 900 kg 

2  ΦΕΤΑ   ΔΟΧΕΙΟ Α΄  

Ποιότητας 

2 kg - 70 kg 70 kg 

3  ΓΡΑΒΙΕΡΑ Α΄ Ποιότητας  kg 710 kg - 710 kg 

4  ΑΝΘΟΤΥΡΟΣ  

Α΄ Ποιότητας  

kg 900 kg - 900 kg 

5  ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ  

3,85% λιπαρά( χωρίς 

 πρόσθετες γλυκαντικές 

 ουσίες και φρούτα)  

200 gr 2388 τεμ - 2388 τεμ 

6  ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2%  

( χωρίς πρόσθετες  

γλυκαντικές ουσίες και 

 φρούτα ) 

200 gr 2900 τεμ 400 τεμ 3300 τεμ 

7  ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

 0%  ( χωρίς πρόσθετες 

γλυκαντικές 

 ουσίες και φρούτα)    

200 gr 6400 τεμ - 6400 τεμ 

 

 

5.ΓΑΛΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ  lt 4500 lt - 4500 lt 
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ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ 

2 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ  

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΑΦΡΥ  

lt 7500 lt 672 lt 8172 lt 

3 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 0% lt 3030 lt - 3030 lt 

 

6.ΑΥΓΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ  

(53-63 gr medium) 

τεμ 8830 τεμ 480 τεμ 9310 τεμ 

 

                                      7. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1  ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ  

ΚΑΤ/ΝΟ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

1kg 800 kg 120 kg 920 kg 

2 ΚΑΛΑΜΑΡΙ 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΚΑΤ/ΝΟ(10-20)  

1kg 80 kg 20 kg 100 kg 

3  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ  

ΚΑΤ/ΝΑ 

1kg 340 kg 150 kg 490 kg 

4   ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ  1kg 340 kg 100 kg 440 kg 

5  ΜΠΑΜΙΕΣ  ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 

 ΚΑΤ/ΝΕΣ 

1kg 90 kg 20 kg 110 kg 

6   ΧΤΑΠΟΔΙ Τ8 ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ  

ΚΑΤ/ΝΟ   

0,5-1kg 80 kg - 80 kg 

7  ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

 ΚΑΤ/ΝΟ 

1 kg 110 kg 30 kg 140 kg 

8   ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  

 kg 110 kg 10 kg 120 kg 

 

  

        8.   ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ   

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
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1    ΖΑΧΑΡΗ                              1 kg 350 kg 100 kg 450 kg 

2    ΖΑΧΑΡΗ   4-5 gr  20000 τεμ  - 20000 τεμ 

3  ΤΣΑΪ  ΚΛΑΣΣΙΚΗ 

 ΓΕΥΣΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   

ΦΑΚΕΛΑΚΙ 

 

3800 τεμ - 3800 τεμ 

4  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

 ΦΡΟΥΤΩΝ                            

20 gr 20000 τεμ 700 τεμ  20700 τεμ 

5    ΒΟΥΤΥΡΑΚΙΑ      10 gr 8000 τεμ - 8000 τεμ 

6    ΦΙΔΕΣ  500 gr 120 kg - 120 kg 

7   ΦΥΤΙΝΗ 2 kg 10 kg - 10 kg 

8  ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 1 kg 300 kg - 300 kg 

9  ΚΟΜΠΟΣΤΑ  

ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΜΙΣΟΣ 

 ΚΑΡΠΟΣ 

2,5 kg 1200 τεμ 45 τεμ 1245 τεμ 

10  ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ  

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   

1 kg 1300 kg 70 kg 1370 kg 

11   ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ  

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

500gr 100 kg - 100 kg 

12   ΡΥΖΙ  ΠΙΛΑΦΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 kg 300 kg 35 kg 335 kg 

13   ΡΥΖΙ ΠΙΛΑΦΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 500 gr 100 kg - 100 kg 

14    ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ  ΝΤΟΜΑΤΑ 400-440 gr 360 τεμ - 360 τεμ 

15   TOMATOΠΟΛΤΟΣ 400-440 gr 528 τεμ 48 τεμ 576 τεμ 

16    ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙ  310-340 ml 1200 τεμ 60 τεμ 1260 τεμ 

17    ΞΥΔΙ 400-420 ml 1200 τεμ 60 τεμ 1260 τεμ 

18   ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  500 gr - 20 kg 20 kg 

19   ΜΑΚΑΡΟΝΙ  Ν0  10  1 kg 400 kg 80 kg 480 kg 

20  ΜΑΚΑΡΟΝΙ Ν0 10  500 gr 100 kg - 100 kg 

21   ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΧΟΝΔΡΟ 

 Νο 2 ή Νο 3 

500 gr 120 kg - 120 kg 

22   ΜΑΚΑΡΟΝΙ  ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ 1 kg 210 kg 24 kg 234 kg 
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23   ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 gr - 20 kg 20 kg 

24   ΑΛΕΥΡΙ 1 kg 70 kg - 70 kg 

25  ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ  kg - 20 kg 20 kg 

26 ΤΡΑΧΑΝΑΣ  500 gr - 15 kg 15 kg 

27  ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 gr 60 kg 60 kg 120 kg 

28   ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 500 gr 40 kg 20 kg 60 kg 

29  ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 

 161/180                        

ΔΟΧΕΙΟ 5kg 80 kg - 80 kg 

30 ΣΟΥΣΑΜΑΚΙ 500 gr 300 kg - 300 kg 

31  ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ                            500 gr 60 kg 24 kg 84 kg 

32  ΡΙΓΑΝΗ 1 kg 5 kg - 5 kg 

33   ΚΙΜΙΝΟ  500 gr 0,5 kg - 0,5 kg 

34  ΚΟΚΚΙΝΟΠΙΠΕΡΟ 500 gr 5 kg - 5 kg 

35  ΜΑΥΡΟΠΙΠΕΡΟ  500 gr 5 kg 0,5 kg 5,5 kg 

36  ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ  500 gr 0,5 kg - 0,5 kg 

37  ΚΑΝΕΛΛΑ  ΣΚΟΝΗ 500 gr 0,5 kg - 0,5 kg 

38   ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΚΟΝΗ 500 gr 0,5 kg  - 0,5 kg 

39  ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ  1 kg 1 kg - 1 kg 

40  ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ  

ΣΚΟΝΗ  

500 gr 0,5 kg - 0,5 kg 

41  ΔΥΟΣΜΟΣ  1 kg 1 kg - 1 kg 

42  ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  500 gr 90 kg 40 kg 130 kg 

43  ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  450-500ml - 24 τεμ 24 τεμ 

44   ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ   ΜΕΤΡΙΟ 500 gr 90 kg 36 kg 126 kg 

45    ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ   ΜΕΤΡΙΟ 1 kg 240 kg - 240 kg 

46    ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ  30 gr 5000 τεμ - 5000 τεμ 

47   ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  ΚΑΦΕΣ  

 (τύπου νες καφέ) 

2-2,5 kg - 30 kg 30 kg 
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48   ΚΑΦΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   0,5 kg - 15 kg 15 kg 

49  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  ατομικές 16-25 gr 34800 τεμ - 34800 τεμ 

50  ΜΕΛΙ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 

20 gr 5500 τεμ 400 τεμ 5900 τεμ 

 

 

                                                9.ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1     ΚΑΡΟΤΑ kg 2000 kg 20 kg 2020 kg 

2     ΛΑΧΑΝΟ kg 1200 kg 70 kg 1270 kg 

3     ΜΑΡΟΥΛΙ τεμ 1400 τεμ 120 τεμ 1520 τεμ 

4     ΜΠΡΟΚΟΛΟ  kg 40 kg - 40 kg 

5     ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ kg 50 kg 10 kg 60 kg 

6     ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ kg 400 kg 30 kg 430 kg 

7     ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ kg 300 kg 5 kg 305 kg 

8     ΑΓΓΟΥΡΙ τεμ 1050 τεμ 50 τεμ 1100 τεμ 

9     ΝΤΟΜΑΤΕΣ kg 1500 kg 100 kg 1600 kg 

10     ΠΙΠΕΡΙΕΣ kg 140 kg 10 kg 150 kg 

11     ΑΝΙΘΟΣ  τεμ 150 τεμ 15 τεμ 165 τεμ 

12    ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ τεμ 360 τεμ 25 τεμ 385 τεμ 

13    ΣΕΛΙΝΟ kg 100 kg 15 kg 115 kg 

14    ΣΚΟΡΔΑ τεμ 100 τεμ 20 τεμ 120 τεμ 

15    ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ  ΞΗΡΑ kg 600 kg 60 kg 660 kg 

16    ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ  

 ΧΛΩΡΑ 

τεμ 50 τεμ 20 τεμ 70 τεμ 

17    ΠΑΤΑΤΕΣ kg 12200 kg 500 kg 12700 Kg 

18    ΠΡΑΣΑ kg 10 kg - 10 kg 

19    ΛΕΜΟΝΙΑ kg 400 kg 5 kg 405 kg 

20      ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ kg 500 kg 40 kg 540 kg 
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21      ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ kg 1500 kg 50 kg 1550 kg 

22      ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ kg 3000 kg 100 kg 3100 kg 

23  ΜΗΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 

(ΣΜΙΘ) 

kg 1080 kg - 1080 kg 

24      ΑΧΛΑΔΙΑ kg 50 kg 70 kg  120 kg 

25      ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ kg 600 kg 20 kg 620 kg 

26      ΒΕΡΙΚΟΚΚΑ kg 250 kg 10 kg 260 kg 

27      ΡΟΔΑΚΙΝΑ kg 100 kg 25 kg 125 kg 

28      ΚΑΡΠΟΥΖΙ kg 700 kg 100 kg 800 kg 

29      ΜΠΑΝΑΝΕΣ kg 700 kg 200 kg 900 kg 

30      ΠΕΠΟΝΙΑ kg - 30 kg 30 kg 

31     ΣΤΑΦΥΛΙΑ kg - 30 kg 30 kg 

 

 

 

                                            10.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΕΞΤΡΑ 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑ 

 0% 

4 Lit 1000 lt 100 lt 1100 lt 

 

 

                                          11.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1   ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ 

 ΝΩΠΗ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ 

kg 4400 kg 140 kg 4540 kg 

2   ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΣΠΑΛΑ  

ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ  

kg - 150 kg 150 kg 

3  ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ  

ΚΑΡΕ ΝΩΠΕΣ  

kg 700 kg 20 kg 720kg 

4  ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ  

ΝΩΠΗ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ 

kg 40 kg 30 kg 70 kg 

5   ΑΡΝΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ  Περίπου - 15kg 15kg 
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ΣΦΑΓΙΟ  ΝΩΠΟ (με τη 

συκωταριά του)                       

 

 15 kg 

 

 

                                                       12. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ τεμ 13500 kg 300 kg 13800 kg 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………………………………… με 
έδρα………………….………………………..………. και Α.Φ.Μ: ………………………………………….  

Τηλ:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail ………………………….  

 

Ο υπογράφων ……………………………………………………..δηλώνω ότι για την προμήθεια 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την κάλυψη των αναγκών  του Γ.Ν. Άρτας και του τμήματος αρμοδιότητας 
του : Ξενώνας Ψυχαργώς, σύμφωνα με τους όρους της αρ. ……/2017 διακήρυξης, τους 
οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά 
για………………………………………………………………ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ …: ………………………………………. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΜΕ ΦΠΑ 

        

        

ΣΥΝΟΛΟ   

 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………………………………… με 
έδρα………………….………………………..………. και Α.Φ.Μ: ………………………………………….  

Τηλ:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail ………………………….  
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Ο υπογράφων ……………………………………………………..δηλώνω ότι για την προμήθεια 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την κάλυψη των αναγκών  του Γ.Ν. Άρτας και του τμήματος αρμοδιότητας 
του : Ξενώνας Ψυχαργώς,  σύμφωνα με τους όρους της αρ. ……./2017 διακήρυξης, τους 
οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά για 
……………………………………………ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ …: ………………………………………. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(Τιμή 
προσφοράς 
στο 
σύστημα) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

      

      

 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Προς (Αναθέτουσα Αρχή) : ______________________________  
Εκδότης : ____________________  
Τράπεζα:_______________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________  
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  
  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΔΣ ……….ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
 Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ : 
 
α) (Σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 
Όνομα:………………… 
Επώνυμο:………………. 
Πατρώνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (Σε περίπτωση νομικού προσώπου - μεμονωμένης εταιρίας)  
Επωνυμία : ………………….. 
Έδρα ……………  
Οδός ………….Αριθμός ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 





68 

 

(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),  
 και μέχρι του ποσού των......................... ευρώ, για τη συμμετοχής  στη με 
αριθμό...................... Διακήρυξη,  που αφορά στο διαγωνισμό του ………….………………….., με 
ημερομηνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και συγκεκριμένα για το τμήμα του 
έργου ……………….. συνολικής αξίας ……….........  
 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 εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 
σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 

 
Β) 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 : 
 α) (Σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 
Όνομα:………………… 
Επώνυμο:………………. 
Πατρώνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (Σε περίπτωση νομικού προσώπου - μεμονωμένης εταιρίας)  
Επωνυμία : ………………….. 
Έδρα ……………  
Οδός ………….Αριθμός ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
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(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),  
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 VII – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΗΠΕΙΡΟΥ  ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ.        /2017 

 

 

Αρ. Αποφ:       Α.Δ.Α:     

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 

 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   «                            » 

 

Για την προμήθεια  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: Συμβατικού Τιμήματος ……………€, πλέον ΦΠΑ ……% 
ήτοι  ……………€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

 

 





71 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.          /2017 

Στην Άρτα  σήμερα την   ην      του έτους 2017, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  που εδρεύει στην Άρτα (Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100), και 

εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή του Νοσοκομείου κ……………………………………………..  

νομίμως διορισθέντος δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………………….. Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας   για την υπογραφή της παρούσας  και  στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
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σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………………..» που εδρεύει στην………………….    

Τ.Κ………………… ΤΗΛ: ………………………FAX:………………….., έχει αριθμό φορολογικού 

μητρώου………………………   , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.………………….: και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον κ……………………………………. με αρ. Α.Τ:…………………………………………… και η οποία στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο προμηθευτής», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθ…………………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για προμήθεια  

«………………………………………..». 

2) Την   αριθ. πρωτ. …………………….προσφορά του προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο 

πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. αριθ…………………. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε 

το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον προμηθευτή 

4) Την αριθμ. πρωτ. ……../….-….-………. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ………………. 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο προμηθευτής με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 

επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του 

αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 

ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Προμήθειας-Υπηρεσίας στον 

προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση του Προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, 

των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
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Προμήθεια:…………..: όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την 

επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του προμήθειας και την 

παραλαβή του προμήθειας (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο προμηθευτής 

θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν 

να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη 

Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη 

εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η  προσφορά του προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη 

για την εκτέλεση του Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του 

προμηθευτή. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας-

υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι 

της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της  προμήθειας  

«…………………………………… ». 

Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. …………τεχνοοικονομική 

προσφορά του προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της ΔΣ/…..……διακήρυξης και την 

υπ’ αριθμ.  ……………..απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα η προμήθεια-υπηρεσία  περιλαμβάνει «………………………………………»  : 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  

    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 3-12 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. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Όλοι οι χορηγητές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιμολόγιά τους, 
τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει ως 
αποτέλεσμα την μη παραλαβή των υλικών. 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο 
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
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να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον προμηθευτή ανέρχεται στο 

ποσό των ………… ευρώ και ……….. λεπτών (€), πλέον ΦΠΑ 24%  ήτοι συνολικά ………………… 

ευρώ και  ………….λεπτών (……….). Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της 

σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε 

πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες 

αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του προμηθευτή για την εκτέλεση της Προμήθειας, 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών –υπηρεσιών 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών-υπηρεσιών, με 
την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία, που 
προβλέπεται στην υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

Θα παρακρατείται :  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
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Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
ε) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης 
μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων). ), η 
οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 
3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
στ) Κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην ΦΠΑ) υπέρ του Δημοσίου, 
που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και 
για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει . 
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
 
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν 

σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη 

με αριθμό ………..……. εγγυητική επιστολή της …………………………….., ποσού ……………… ευρώ 

(………… €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του προμηθευτή, χωρίς τον 

φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά 

το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων της προμήθειας, ύστερα από 

την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την 

έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον προμηθευτή σε 

περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα 

τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτού για επικείμενη κατάπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας-υπηρεσίας, ο προμηθευτής θα πρέπει 

να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας-υπηρεσίας. 

2. Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
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των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή, 

ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 

στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

4. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τη 

προμήθεια-υπηρεσία , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.  

5. Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες 

και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

7. Ο προμηθευτής δεσμεύεται: α) ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ 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            

β) ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
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είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του προμηθευτή, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Α. Ο προμηθευτής, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές του Νοσοκομείου, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 

εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 

αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον 

προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

Β. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
να ασκήσει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της 

προμήθειας-υπηρεσίας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν 

οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν 

οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ’ αριθμ. συστημ. …………….  διακήρυξη του 

σχετικού διαγωνισμού και η υπ’ αριθμ. συστημ. ……. κατατεθείσα προσφορά του 

προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε 
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περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

1. Η σύμβαση. 2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 3. Τυχόν συμπληρωματικές 

πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 4. Η 

τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.  

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή 

στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα 

σύμβαση. 

Αντίκλητος του προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από 

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο/η……………….. κ. , ΤΚ 

…………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 …………………  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον προμηθευτή θα γίνεται 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Προμηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης 

που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια 

είναι τα  πολιτικά και/ή διοικητικά Δικαστήρια της περιφέρειας Άρτας. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο 

προμηθευτής και  ένα (1)  η Αναθέτουσα Αρχή. 

                                               ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ                                                

     Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΡΤΑΣ 
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