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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού 
Πίστωση 3.000,00 € με ΦΠΑ  

 
Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16(ΦΕΚ 
147/Α) καθώς και την υπ’ αριθμ. απόφαση ΔΣ 20/12-09-2016, θέμα 14ο, προκηρύσσει  
επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του ως 
άνω έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αναθέτουσα αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ) 

Είδος διαγωνισμού Επαναληπτικός Συνοπτικός 

Κριτήριο κατακύρωσης 
 Συμφερότερη από οικονομική άποψη τιμή 
(Χαμηλότερη τιμή) 

Προϋπολογισμός 3.000,00 € με ΦΠΑ 

CPV CPV72225000-8 

Διάρκεια σύμβασης 6 μήνες 

Κατάθεση προσφορών έως 
Τρίτη, 21-02-2017 ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο του 
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ημερομηνία διενέργειας Τρίτη, 21-02-2017 ώρα 12:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας 
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου  
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ισχύς προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες 

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών σε ένα στάδιο 

            
 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
Η μελέτη, η ανάπτυξη και η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP για 
τα επισιτιστικά τμήματα του EΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  
 
Οι λαμβάνοντες μέρος θα πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης:  

 Να καταθέσουν αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και 
ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
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και υπηρεσιών εκπαίδευσης.  

 Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε τουλάχιστον 
δέκα (10) επιχειρήσεις / οργανισμούς μαζικής εστίασης δημόσιους ή ιδιωτικούς (η οποία 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης εκτέλεσης του έργου που θα έχει 
συνταχθεί από τον αρμόδιο Φορέα). 

 Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε τουλάχιστον 5 
δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία (η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχης 
βεβαίωσης εκτέλεσης του έργου που θα έχει συνταχθεί από τον αρμόδιο Φορέα). 

 Η Ομάδα Έργου να αποτελείται από επιστήμονες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των 
απαιτήσεων του έργου, ως εξής: 

 Ο Επικεφαλής της Ομάδας Έργου να έχει εκτελέσει επιτυχώς κατ’ ελάχιστον 5 έργα 
ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 22000 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς μαζικής εστίασης 
δημόσιους ή ιδιωτικούς (η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχης 
βεβαίωσης εκτέλεσης του έργου που θα έχει συνταχθεί από τον αρμόδιο Φορέα). 

 Η ειδικότητα ενός εκ των στελεχών να είναι συναφής με τον κλάδο τροφίμων (π.χ. 
χημικός, χημικός μηχανικός, τεχνολόγος τροφίμων, κλπ). 

 Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο ή βιολόγο κλπ. 

 Ένας εκ των στελεχών να διαθέτει πιστοποίηση επιθεωρητή HACCP. 

 Τα στελέχη της ομάδας έργου του Αναδόχου θα πρέπει να έχουν μόνιμη σχέση 
συνεργασίας με τον Ανάδοχο, ως επιστημονικό προσωπικό, και να μην αποτελούν 
εξωτερικούς συνεργάτες ή υπεργολάβους αυτού. 

 Τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα απασχοληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης 
του και θα παρίστανται με φυσική παρουσία στο χώρο του Νοσοκομείου, όποτε αυτό 
απαιτηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή (Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου 
Αποκατάστασης) 

 Να προτείνουν και να καλύπτουν οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη αναγκαία ενέργεια που 
αναφέρεται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία (και δεν αναφέρεται ανωτέρω), κατά την 
μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων HACCP στα επισιτιστικά τμήματα του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 
έγγραφα, η προσφορά απορρίπτεται.  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η μελέτη, η ανάπτυξη και η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  HACCP για 
τα επισιτιστικά τμήματα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θα βοηθήσει στην 
αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων και την πρόληψη των βλαβών υγείας που σχετίζονται 
με την προετοιμασία και παράθεση γευμάτων στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με τα αρμόδια στελέχη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων  HACCP και συγκεκριμένα θα πρέπει να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα:  

 Διαγνωστική μελέτη των υφιστάμενων υποδομών και πρακτικών. 

 Έκθεση με προτάσεις βελτίωσης των υποδομών (κτιριακά , συσκευές, θέσεις εργασίας κλπ) 
με αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και επισημάνσεις και τυχόν διορθωτικές 
ενέργειες. 

 Προσδιορισμός των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού των επισιτιστικών τμημάτων του Νοσοκομείου σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και εφαρμογής του Συστήματος HACCP (να υποβληθεί σε 
έντυπη αναλυτική μορφή πχ. χρονική έκταση, χώρος υλοποίησης, θεματολογία.) 

 Εκπόνηση μελέτης HACCP με μεθοδολογία συμβατή με το πρότυπο ISO 22000:2005 και 
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την κείμενη νομοθεσία. 

 Εκπόνηση χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων HACCP (μέγιστος χρόνος 3 μήνες). 

 Σύνταξη προδιαγραφών ασφαλείας προμηθευόμενων τροφίμων και διαγραμμάτων ροής 
προϊόντων. 

 Ανάλυση επικινδυνότητας διεργασιών και καθορισμός PRP και CCP. 

 Εκπόνηση πλάνου δειγματοληψίας ελέγχου τροφίμων, νερού και επιφανειών. 

 Καθορισμός των αναγκαίων εγγράφων (εγχειρίδια, διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα, κλπ) για 
την τεκμηρίωση του ΣΔΑΤ. 

 Σύνταξη εγγράφων τεκμηρίωσης HACCP. 

 Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και επικύρωση του HACCP. 
Το HACCP θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων επισιτισμού του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (παραλαβή, αποθήκες, προετοιμασία, κουζίνα, δίαιτες, 
μεριδοποίηση, διανομή). 
 
Στάδια υλοποίησης  
Τα απαιτούμενα στάδια για την μελέτη, τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος 
Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP στα επισιτιστικά τμήματα του Νοσοκομείου θα πρέπει 
να είναι: 

 Διαγνωστική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 
Με την έναρξη του έργου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή 
η διαγνωστική μελέτη των δομών του Νοσοκομείου και η σύγκριση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν για την αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος HACCP. Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να παραδώσει σχετική έκθεση που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις αδυναμίες των 
υποδομών και συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσής τους.  

 Συγκρότηση  Ομάδας Ασφαλείας Τροφίμων 
Μετά την διαγνωστική μελέτη θα πρέπει να συγκροτηθεί Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων και να 
οριστεί Υπεύθυνος HACCP που θα πρέπει να έχει την τελική έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Ανάπτυξη μελέτης HACCP 
Κατά την ανάπτυξη της μελέτης HACCP θα πρέπει να ακολουθηθούν υποχρεωτικά οι 7 αρχές 
του HACCP, καλύπτοντας απαραίτητα τις κανονιστικές απαιτήσεις και το πρότυπο ISO 22000.  

 Προαπαιτούμενα επισιτιστικών τμημάτων Νοσοκομείου 
Σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, θα πρέπει να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι φάκελοι (π.χ. 
απεντομώσεις και καθαρισμοί), οι οποίοι θα διασφαλίσουν την τήρηση των αναγκαίων 
διεργασιών για τη διασφάλιση της υγιεινής των χώρων όπου χειρίζονται τα τρόφιμα.  

 Σύνταξη οδηγιών εργασίας και αρχείων εφαρμογών  
Από τη μελέτη HACCP που θα γίνει θα πρέπει στη συνέχεια να αναπτυχθεί Εγχειρίδιο HACCP 
και γραπτές οδηγίες εργασίας για το προσωπικό.  

 Εκπαίδευση προσωπικού 
Κατά την ανάπτυξη του Συστήματος HACCP και των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στο προσωπικό που θα σχετίζεται με το χειρισμό 
τροφίμων. Η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το 
HACCP (π.χ. βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, κανόνες υγιεινής, απαιτήσεις 
υποδομών και εξοπλισμού, ορθές πρακτικές διασφάλισης υγιεινής, νομικό πλαίσιο κλπ). Να 
περιγραφεί αναλυτικά το προτεινόμενο πλάνο εκπαίδευσης (πχ οι προτεινόμενες ώρες κλπ), με 
ελάχιστη διάρκεια 8 ωρών για όλο το προσωπικό των επισιτιστικών τμημάτων.  
 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση, η διάρκεια της οποίας δεν 
θα ξεπερνά το 50% της συνολικής συμβατικής διάρκειας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του 
αναδόχου.   
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης αζημίως, στην 
περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση μετά από ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας  
με την 1η ΥΠΕ ή άλλου ανώτερου κρατικού φορέα.   
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ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25, του 
Νόμου 4412/16.  
   

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην 
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη 
δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε 
έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα 
στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 7, 8, 9. 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος 
τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει: 

 2 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη 
διακήρυξη υποδείγματα 

 1 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει 
ότι συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο  ΑΡΘΡΟ 2 –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  
 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά 
απαιτούνται στο ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, στο οποίο αναγράφεται η προσφερόμενη 
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι τιμές αυτές θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων 
κρατήσεων, εκτός από το ΦΠΑ. 

 Θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

  

ΑΡΘΡΟ 10.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης, η αξία της οποίας θα 
ανέρχεται στο 5% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, (απαιτείται για συμβάσεις 
ίσης ή ανώτερης των 2.500,00€). 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή, 
εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 
Σε περίπτωση ισοτιμίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται με κλήρωση από το αρμόδιο όργανο παρουσία 
των οικονομικών φορέων. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,06%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου 
ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που 
θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Σε 
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η υπηρεσία δύναται να ορίσει, στην περίπτωση που δεν έχει 
οριστεί σχετική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, υπάλληλό της, ως επόπτη της σύμβασης, 
με καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για εφάπαξ υπηρεσία ή  
τμηματικά, που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας ανά μήνα ή όπως άλλως 
συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα 
από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του Ν4412/16 άρθρο 200. 
 
Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον 
Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη 
Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  
 Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη 
Νομοθεσία(Ν.4412/16).  
 
Συνημμένα:  
1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,  
3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  
 
 
Το Γρ. Προμηθειών   Ο Αν. Προϊστάμενος   Η Αν. Υποδιευθύντρια  

 Οικ/κής Υπηρεσίας                         
 
 
Γεώργιος Νικηφόρος                    Γεώργιος Επιτροπάκης             Αθανασία Μπόλλη     
 
 
 
Η Αναπλ. Διοικητική Διευθύντρια              Ο Διοικητής               
       
 
    Πάππου  Αλεξάνδρα                  Νικόλαος Κοντοδημόπουλος 
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1. Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 

Προς: ΕΚΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP   

  
 
 

  
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.    Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
β. Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
 
γ. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου συμφώνως 
παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
δ. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την 
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη συμφώνως του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός 
κατακυρωθεί στο πρόσωπό μου, οφείλω σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών 
από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να 
προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  
 
ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
 
 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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2. Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας  
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 

Προς: ΕΚΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό   
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP  

  
 
 

 
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον διαγωνισμό, 
θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω 
e-mail: 
 

Ταχυδρομική 
διεύθυνση 

 

Φαξ  

E-mail  

 
 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

 
Προς: ΕΚΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP  
  

 
  

Τίμημα 
αριθμητικώς 

ΦΠΑ 24% 
αριθμητικώς 

Τίμημα με ΦΠΑ 
αριθμητικώς 

   

Τίμημα 
ολογράφως 

ΦΠΑ 24% 
ολογράφως 

Τίμημα με ΦΠΑ 
ολογράφως 

   

 
 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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