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                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Γ.Ν.Α.ΚΑΤ-ΕΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ 
Πληροφορίες: Αικ. Μπουμπουρή 
Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 
prom2@kat-hosp.gr    

     Κηφισιά, 10/12/2013 
     Αριθ. πρωτ.: 15902/13-12-2013                  
     Αρ. διακ. 8α/2013 
 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  
1. ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΣΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
2. ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΛΤ) 

ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΙΣΤΩΣΗ :1.430.767,08€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 
(ΚΑΤ: 1.100.767,08€   - ΕΚΑ: 330.000,00€) 

(CPV 15800000-6) 
 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
         21-02-2014  ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. 

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2,  
         ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 K.A.E. : 1511 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ : 16-12-2013 

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ (ΣΤΙΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ): 19 & 
20-12-2013 

-  ΣΤΟ  Τ. Δ. Δ. Σ.: 20/12/2013 
  

 
1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Οι  διατάξεις : 
1.1.Των Π.Δ. 59/2007 ( Φ.Ε.Κ. Α΄63/2007) εφαρμοζόμενο αναλογικά και Π.Δ. 
60/2007  
( Φ.Ε.Κ. Α΄64/2007 )  
1.2. του Π.Δ. 118/2007 ( Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου. 
1.3.Του Ν. 2328/1995 ( Φ.Ε.Κ. Α΄159/1995), όπως ισχύει. 
1.4.Του Π.Δ. 82/1996 ( Φ.Ε.Κ. Α΄66/1996). 
1.5. του Ν. 3310/2005 ( Φ.Ε.Κ.  Α΄30/14.2.2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ.  Α΄279/2005)  
1.6. του Ν. 3021/2002 ( Φ.Ε.Κ. Α΄142/2002)  
1.7. του Ν. 3316/2005 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 42/2005)  
1.8. του Ν. 3886/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄173/2010 ) , Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 ( L 395 ) και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 
( L 76 ), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 ( L 335 ). » 
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1.9. του Ν. 3610/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄258/2007)  
1.10. του Ν. 2362/1995 ( Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995) άρθρο 84  
1.11.του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
1.12. του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003)- Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000. 
1.13. του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.9.1999, άρθρο 8 αυτού, , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242/Α/11.10.2002), άρθρο 
2 αυτού και τον Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329/24.12.2002), άρθρο 9 αυτού και την 
παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14.2.2005). 
1.14. του Ν. 2810/2000 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/2000)  
1.15. του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9.3.1999)  
1.16. του Ν. 2623/1995 ( Φ.Ε.Κ. 247/Α/950), κεφάλαιο 13. 
1.17. του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010).» 
1.18. του Ν. 3918/2010 (ΦΕΚ 31/2.3.2011)  
1.19. του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/2012) 
 

2. Οι αποφάσεις : 
2.1. υπ’ αριθμό 89/21.2.2012 ( θέμα 3ο ) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας , σχετικά 
με την έγκριση τροποποιήσεων του Π.Π.Υ.Υ. 2011 της 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ , χωρίς  
επαύξηση του προϋπολογισμού. 
2.2. υπ’ αριθμό 6588/21.7.2011 ( ΦΕΚ Β΄1650/25.7.2011 ) κοινή υπουργική του 
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών με θέμα  
« Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011….»  
2.3. υπ’ αριθμό 7528/5.9.2011 ( ΦΕΚ 2045/14.9.2011) υπουργική με θέμα : 
«Έγκριση φορέα για τη διενέργεια των διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών 
και Υπηρεσιών Υγείας , των Υγειονομικών Περιφερειών και των φορέων Υγείας του 
Υ. Υ. & Κ. Α. έτους 2011» 
2.4. υπ΄αριθμ. 15/13.10.2011 ( θέμα Ε.Η.Δ. η ) &  4/25.1.2012 ( θέμα 8ο ) του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου. 
 3. Η υπ’ αριθμό 8414/3.10.2011 εγκύκλιος της ΕΠΥ με θέμα: Οδηγίες εκτέλεσης και 
εφαρμογής του ΠΠΥΥ έτους 2011, πιστώσεις 2011 & 2012. 
4. υπ’ αριθμό 11/8.6.2010 (ΘΕΜΑ 2ο) της Ε. Π. Υ. «Έγκριση τεχν. προδιαγραφών και 
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών των φορέων του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 
για την εφαρμογή του Π. Π. Υ. Υ. 2010)». 
5. Η υπ. αριθμ. 26/21-12-2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑ. 

6. Η υπ. αριθμ. 41/12-11-2013 απόφαση του Δ.Σ. 

 
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ , 

προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους για 
την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με 

κριτήριο κατακύρωσης 
 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε 

μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του. 
 τη χαμηλότερη τιμή (όπου δεν υπάρχει ΜΛΤ). 

 
2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 20-02-2014                     
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ. στο ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, στο πρωτόκολλο 
του Νοσοκομείου . 
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από ΚΑΝΟΝΙΚΗ προθεσμία 52 ημερών, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.  
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Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα 
αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.    
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης - αζημίως 
- μετά από έγγραφη ενημέρωση των προμηθευτών , εφ όσον συναφθεί σύμβαση 
προμήθειας του είδους από τη 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ή άλλο 
ανώτερο κρατικό φορέα. 
 
3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και 
οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του 
άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις  
(3) ημέρες προς της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές οι 
ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 
ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων 
να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.Δ. 
118/2007.  
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό έχουν : 
4.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
4.2. Συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή /και νομικών 
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Όλα τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 πρέπει να 
υποβάλλονται για καθέναν, επί ποινή απόρριψης, από τους συμμετέχοντες στο 
συνεταιρισμό, στην ένωση, κοινοπραξία ή σύμπραξη ( άρθρα  38 του Π.Δ. 60/2007, 4 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 84/92, καθώς και των άρθρων 1 & 2 του Π.Δ. 
134/96, όπως ισχύει ). 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση,  εφ΄ όσον η 
λήψη  ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης.  
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
Οποιαδήποτε μεταβολή  στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Νοσοκομείου. 
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, 
έναντι του Νοσοκομείου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την προμήθεια του 
είδους. 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
5.1.Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους,  είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(courier) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 
5.2. Δεν θα ληφθούν υπ’ όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά 
δεν έφτασαν στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έγκαιρα. 
 
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Κατατίθενται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι-ανεξάρτητοι φάκελοι θα φέρουν τις 
παρακάτω ενδείξεις :  
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 Τα στοιχεία του αποστολέα 
 Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( κατά περίπτωση, π.χ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

κ.λ.π.)  
 Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού. 
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά  συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως  φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ » με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή 
τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 
 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές , προσθήκες κ.λ.π.  
 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο συμβασιούχο. 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους ( επί ποινή αποκλεισμού), δηλαδή :  
 

 Α.  Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ο οποίος περιέχει την  
εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, που προσδιορίζονται από την 
παρούσα διακήρυξη ( ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο ). 

O Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα περιλαμβάνει: 
(Προσφορά θα αποκλείεται από την αξιολόγηση, εάν α) δεν υποβληθούν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά & β) τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα, πλην 
της Ελληνικής, δεν συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
Γλώσσα ) 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Τα έγγραφα των εγγυήσεων , όταν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (παρ. 1 του άρθρου 25). 
Στην περίπτωση ένωσης , κοινοπραξίας ή σύμπραξης, οι εγγυήσεις πρέπει να 
περιλαμβάνουν 
(επί ποινή απορρίψεως) και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών της ένωσης, κοινοπραξίας ή σύμπραξης. 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ( Α΄75 ) , όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται 
τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν 
και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
τους,  οι προσφέροντες :  
α. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007,ήτοι :  
 

I. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
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II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου ( EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) . 

III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 
EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 ). 

IV. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (  EE L 166  της 
28.6.1991, σελ 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,  EE L 344  
της 28.12.2001, σελ 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) 
και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 ( Α΄305). 

V. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

VI. Για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
σύμφωνα με τις εξής διατάξεις ( κατά άρθρο και παράγραφο ) του 
αγορανομικού κώδικα, ήτοι, :  

-   30 , παρ. 7,9,11,12, και 14 
-   31, παρ. 4,5, και 6 
-   32, παρ. 4 και 5  
-   35, παρ. 5 

β. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ( περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007). 
γ. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κν. 2190/1920 ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101) ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις. 
δ. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) , αναφέροντας όλους τους φορείς 
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, κάθε 
απασχολουμένου στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και 
των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ,  καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
ε. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ότι ασκούν γεωργικά ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα κατά περίπτωση ( δεν αφορά συνεταιρισμούς). 
στ. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης , κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ζ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ. 
η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
θ. Το εργοστάσιο κατασκευής  του/των προσφερομένου/ων προϊόντος /ων  και η  
χώρα προέλευσής του/των  
ι.  ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
 
Υπόχρεοι της υπευθύνου δηλώσεως είναι, κατά περίπτωση για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. 

και Ε.Π.Ε.    οι διαχειριστές, για τις Α.Ε.    ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου    οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, για το 

συνεταιρισμό    ο Πρόεδρός του, για την ένωση προμηθευτών -  κοινοπραξία    κάθε 
μέλος  
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- παραστατικό εκπροσώπησης , κατά το άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ του Π.Δ. 
118/2007, εφ΄ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό / 
εκπρόσωπό τους. 
Για μεν τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, για δε τα 
Νομικά πρόσωπα έγγραφη εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου τους. 
-Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το 
άρθρο 11, παράγ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/2007. 
-Τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση:  

5.1. για  Α. Ε. και Ε.Π.Ε.      το Φ.Ε.Κ. ίδρυσής τους και οι τυχόν τροποποιήσεις του. 

5.2. για Ο.Ε. και Ε.Ε.     επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και 
των εγγράφων τροποποιήσεών του. 
5.3. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος  Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
 

 Β. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς , όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη ( 
ένα πρωτότυπο, ένα αντίγραφο  και ένα ηλεκτρονικό αρχείο ). 

O Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 
προσφοράς με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και αυτά είναι:  
1. Τεχνική προσφορά. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά 
φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / 
λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως.  
2. Δηλώσεις καταγωγής των προσφερομένων υλικών και της επιχείρησης 
κατασκευής του τελικού προϊόντος , όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Π.Δ.  
118/2007 ) 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
3. Τυχόν ζητηθέντα πιστοποιητικά  προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας ( π.χ. ISO, 
CE  
κ. λ. π.). 
4. Prospectus (τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων), εφόσον 
απαιτούνται από τη διακήρυξη θα:  

 πρέπει να είναι πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου του προσφερομένου  
προϊόντος, 

 προσαρτώνται στην τεχνική προσφορά, 
 αναγράφεται  ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας, 
 πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που 

αναγράφονται στις προσφορές, 
 Γ.  Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προφοράς , όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη  ( ένα πρωτότυπο, ένα αντίγραφο και ένα ηλεκτρονικό αρχείο ). 

 
O Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα και σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
 
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε € συμπεριλαμβανομένων και των 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  εκτός από τον 
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Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται ρητά, για παράδοση του  εμπορεύματος 
ελεύθερου και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 
 
Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γίνεται σύγκριση των τιμών 
των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου  Τιμών , όπως 
καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών 
( άρθρο 14, παράγραφος 7 του Ν. 4052 ( ΦΕΚ 41/2012).  
Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω 
παραδεκτές τιμές , απορρίπτονται.  
Θεωρείται απαραίτητη η αναγραφή του κωδικού του παρατηρητηρίου τιμών 
ανά είδος, όπου υπάρχει. 
 
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
Η στρογγυλοποίηση στην περίπτωση απεικόνισης ή καταβολής ποσού σε € θα 
γίνεται προς τα άνω , αν ο τρίτος αριθμός μετά την υποδιαστολή είναι ίσος ή 
ανώτερος από το πενήντα και προς τα κάτω αν είναι κατώτερος από πενήντα. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και 
σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης , που αναφέρεται στη διακήρυξη, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εγγράφως  
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών ,οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται  να παρέχουν αυτά. 
 
Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από του αντιγράφου, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο. 
 
7.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΜΤΠΥ 1,5%, Χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου 
ΜΤΠΥ, ψυχική υγεία 2%, φόρος προμηθευτών 4%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων 0,1%. 
 
8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους στον παρόντα 
διαγωνισμό για δώδεκα (12)  μήνες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12)   μηνών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από το Νοσοκομείο πριν τη λήξη της κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
Σε περίπτωση έγγραφης μη αποδοχής της παράτασης δεν συμμετέχουν στη 
συνέχεια του διαγωνισμού και τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν οι φάκελοι 
προσφοράς τους και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, εφόσον δηλώσουν ότι 
παραιτούνται από κάθε υποβολή ένστασης ή άλλης δικαστικής ενέργειας.  
Σε περίπτωση μη έγγραφης δήλωσης περί αποδοχής ή μη της παράτασης θεωρείται 
ότι αποδέχονται την πρόταση του Νοσοκομείου για παράταση. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 
εάν το Νοσοκομείο κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο 
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διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν , είτε να παρατείνουν την προσφορά τους , 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους , είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση , η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
Η ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο μειοδότη μπορεί να γίνει και μετά 
τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον 
αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο 
δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 
 
10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη και θα απορριφθούν ως 
απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση υποβολής τους θα ληφθεί υπόψη το πρώτο προσφερόμενο είδος.  
Θα αξιολογηθεί μία προσφορά ανά είδος και ανά συμμετέχοντα,  εκτός περιπτώσεων 
διαφορετικών μεγεθών. 
 
 
11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ:  
 
11.1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση : 
 
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 , ήτοι: 
 

I. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 ( EE C  195 της 25.6.1997, σελ. 1)  και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 
EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

IV. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

V. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

VII. Για κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων του αγορανομικού κώδικα,  
σχετικών με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου , πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και , επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 
γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή , από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  
( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
Για το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν τα εξής : 
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1) Θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ασφαλιστικής 
ενημερότητας μετά την έκδοσή του δεν είναι επιτρεπτή. 
Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας 
δωδεκάμηνης , εξάμηνης και τρίμηνης διάρκειας τα οποία θεωρούνται ατελώς από 
την Aρχή στην θα προσκομισθεί το αποδεικτικό ενημερότητας, με την επίδειξη του 
πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρημένα αυτά φωτοαντίγραφα 
κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος αυτών είναι αυτή που 
αναγράφεται επί του πρωτοτύπου (Φ.Ε.Κ. 839/2000-άρθρο 8, παράγραφος 4). 
 
2) θα αφορά όλους τους απασχολουμένους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των 
διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ. 

 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από την αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 

 
11.2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 14.1.  
 
β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους , έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου , πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση ,  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία. 
 
γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 
ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις , κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
11.3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 14.1. και 14.2. αντίστοιχα 
Υπόχρεοι ποινικού μητρώου είναι :  
Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.  οι Διαχειριστές 
Για τις Α.Ε.  ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο , οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ. ν.  2190/1920,  
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όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101) . όπως 
εκάστοτε ισχύει , ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για τα αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 
 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται , όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας 
της ανωνύμου εταιρείας , που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται 
από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

 
11.4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 14.1.  
β) Τα δικαιολογητικά  
γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
11.5. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου συμβασιούχου προμηθευτή ορισμένα 
από τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη  δικαιολογητικά, δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωσή του ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση , με υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του , στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  
Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του εντός 
του Φακέλου των δικαιολογητικών. 
 
12. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 
παρούσας διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως 
επόμενη χαμηλότερη τιμή. 
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται 
στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. 
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων , ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά , τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων 
του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, εφόσον έχουν ζητηθεί από την παρούσα. 
 
13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( άρθρο 21 του Π.Δ. 
118/2007)  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα: 
14.1. κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την 
προκηρυχθείσα  μέχρι ποσοστού 30% , εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό 
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
14.2. κατακύρωσης μεγαλύτερης μέχρι του ποσοστού 15%  και  μικρότερης 
ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50% , εφόσον πρόκειται για 
διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.001,00 € και άνω 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
14.3. κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την 
Διακήρυξη ποσοστού , απαιτείται η προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. 
14.4. επαύξησης της ποσότητας με παράλληλη μετάθεση του χρόνου παράδοσης και 
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 
14.5. της κατανομής της προς προμήθεια ποσότητας 
14.6. της ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψής του με 
τροποποίηση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
14.7.της ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγής στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
14.8. της οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
 
14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
14.1. ΓΕΝΙΚΑ : Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος – μέλος της Ε.Ε. και του Ε. Ο. Χ. και έχει σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα. πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  και έχουν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.  
Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την 
Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης των το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής  
επιστολής προκαταβολής , αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσόν επιβολής προστίμου. 
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών 
ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης 
, να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει το χρόνο καλής  λειτουργίας ή 
διατήρησης του είδους η αξία της οποίας θα καθορίζεται στη διακήρυξη. 
 
14.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά  και επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
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Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και 
όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της  Ένωσης / 
Κοινοπραξίας. 
Εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 
παραπάνω εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 
Κάθε προσφορά να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής , για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό  5 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή επί 
της πίστωσης εκάστου προσφερόμενου είδους, με Φ.Π.Α. 

 
14.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης , οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 
να καταθέτουν εγγυητική  επιστολή που να καλύπτει  το 10 % της συνολικής 
συμβατικής αξίας των ειδών , αφαιρουμένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
Eφ’ όσον πρόκειται για μηχάνημα, -τα η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 
αντικατασταθεί μετά την παραλαβή του μηχ/τος - των σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας,( με χρόνο ισχύος έως την λήξη 
της εγγύησης του μηχ/τος ) ίση με το 2 % της συμβατικής αξίας του μηχ/τος,- των 
χωρίς Φ.Π.Α. ) . 
 
15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
15.1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ :  Για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, προσκομίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό ( 0,10%) επί της 
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό 
εσόδου (Κ. Α. Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται 
το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 
 
15.2. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ : Κάθε Διαγωνιζόμενος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από 
παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται 
προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 ( 
ΦΕΚ Α΄ 173/2010 )  
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την δι’ οιουδήποτε τρόπου 
λήψη γνώσης της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να 
ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική 
προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής.  
 
16. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται στους  δώδεκα (12) μήνες. Δύναται να 
δοθεί  παράταση , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της 
σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες , με μονομερές δικαίωμα του 
νοσοκομείου για τους δύο ( 2 )  πρώτους μήνες ( της παράτασης ) και με τη σύμφωνη 
γνώμη  του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους. Για κάθε μήνα 
παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα , η οποία δεν θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που 
προκύπτει από τη σύμβαση κατ  ’ αναλογία του συμβασιούχου προμηθευτή . 
 
17.ΔΕΙΓΜΑΤΑ :  
17.1. Εφόσον θεωρείται απαραίτητη από την επιτροπή του διαγωνισμού  η 
προσκόμιση δειγμάτων ( κατ΄ άρθρο 8, παρ. 2, περ. στ, σε συνδυασμό με το άρθρο 
11 παρ. 3 & 4) των προσφερομένων ειδών, τα δείγματα που θα κατατεθούν στο 
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διαγωνισμό πρέπει να είναι  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ με τα είδη που θα 
παραδίδονται στο Νοσοκομείο,  όταν υπάρξει σχετική κατακύρωση . 
Τα δείγματα του διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο σήμα,  με το 
οποίο θα προσδιορίζεται ο αύξων αριθμός του είδους της διακήρυξης & o κωδικός  
του  είδους,  όπως αναφέρεται  στην  ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά του Προμηθευτή .   
Για είδη για τα οποία θα γίνεται παραπομπή σε PROSPECTUS,  χωρίς δείγμα ,  δε 
θα λαμβάνονται υπόψη . 
Η μη προσήκουσα κατάθεση, δειγμάτων, στις περιπτώσεις που απαιτείται από τη 
διακήρυξη , αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς  (αποκλεισμός από τη 
διαγωνιστική διαδικασία). 
17.2. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων , που τυχόν  απαιτηθούν ,βαρύνει 
τους προμηθευτές . Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των 
δειγμάτων μετά την καταβολή εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των 
εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) 
ημερών από της ενημέρωσης του προμηθευτή εκ μέρους της υπηρεσίας για το θέμα 
της αποστολής των δειγμάτων ( αποφάσεις α) 3019845/10469/0078/10 Οκτ. 97 
Υπουργ. Οικονομικών Γ.Χ.Κ. Δ/νση Υποστήρ./Τμ. Γ (ΦΕΚ 942/22/10/97), Β) φ. 
800/11611/28.4.98 ΥΕΘΑ – ΦΕΚ 488/Β/21.5.98), γ) Φ.830311/7/650339/Σ.7435/15 
ΔΕΚ. 99/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α, δ)Φ. 800/100/73907/17.12.99 (ΦΕΚ 89/Β/2 2.2000,  ε) 
Φ.800/12/85312/Σ.75/16.1.2001/ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ/Τμ. Νομ. (ΦΕΚ 128/τ/Β/8.2.2001). 
 
18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

1. ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

2. ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΛΤ) 
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή 
παρεμφερές υλικό. 

 Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδες στοιχείο από το οποίο 
να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας υλικού. 

Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3486/2006. 
 Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη τιμή όσο και η κατώτερη τιμή, 
βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά 
(ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης 
τιμής,  λόγω αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής από την παραπάνω Διεύθυνση, 
για περισσότερο από ένα μήνα, πριν ή μετά την παράδοση αλλά λαμβάνεται  υπ΄ 
όψη  η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 
 Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού 
γνωρίσματος του είδους από το οποίο εξαρτάται η τιμή, τότε το είδος θα 
αποτιμάται στην κατώτερη τιμή, από την οποία θα αφαιρούνται η 
προαναφερθείσα έκπτωση, οι κρατήσεις κ.λ.π. 
Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί για κάθε είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, 
κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Διευκρινίζεται ότι: 
Α) Η Μ.Λ.Τ. περιλαμβάνει τον ΦΠΑ , ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική 
υφαίρεση ,στην συνέχεια, από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν 
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ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ 
Β) οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης και του ΦΠΑ  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών  
οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίδεται μόνο σε Ευρώ, θα αναγράφεται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς. 
Επισημαίνεται ότι εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή  (έκπτωση) η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης ή τη χαμηλότερη 
τιμή σύγκρισης, όπου δεν υπάρχει ΜΛΤ. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές 
με το αυτό ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή τιμή σύγκρισης και είναι σύμφωνες 
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης. 

 
19.ΓΕΝΙΚΑ 
 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν   
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και 
προεδρικών  διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις 
οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν 
να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
 
20. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Α. ΚΑΤ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει: 
Α) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
Β) πιστοποιητικό ISO, η ισχύς του οποίου δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
Γ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει τα εργαστήρια ή εργοστάσια από όπου 
θα προμηθεύεται τα προσφερόμενα είδη σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι 
παραγωγός 
Η μη προσκόμιση των παραπάνω αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.  
 
2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
A. Η μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο, θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία σε περίπτωση που είναι και ψυγεία 
θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχάνημα αυτοδύναμου ψύξεως και 
καταγραφικά. Οι θερμοκρασίες του καταγραφικού θα πρέπει να προσκομίζονται 
σε κάθε παραλαβή μαζί με τα τρόφιμα, διαφορετικά ή Επιτροπή παραλαβής 
τροφίμων έχει δικαίωμα να τα επιστρέψει.  Η παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται 
μετά τις 8.00 π.μ.. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα 
οποία θα παραλαμβάνονται 6.00 – 8.00 π.μ.. 

Α1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην επιτροπή παραλαβής 
τροφίμων      
      αφενός τα πιστοποιητικά των αναλύσεων που του επιβάλλει το σύστημα HACCP 
(και με   
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      τη  συχνότητα που του επιβάλλει) για το είδος τροφίμων που διαθέτει,  και 
αφετέρου τα   
      πιστοποιητικά απολύμανσης που του επιβάλλει.     
Β.   Η ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή η 
οποία θα    
      ορίζεται για ένα μήνα κάθε φορά από τον Δ/ντή του Νοσοκομείου. 
Γ.  Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι το δε ένα  απ’ αυτά 

πρέπει απαραίτητα να είναι Υγιεινολόγος ή Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων ή Διαιτολόγος 
ή Μάγειρας. 

Δ.   Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε ο Δ/ντής την 
συγκροτεί κατά την κρίση του. 

Ε.   Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι : 
1. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων 

που χρησιμοποιεί για τα είδη του ο προμηθευτής. 
2. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας . 
3. Έλεγχος  μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους ,οσμή ,γεύση ,όψη κ.λπ. 
4. Λήψη δειγμάτων ,κατά την κρίση της ,για Χημικό ,Μικροβιολογικό, κ.λ.π  έλεγχο, 

συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα 
αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων  και Ποτών (είδος, 
ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ,προμηθευτής και 
κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του 
προϊόντος. 

5. Έλεγχος της ποιότητας ,με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων 
αυτής ,της κατηγορίας ,της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος 
των παραδιδομένων από τον προμηθευτή ειδών. 
6. Η διαπίστωση παραλαβής ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με 
σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών παραλαβής ή απόρριψης τα οποία θα αποστέλλονται 
στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία : 
          α)    Ημερομηνία παραγγελίας 
          β)    Ποσότητα  
          γ)    Είδος  
          δ)    Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 
          ε)    Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο 
          ζ)    Εάν η  παραλαβή έχει γίνει και στο παρελθόν 
  στ)  Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και οι τυχόν 
παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησης του να αναγράφεται ότι 
αρνήθηκε να υπογράψει.  
     
7.         Κατά την παραλαβή των ειδών  και κατά την διενέργεια δειγματοληψιών μπορεί 
να παρίσταται σαν συμβουλευτικό όργανο της επιτροπής παραλαβής ο Τεχνολόγος 
τροφίμων.  
ΣΤ. Tηρούμενη διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος   κρίνεται ότι δεν 
πληροί τους όρους της σύμβασης: 

   α.  Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την 
παραλαβή των ειδών γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα προς 
βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις ,παρουσία εντόμων ή ξένων 
σωμάτων ) ή ακατάλληλα για κατανάλωση (σήμανση ,ενδείξεις κ.λ.π) ,να 
μην επιστρέφουν αλλά να καλούν αρμόδιο Γεωπόνο – Κτηνίατρο - Χημικό 
της  Νομαρχίας Αθηνών, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν 
μπορέσει να παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος, να παραλαμβάνονται με 
επιφύλαξη προκειμένου να εξετασθούν την επομένη ημέρα. 

 
       α1. Σε περίπτωση  που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν 

μεν είναι θετική, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη 
αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε Επιτροπή να συντάξει 
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πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων των ειδών, τότε 
ισχύουν τ’ ανωτέρω αναφερόμενα. Αν όμως ο Διευθυντής ή ο νόμιμος  
αναπληρωτής του δεν συμφωνήσουν με την απόρριψη της παραλαβής των 
ειδών, αυτά παραλαμβάνονται κανονικά  και ο  προμηθευτής απαλλάσσεται. 

 
        α2.    Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε 

ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά 
το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει  από το ελεύθερο εμπόριο 
σε βάρος του προμηθευτή, όταν δε εκδοθεί το αποτέλεσμα, αν μεν είναι 
θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν δε  
είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 

        α3.   Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση της απόρριψης   των  ειδών κατά  
πλειοψηφία, ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας. Δηλαδή, μπορεί 
να κληθεί ο Διευθυντής του Νοσοκομείου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, για 
την επίλυση της διαφοράς. 

    
    α4.    Αν ο Διευθυντής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη Να 

υπάρχει η υπογραφή  του προμηθευτή ή εκπροσώπου του   και   οι τυχόν 
παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησης του να αναγράφεται ότι 
αρνήθηκε να υπογράψει. 

 
        α5.   Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών 

για λόγους  ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία, οπότε εφαρμόζεται η 
προαναφερθείσα διαδικασία. 

 
          β.     Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία 

την παραλαβή των ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για την χρήση που 
προορίζονται, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη 
αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε επιτροπή να συντάξει 
πρακτικό παράβασης για την επιβολή  των προβλεπομένων κυρώσεων. 

 
       β1. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά 

πλειοψηφία, ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας ,οπότε 
εφαρμόζονται οι παραπάνω παραγρ. α3, α4, περί διαιτησίας. 

Ζ.  Σε περίπτωση προσκόμισης  ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην 
ελληνική γλώσσα δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα 
συντάσσεται πρακτικό παράβασης. 

Η.    Τα είδη θα παραδίδονται από τον εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο του, ο οποίος 
θα πρέπει να είναι ενήλικος  και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να υπογράψει τα 
σχετικά έγγραφα. 

Θ.   Στο πρωτόκολλο παραλαβής θ’ αναγράφονται αναλυτικά το είδος , η ποσότητα, 
ο χαρακτηρισμός της ποιότητας  ,κατηγορίας ,ο τόπος  προέλευσης καθώς και 
κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγουμένου προϊόντος και θα 
υπογράφεται από τον προμηθευτή. 

Ι.  Το πρακτικό παράβασης  ή απόρριψης  θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που 
αναφέρονται και στο πρωτόκολλο παραλαβής ,όπως επίσης και την 
διαπιστωθείσα παράβαση. 

Κ.    Ο προμηθευτής θα υπογράφει τ’ ανωτέρω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν 
παρατηρήσεις του. 

Λ.   Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει 
στ’ ανωτέρω πρακτικά η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει. 
Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. 

Μ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 
πληροφορία σχετική με το είδος. 
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3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Α.    Οι έλεγχοι διακρίνονται σε :         1. Μακροσκοπικούς και 
                                                                  2.Εργαστηριακούς 
        Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 
                                                      1.Τον Χημικό  
                                                      2.Τον Μικροβιολογικό 
                                                      3.Τον Παρασιτολογικό 
                                                      4.Τον Τοξικολογικό , κ.λπ. 
 

 Β.  Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται ( διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου ,λήψη 
δειγμάτων και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο ) από τις κατά  τόπους  
αρμόδιες Χημικές ,Κτηνιατρικές ,κ.λπ. Υπηρεσίες ,από τις Επιτροπές 
Παραλαβής ,οι οποίες σε κάθε παραλαβή διενεργούν και τον μακροσκοπικό 
έλεγχο. 

Όσο για τον εργαστηριακό ,δηλαδή  την  λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους 
στα αρμόδια εργαστήρια, τον διενεργούν όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή 
οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση. 
Και στις  δύο ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. 
ή στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ( Δ/νση Υγιεινής Αθηνών ,τηλ. 210.6464372 , Δ/νση 
Κτηνιατρικής Αθηνών  , τηλ.210.5234987 και 210.5228066, Δ/νση Γεωργίας 
Αθηνών, τηλ.210.5233890-891),οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και 
προβαίνουν στην  λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο. 

Γ.         Όταν διενεργείται δειγματοληψία ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, 
είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου  
εκπροσώπου αυτού ,ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο .Σε 
περίπτωση που  ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το 
σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας ,η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο 
ότι  «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει »και 
διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. 

Δ.         Γενικότερα ,κατά την διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι 
που καθορίζονται στα «Περί  δειγματοληψίας » άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών (ΚΤΠ) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου 
(δηλητηρίασης κ.λπ.)τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές 
Διατάξεις. Σημειώνεται ότι ,εάν ζητηθεί , παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο 
δείγμα, επίσημα  σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο 
δειγματοληψίας. 

 
 

31. ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 

31.1.  ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

 
ΕΙΔΟΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 
Μοσχάρι  

 
κιλά 

 
23.000 

                
  7,1000    

           
163.300,0000    

       
184.529,0000    

 
Χοιρινό μπούτι 

 
κιλά 

 
4.000 

                   
3,2800    

             
13.120,0000    

        
14.825,6000    

 
Αρνί  

 
κιλά 

 
400 

                   
9,0000    

               
3.600,0000    

          
4.068,0000    

       
 ΤΕΛΙΚΟ  

           
180.020,0000    

       
203.422,6000    
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31.2.  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα νωπά κρέατα ως προς το είδος 

(τεμάχιο) και την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, 
όπως επίσης και να παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και 
στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της 
ποιοτικής κατάταξης των παραδιδομένων νωπών κρεάτων. 

Τα τεμάχια του σφαγίου θα παραδίδονται συσκευασμένα ανά είδος (π.χ. νουά, 
ποντίκι, στρογγυλό, τρανς, κιλότο, ουρά κ.λ.π.), προκειμένου να είναι εύκολη η 
αναγνώριση αυτών από την επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου και σε πρώτη 
συσκευασία σε κενό αέρος (VAGUM). 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 

Η παραγγελία των κρεάτων θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή των. 

Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα, θα προέρχονται από χώρες της Ε.Ο.Κ. και από 
εγκεκριμένα σφαγεία. 

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν και θα έχει 
μέγιστο χρόνο παράδοσης μία εβδομάδα μετά την σφαγή.    

  31.3. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα : 

Α. – ΜΟΣΧΑΡΙ (12-24 MHNΩΝ)   
        Μπούτι  
Β. – ΧΟΙΡΙΝΟ             
       Μπούτι  
Γ.  - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ  
  σφάγια με το κεφάλι (μη αποκοπτόμενο από το υπόλοιπο  κρέας) και τα εντόσθια 
Τα αρνιά  γάλακτος θα είναι βάρους 10-13 Kgr  το καθένα. 
Για τα παραπάνω   κρέατα θα υπάρχει  η σφραγίδα προέλευσης. 
 

31.4. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 
Σύμφωνα  με το Π. Δ.   410/94 ο   τεμαχισμός του νωπού κρέατος ,πρέπει να 

γίνεται απαραίτητα  από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις  τεμαχισμού και να φέρει τις 
απαραίτητες  σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμός έγκρισης  εγκατάστασης  
τεμαχισμού), και για την συντήρηση    και     διακίνηση  του  νωπού     κρέατος να 
τηρούνται  οι  διατάξεις του  παραπάνω  Π. Δ.   όπως  ισχύουν    τροποποιημένες  
σύμφωνα     με το  ΠΔ 203/98. 
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Οι   ενδείξεις  στα  τεμάχια  κρέατος τα  οποία  προέρχονται από  τις  χώρες 
της  ΕΕ, θα   αναγράφονται  υποχρεωτικά  και  στην   Ελληνική   Γλώσσα, 
διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή.  
Επιπλέον, ο κωδικός του ζώου πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά έγγραφα  
( τιμολόγια, δελτία αποστολής). 
Επισημαίνεται ότι ως ελληνικό χαρακτηρίζεται το μοσχαρίσιο κρέας που προέρχεται 
από ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα.  
 
32. ΤΥΡΙΑ 

 
32.1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Φέτα κιλά 10.000 5,2200 52.200,0000 58.986,0000 

Κεφαλίσιο κιλά 1.200 6,0800 7.296,0000 8.244,4800 

    
ΤΕΛΙΚΟ 59.496,0000 67.230,4800 

 

32.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
     Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τυριά ως προς το είδος, και την 
ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να 
παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 
ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους και της ποιοτικής κατάταξης των 
παραδιδομένων τυριών. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 
    Η παραγγελία των τυριών θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή των. 
    Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

32.3. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΙΩΝ 
Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών καθώς και τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.  
Ειδικότερα: 

 Σκληρό τυρί – κεφαλοτύρι – πρώτης ποιότητας. 
Το παραπάνω είδος θα παραλαμβάνεται τρεις μήνες μετά την παραγωγή τους 
(χρόνος ωρίμανσης σκληρών και ημίσκληρων τυριών. 

 Τυρί φέτα Π. Ο. Π. σε μεταλλικά δοχεία των 15 κιλών περίπου. 
Τα χορηγούμενα είδη θα φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις όπως αυτές 

περιγράφονται στα άρθρα 11, 83 του Κ. Τ. Π. ήτοι τύπος, κατηγορία τυριού, είδος 
γάλακτος από το οποίο παρασκευάστηκε, ελάχιστο ποσοστό λίπους 
(υπολογισμένο σε ξερή ουσία), μέγιστο ποσοστό υγρασίας, ημερομηνία 
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παραγωγής και ελάχιστης διατηρησημότητας, κωδικό μονάδος παραγωγής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δεν θα παραλαμβάνονται προϊόντα που: 

 Παρουσιάζουν εμφανείς μικροσκοπικές μεταβολές χρώματος και σχήματος. 

 Παρουσιάζουν αλλοιώσεις ή απώλεια των οργανοληπτικών χαρακτήρων. 

 Παρουσιάζουν σήψη, ευρωτίαση ή άλλες αλλοιώσεις που οφείλονται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή μικροβιολογική δράση. 

 
33. ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 

 33.1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

   

 

 
 

 

 
 

 

33.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
     Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τη Γιαούρτι ως προς το είδος, και την 
ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να 
παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 
ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους και της ποιοτικής κατάταξης των 
παραδιδομένων Γιαουρτιών. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 
     Η παραγγελία της Γιαούρτης θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή των. 
     Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 
     Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από 
αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το Νοσοκομείο 
έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο 
εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

33.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 Η προσφορά αφορά γιαούρτι από αγελαδινό γάλα σε κεσεδάκι υλικού 
κατάλληλο για τρόφιμα, ερμητικά κλειστά βάρους 200 γρ. με περιεκτικότητα σε λίπος:  
α) 3,5 – 4% 
γ) 0% 
 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς 
και τα μικροβιολογικά κριτήρια που περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989 και 56/95. 

 
ΕΙΔΟΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
Γιαούρτι 3.85% 

 
τεμ. 

 
102.000 

 
0,5600 57.120,0000 64.545,6000 

 
Γιαούρτι 0% 

 
τεμ. 

 
3.000 

 
0,6050 1.815,0000 2.050,9500 

    
ΤΕΛΙΚΟ 58.935,0000 66.596,55 
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 Ειδικότερα η προσφερόμενη γιαούρτι θα πρέπει να είναι συμπαγής, όχι 
πορώδης και η επιφάνεια της μάζας της να εμφανίζει την όψη αλάβαστρου χωρίς 
διαχωρισμό ορού ή συσσώρευση υγρασίας κάτω από το κάλυμμα. 
 Η οσμή-γεύση της θα είναι αρωματική, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε 
χρώμα λευκό όπως του γάλακτος. 
 Τα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου 
διατηρισημότητάς τους (π.χ. προϊόν με ημερομηνία ανάλωσης 1 μήνα θα 
παραλαμβάνεται την πρώτη εβδομάδα από την ημερομηνία παραγωγής του). 
 
34. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ-(ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ) 
ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ- ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ 
 
34.1.  ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Αλάτι επιτραπέζιο (400 
γρ.) 

τεμ.  
310 

             
0,7600    

                   
235,6000    

                 
266,2280    

 
Αλάτι χύμα (500 γρ.) 

τεμ.  
1.700 

             
0,0800    

                     
136,0000    

                   
153,6800    

 
Αλεύρι  

κιλά  
1.500 

             
1,2000    

               
1.800,0000    

             
2.034,0000    

 
Χοιρινή ωμοπλάτη ζαμπόν  

κιλά  
250 

             
7,5000    

               
1.875,0000    

             
2.118,7500    

 
Φρυγανιά ατομ. συσκ.  

τεμ.  
247.000 

             
0,0500    

             
12.350,0000    

           
13.955,5000    

 
Φρυγανιές σικάλεως  

τεμ.  
4.500 

             
0,8200    

               
3.690,0000    

             
4.169,7000    

 
Φρυγανιά τριμμένη  

κιλά  
250 

             
1,9720    

                   
493,0000    

                 
557,0900    

Κρακεράκια ατομική 
συσκευασία για αιμοδότες  

τεμ.  
13.000 

 
0,55 7.150,0000 8.079,5000 

 
Φύλλο κρούστας (450 γρ.) 

τεμ.  
970 

             
1,1000    

                   
1.067,0000    

                 
1.205,7100    

 
Κορν – φλαουρ  

κιλά  
1.900 

             
1,3000    

               
2.470,0000    

             
2.791,1000    

 
Άνθος αραβοσίτου  

τεμ.  
7.800 

             
0,6100    

               
4.758,0000    

             
5.376,5400    

 
Ρύζι νιχάκι 

κιλά  
1.400 

             
1,9800    

               
2.772,0000    

             
3.132,3600    

 
Ρύζι κίτρινο 

κιλά  
4.000 

             
1,9800    

               
7.920,0000    

             
8.949,6000    

 
Πουρέ νιφάδες  

κιλά  
2.500 

             
3,2000    

               
8.000,0000    

             
9.040,0000    

 
Ζάχαρη χύμα  

κιλά  
3.000 

             
0,9600    

               
2.880,0000    

             
3.254,4000    

 
Ζάχαρη ατομική  

τεμ.  
170.000 

             
0,0360    

               
6.120,0000    

             
6.915,6000    

 
Χαλβάς  

κιλά  
100 

             
8,8000    

                   
880,0000    

                 
994,4000    

 
Μαργαρίνη (250 γρ.) 

τεμ.  
6.000 

             
0,8100    

               
4.860,0000    

             
5.491,8000    

 
Βουτυράκια ατομικά 

τεμ.  
165.000 

             
0,0900    

             
14.850,0000    

           
16.780,5000    

 
Ξύδι (400 γρ.) 

τεμ.  
1.700 

             
0,4900    

                   
833,0000    

                 
941,2900    

 
Ξινό  

κιλά  
70 

             
2,2500    

                   
180,0000    

                 
221,4000    

 
Ταραμοπολτός  

κιλά  
11 

           
13,0000    

                   
143,0000    

                 
161,5900    

 
Πιπέρι  

κιλά  
20 

             
5,0000    

                   
100,0000    

                 
113,0000    

 
Γαρίφαλο  

κιλά  
1 

             
6,4000    

                       
6,4000    

                     
7,2320    



 22 

 
Κανέλλα ξύλο  

κιλά  
5 

             
2,1200    

                     
10,6000    

                   
11,9780    

 
Κανέλλα σκόνη  

κιλά  
4 

             
2,2400    

                       
8,9600    

                   
10,1248    

 
Ρίγανη  

κιλά  
16 

             
5,0000    

                     
80,0000    

                   
90,4000    

 
Κίμινο  

κιλά  
3 

             
5,6400    

                     
16,9200    

                   
19,1196    

 
Μπαχάρι 

κιλά  
6 

             
7,0540    

                     
42,3240    

                   
47,8261    

 
Δυόσμος  

κιλά  
6 

             
5,0000    

                     
30,0000    

                   
33,9000    

 
Μοσχοκάρυδο  

κιλά  
3 

             
2,6300    

                       
7,8900    

                     
8,9157    

 
Χαμομήλι  

κιλά  
13 

             
6,2200    

                     
80,8600    

                   
91,3718    

 
Τσάι  χύμα 

κιλά  
16 

             
3,5500    

                     
56,8000    

                   
64,1840    

 
Καφές ελληνικός (100 gr) 

τεμ.  
12.000 

             
0,7800    

               
9.360,0000    

             
10.576,8000    

 
Καφές γαλλικός  

κιλά  
600 

             
8,6000    

               
5.160,0000    

             
5.830,8000    

 
Μπακαλιάρος παστός  

κιλά  
75 

           
15,0000    

               
1.125,0000    

             
1.271,2500    

 
Ελιές  

κιλά  
2.500 

             
7,5000    

             
18.750,0000    

           
21.187,5000    

 
Φασόλια ξερά 

κιλά  
240 

             
1,9000    

                   
456,0000    

                 
515,2800    

 
Φασόλια γίγαντες  

κιλά  
120 

             
4,5000    

                   
540,0000    

                 
610,2000    

 
Ρεβύθια  

κιλά  
100 

             
2,9000    

                   
290,0000    

                 
327,7000    

 
Φακές  

κιλά  
100 

             
1,8000    

                   
180,0000    

                 
203,4000    

 
Μαγιά φακελ. 

τεμ.  
100 

             
0,1900    

                     
19,0000    

                   
21,4700    

 
Χυμός amita 250 γρ.  

τεμ.  
20.000 

             
0,6500    

             
13.000,0000    

           
15.990,0000    

 
Συμπυκνωμένος χυμός  

τεμ.  
1.500 

             
2,2000    

               
3.300,0000    

             
4.059,0000    

 
Σόδα  

κιλά  
50 

             
0,7000    

                     
35,0000    

                   
43,0500    

 
Μέλι 

κιλά  
12 

             
9,9000    

                   
118,8000    

                 
134,2440    

 
Βαφή αυγών  

τεμ.  
50 

             
1,1000    

                     
55,0000    

                   
62,1500    

 
Βανίλια άρωμα  

τεμ.  
100 

             
0,0414    

                       
4,1400    

                     
4,6782    

 
Ζελέ  

κιλά  
1.400 

             
4,2000    

               
5.880,0000    

             
6.644,4000    

 
Ζελέ χωρίς ζάχαρη 

κιλά  
20 

           
16,7000    

                   
334,0000    

                 
377,4200    

 
Γλυκόζη  

κιλά  
10 

             
1,5000    

                     
15,0000    

                   
16,9500    

 
Ζωμός 

κιλά  
100 

             
5,2000    

                   
520,0000    

                 
587,6000    

 
Σιμιγδάλι  

κιλά  
65 

             
1,9200    

                   
124,8000    

                 
141,0240    

 
Τσουρέκια  

τεμ.  
2.000 

             
1,5000    

               
3.000,0000    

             
3.390,0000    

 
 

Σάντουιτς 

 
τεμ. 

 
 

52.000 

              
 

1,5000    

              
 
78.000,0000    

            
 
95.940,0000    

 
Κουλούρια  

κιλά  
34 

           
10,0000    

                   
340,0000    

                 
384,2000    

 
Μελομακάρονα  

κιλά  
65 

           
15,0000    

                   
975,0000    

             
1.101,7500    
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Κουραμπιέδες  

κιλά  
75 

           
15,0000    

               
1.125,0000    

             
1.271,2500    

 
Βασιλικός 

κιλά  
1 

             
3,5000    

                     
17,5000    

                   
19,7750    

 
Πάπρικα  

κιλά  
3 

             
3,5000    

                     
14,0000    

                   
15,8200    

 
Δενδρολίβανο 

κιλά  
1 

             
4,0000    

                       
4,0000    

                     
4,5200    

 
Δάφνη  

κιλά  
2 

             
3,8900    

                       
4,5000    

                     
5,0850    

 
Γλυκό γιαννιώτικο 

τεμ.  
800 

             
0,6000    

                   
480,0000    

                 
542,4000    

 
βασιλόπιτα μεγάλη  

κιλά  
16 

             
7,6200    

                   
121,9200    

                 
137,7696    

 
βασιλόπιτα ατομική 

τεμ.  
700 

             
0,7500    

                   
525,0000    

                 
593,2500    

       
 ΤΕΛΙΚΟ  

           
222.6277,0140    

         
261.020,0258    

 
 

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 

   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
Κομπόστα ροδάκινο  

(850 γρ) 

 
τεμ. 

 
26.000 

             
1,2000                 

31.200,0000    
           
35.256,0000    

        
ΤΕΛΙΚΟ  

             
31.200,0000    

           
35.256,0000    

 
ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ  

      
  

 
 

 
Τοματάκια αποφλοιωμένα  

 
τεμ. 

 
1.800 

             
1,1500    

               
2.070,0000    

             
2.339,1000    

 
Τοματοπολτός  

 
κιλά 

 
1.600 

             
1,4000    

               
2.240,0000    

             
2.531,2000    

       
 ΤΕΛΙΚΟ  

               
4.310,0000    

             
4.870,3000    

 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ  

      
                                      

 
Μαρμελάδα ατομική  

 
τεμ. 

 
165.000 

             
0,0480    

               
7.920,0000    

             
8.949,6000    

        
ΤΕΛΙΚΟ  

               
7.920,0000    

             
8.949,6000    

    
            ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 259.458,35 

                                                                                                                           

34.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα ανωτέρω είδη ( Είδη 

παντοπωλείου, ατομικές μαρμελάδες, τοματοειδή, κονσέρβες κομπόστας φρούτων)  ως 
προς το είδος, και την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του 
Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε 
πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους 
και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδομένων ανωτέρω ειδών 
( Είδη παντοπωλείου, ατομικές μαρμελάδες, τοματοειδή, κονσέρβες κομπόστας 
φρούτων). Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα 
στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των 
προϊόντων, ώστε αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 

Η παραγγελία των ανωτέρω ειδών ( Είδη παντοπωλείου, ατομικές μαρμελάδες, 
τοματοειδή, κονσέρβες κομπόστας φρούτων) θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή των, με 
πλήρη περιγραφή των ειδών και για κάλυψη οκταημέρου προγράμματος και εφόσον τα 
είδη μπορούν να αποθηκευθούν χωρίς να αλλοιωθούν.  

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
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δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο άμεσα για την έλλειψη του 
είδους ώστε να μη φέρει ευθύνη για την μη προσκόμισή του. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ. Τ. Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

34.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα παραδιδόμενα είδη θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 

τις ισχύουσες αγορανομικές, υγειονομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασμένα σε άθικτα – καθαρά μέσα με όλες 
τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύστασή τους στην ελληνική. 

 Θα παραδίδονται το πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητάς 
τους. 

Τα σάντουιτς, όπως αυτά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, θα 
πρέπει να είναι συσκευασμένα αεροστεγώς με επισήμανση ημερομηνίας λήξης και 
σύστασης. Τα σάντουιτς να μεταφέρονται με καθαρά μεταφορικά μέσα σε συνθήκες 
ψύξης (0-50 C). Θα πρέπει επίσης να τηρούνται οι προδιαγραφές HACCP στα πεδία 
αποθήκευσης και διακίνησης. Ο παραγωγός θα πρέπει επίσης να πληροί τις  
προδιαγραφές HACCP στα πεδία παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, 
αποθήκευσης και διακίνησης. 

 
35. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 
 
35.1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
Πέρκα 

 
κιλά 

 
6.000 

            
  6,4700    

             
38.820,0000    

           
43.866,6000    

 
Χταπόδι  

 
κιλά 

 
150 

            
  9,0000    

               
1.350,0000    

             
1.525,5000    

 
Σουπιές  

 
κιλά 

 
1.600 

             
 4,9800    

                   
7.968,0000    

             
9.003,8400    

       
 ΤΕΛΙΚΟ  

             
48.138,0000    

           
54.935,94    

 
Επισημαίνεται ότι η συνολική ποσότητα των κατεψυγμένων αλιευμάτων δεν θα 
μεταβληθεί, αλλά θα υπάρχει εναλλαγή στο είδος.  
 

35.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα κατεψυγμένα αλιεύματα ως προς 

το είδος, και την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, 
όπως επίσης και να παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και 
στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους και της ποιοτικής 
κατάταξης των παραδιδομένων κατεψυγμένων αλιευμάτων. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 

Η παραγγελία των κατεψυγμένων αλιευμάτων θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή 
των. 
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Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

35.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες κτηνιατρικές, 
υγειονομικές διατάξεις και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την 
επιθεώρηση – εισαγωγή – συντήρηση – επεξεργασία – εμπορία αυτών. 
 Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα είναι Α΄ ποιότητας καλά 
διατηρημένα σε κατάσταση κατάψυξης και απ’ ευθείας βγαλμένα από τα ψυγεία, 
συσκευασμένα σε πλαστικό φύλλο και εντός χαρτοκιβωτίου. Τα αλιεύματα θα είναι 
ελληνικά ή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Η συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις στα 
Ελληνικά (είδος ψαριού, ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα 
προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση επεξεργασίας και 
τεμαχισμού), καθαρό βάρος και ποσοστό επίπαγου (ως 15% για τα τεμαχισμένα). 
     Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος και 
το βάρος τους θα είναι: 

 Χταπόδι άνω του 1 κιλού έκαστο. 

 Σουπιές καθαρισμένες άνω του μισού κιλού. 

 σολομός ή πέρκα φιλέτο 230 – 280 γρ ανά τεμάχιο  
 
36. ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
 
36.1.  ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 
Κοτόπουλο νωπό 

 
κιλά 

 
30.000 

             
1,8900    

             
56.700,0000    

           
64.071,0000    

Γαλοπούλα 
κατεψυγμένη 

 
κιλά 

 
450 

             
3,4700    

               
1.561,5000    

             
1.764,4950    

       
 ΤΕΛΙΚΟ  

             
58.261,5000    

           
65.835,4950    

 
36.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα Νωπά Κοτόπουλα ως προς το 
είδος, και την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως 
επίσης και να παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο 
που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους και της ποιοτικής κατάταξης 
των παραδιδομένων Νωπών Κοτόπουλων. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 

Η παραγγελία των Νωπών Κοτόπουλων θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή των. 
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Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

36.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα παραδιδόμενα νωπά κοτόπουλα καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά 
μέσα της χορηγήτριας εταιρείας θα πληρούν τις ισχύουσες  Αγορανομικές, 
Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
Ακόμη θα πρέπει να είναι: 

 Πρώτης κατηγορίας, ανέπαφα, καθαρά (χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, 
ακαθαρσίες ή αίμα), χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς σπασμένα 
κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές και χωρίς εγκαύματα ψύξης. 

 Βάρους 1400 γρ. το καθένα με πολύ μικρές ανοχές απόκλισης. 

 Τύπου 65%, δηλαδή σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι,  τα πόδια 
κομμένα στους ταρσούς, χωρίς τα όργανα του πεπτικού συστήματος και 
χωρίς συκώτι, καρδιά, στομάχι. 

 Να προέρχονται από εγκεκριμένο πτηνοσφαγείο και να φέρουν την 
απαραίτητη κονκάρδα στην οποία αναγράφεται ο κωδικός του σφαγείου 
και η ημερομηνία ανάλωσής τους. 

 Να συνοδεύονται με το απαραίτητο πιστοποιητικό καταλληλότητας του 
κτηνιατρικού ελέγχου. Τα νωπά κοτόπουλα να παραδίδονται την πρώτη ή 
το πολύ δεύτερη ημέρα από την  ημερομηνία σφαγής τους (βάσει 
πιστοποιητικού). 

 Να είναι ολόκληρα, συσκευασμένα σε πλαστικό φύλλο και εντός 
τελάρου 

  Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα (ψυγεία) 
καθαρά, απολυμασμένα (το σχετικό πιστοποιητικό απολύμανσης , να 
επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται) με καταγραφικά θερμόμετρα. 

Προϊόντα που δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις  να επιστρέφονται ως μη 
σύμφωνα με τη σύμβαση. 
 
37. ΓΑΛΑ 
37.1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ    
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 
Γάλα φρέσκο πλήρες 1 L 

 
τεμ. 

 
48.000 

             
0,9900    

             
47.520,0000    

           
53.697,6000    

 
Γάλα φρέσκο  0% 1 L 

 
τεμ. 

 
100 

             
0,9900    

                     
99,0000    

                 
111,8700    

 
Γάλα φρέσκο πλήρες 10 L 

 
τεμ. 

 
5.600 

             
7,7400    

             
43.344,0000    

           
48.978,7200    

 
Γάλα εβαπορέ 

 
τεμ. 

 
6.400 

             
0,9800    

               
6.272,0000    

             
7.087,3600    

 
 

   
ΤΕΛΙΚΟ 97.235,0000 109.875,55            

 
37.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το γάλα ως προς το είδος, και την 
ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να 
παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 
ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους και της ποιοτικής κατάταξης του 
παραδιδόμενου γάλατος. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 

Η παραγγελία του γάλατος θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή των. 

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

37.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Π.Δ. 56/95, του Κ.Τρ.Ποτών 

καθώς και τις ισχύουσες υγειονομικές, κοινοτικές και λοιπές διατάξεις που το διέπουν 
Τα προϊόντα θα διακινούνται με καθαρά- απολυμασμένα φορτηγά ψυγεία που 

θα διατηρούν τη θερμοκρασία στα επιβαλλόμενα όρια. 
Κάθε συσκευασία του προϊόντος θα ανοίγει με βιδωτό πώμα ασφαλείας, θα 

πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και ευκρινώς οι ενδείξεις: 

 «Παστεριωμένο γάλα», 

 η διάρκεια ζωής του, 

 η θερμοκρασία συντήρησής του  

 ο κωδικός ιχνηλασιμότητας ή παρτίδας. 
Τα είδη θα παραλαμβάνονται με την ημερομηνία της ημέρας που έγινε σ’αυτό 

η παστερίωση ή την επομένη αυτής. 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι ανά λίτρο ασχέτου συσκευασίας του.  

Επισημαίνεται ότι νοθείες γάλατος είναι: η προσθήκη νερού, η μικρότερη η 
μεγαλύτερη αφαίρεση λίπους, η προσθήκη νερού και η αφαίρεση του λίπους, η 
προσθήκη συντηρητικών, η ανάμειξη τεχνητού γάλατος με πραγματικό. 
Αλλοιωμένο γάλα θεωρείται αυτό που έχει αυξημένη οξύτητα και περιέχει 
ακαθαρσίες, ενώ σαν απατηλή δήλωση θεωρείται η προσφορά άλλου γάλατος αντί 
άλλου.      
 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς 
και τα μικροβιολογικά κριτήρια που περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989 και 56/95. 
 
38. ΑΥΓΑ 

38.1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΥΓΑ    

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 
Αυγά  

 
τεμ. 

 
120.000 

             
 0,1000    

             
12.000,0000    

           
13.560,0000    

       
 ΤΕΛΙΚΟ  

             
12.000,0000    

           
13.560,0000    
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38.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα αυγά ως προς το είδος, και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να 
παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 
ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους και της ποιοτικής κατάταξης των 
αυγών. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 

Η παραγγελία του γάλατος θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή των. 

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

38.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα αυγά θα πρέπει να είναι ωοσκοπημένα α’ κατηγορίας με τις απαραίτητες 
σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων  και να έχουν βάρος 55-65 γρ. ο έλεγχος 
του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση της 
Επιτροπής Παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή 
το κέντρο συσκευασίας, με τις παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
ενδείξεις: 
- όνομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά την 
συσκευασία 
- Διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου 
- κατηγορία αυγού Α 
- κατηγορία βάρους 
- αριθμός αυγών  
- ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας  
- να διατηρούνται στο ψυγείο αμέσως μετά την παραλαβή τους  
 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις  
 
39. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
39.1.  ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 
Αρακάς  

 
κιλά 

 
2.000 

             
0,9300                   1.860,0000    

             
2.101,8000    

 
Φασολάκια  

 
κιλά 

 
3.600 

             
0,9300                   3.348,0000    

             
3.783,2400    

 
Μπάμιες  

 
κιλά 

 
450 

             
2,2000                       990,0000    

             
1.118,7000    

                               1.209,0000                 
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Σπανάκι  κιλά 1.300 0,9300    1.366,1700    

       
 ΤΕΛΙΚΟ                 7.407,0000    

             
8.369,9100    

 

39.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα κατεψυγμένα λαχανικά ως προς 

το είδος, και την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, 
όπως επίσης και να παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και 
στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους και της ποιοτικής 
κατάταξης των κατεψυγμένων λαχανικών. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 

Η παραγγελία των κατεψυγμένων λαχανικών θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή 
των. 

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

39.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Προϊόντα Α’ ποιότητα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής, καθαρισμένα, 

απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. 
2. Μακροσκοπικοί χαρακτήρες, χαρακτηριστικοί του είδους. 
3. Συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, 

ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία 
παραγωγής, στοιχεία διακινητή κλπ) στην ελληνική γλώσσα. 

4. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα θερμοκρασίας-18 
βαθμούς Κελσίου, καθαρά, απολυμασμένα με καταγραφικά θερμόμετρα. 

5. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 
6. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές 
διατάξεις. 

7. Βεβαιώσεις των Νοσοκομείων για την καλή εκτέλεση της ισχύουσας 
σύμβασης προμήθειας του είδους, εφόσον ο προσφέρων εκτελεί την εν λόγω 
σύμβαση. 

8. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία. 
9. Οι παραπάνω προδιαγραφές αναφέρονται στα εξής: 

 
40. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
 
40.1.  ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 
Μακαρόνια Νο 6 

 
κιλά 

 
1.300 

          
    1,2500    

               
1.625,0000                 1.836,2500    
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Μακαρόνια Νο 3 

 
κιλά 

 
550 

           
   1,2500    

                   
687,5000    

                 
776,8750    

 
Κριθαράκι  

 
κιλά 

 
1.200 

           
   1,2500    

               
1.500,0000                 1.695,0000    

 
Βίδες  

 
κιλά 

 
1.100 

          
    1,2500    

               
1.375,0000                 1.553,7500    

 
Πένες  

 
κιλά 

 
800 

           
   1,3000    

               
1.040,0000                 1.175,2000    

 
Κοφτό μακαρονάκι  

 
κιλά 

 
400 

         
     1,2500    

                   
500,0000    

                 
565,5000    

 
Σουσαμάκι  

 
κιλά 

 
2.200 

         
     1,2500    

               
2.750,0000                 3.107,5000    

       
 ΤΕΛΙΚΟ  

               
9.477,5000               10.709,5750    

 

40.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα ζυμαρικά ως προς το είδος, και 

την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και 
να παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 
ζητείται. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 

Η παραγγελία του γάλατος θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή των. 

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

40.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Ζυμαρικά (συσκευασίες του κιλού.) 
Ως ζυμαρικά νοούνται προϊόντα παρασκευαζόμενα από σιμιγδάλι πλούσια σε 
γλουτένη και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά 
θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. 
Δεν πρέπει να εμφανίζουν συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι 
οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, 
χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας 
αυτών.   
Πρέπει να διατίθενται πάντα σε συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξεως. 
Η μεταφορά να γίνεται σε καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. 
 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις 
   
 
 
41. ΛΑΔΙΑ 
41.1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
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ΛΑΔΙΑ 
   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 
Ελαιόλαδο  

 
κιλά 

 
10.000 

             
3,0220    

             
30.220,0000               34.148,6000    

       
 ΤΕΛΙΚΟ  

             
30.220,0000               34.148,6000    

 

41.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το ελαιόλαδο ως προς το είδος, και 

την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και 
να παρέχει στην παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 
ζητείται. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο 
Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε 
αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας. 

Η παραγγελία του γάλατος θα δίδεται γραπτώς τουλάχιστον  τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα που επιθυμείται η προσκόμισή των. 

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα προστασίας καταναλωτή 
της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών ότι το παραγγελθέν είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την 
προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο για την έλλειψη του είδους 
ώστε να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του συσσιτίου. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του μετά από έρευνα της αγοράς (π.χ. δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του τμήματος προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού). 
     Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
καθώς και όλες τις Ελληνικές ή Κοινοτικές διατάξεις που τα διέπουν.  

41.3.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ελαιόλαδο (συσκευασία 5 λίτρων) 
Το χορηγούμενο είδος θα πρέπει να είναι «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο», με 
χρώμα κυμαινόμενο από κίτρινο μέχρι πρασινοκίτρινο, με οργανοληπτικές ιδιότητες 
άμεμπτες και θα πρέπει να προέρχεται από τυπ/ρια – συσκ/ρια που λειτουργούν 
νόμιμα.  
  
 
42. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
 42.1 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ    
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
Άνηθος  

 
τεμ. 

 
600 

             
2,0000    

               
1.200,0000    

             
1.356,0000    

 
Καρότα  

 
κιλά 

 
9.500 

             
0,5000    

               
4.750,0000    

             
5.367,5000    

 
Κολοκύθια  

 
κιλά 

 
24.000 

             
1,2000    

             
28.800,0000    

           
32.544,0000    

 
Σέλινο  

 
κιλά 

 
150 

             
0,6000    

                     
90,0000    

                 
101,7000    

 
Μαϊντανός   

 
τεμ. 

 
600 

             
2,0000    

               
1.200,0000    

             
1.356,0000    

 
Κρεμμύδια χλωρά  

 
κιλά 

 
20 

             
2,6000    

                     
52,0000    

                   
58,7600    
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Κρεμμύδια ξερά  

 
κιλά 

 
3.000 

             
0,5000    

               
1.500,0000    

             
1.695,0000    

 
Μαρούλια  

 
τεμ. 

 
200 

             
0,5500    

                   
110,0000    

                 
124,3000    

 
Μελιτζάνες  

 
κιλά 

 
2.000 

             
0,8000    

               
1.600,0000    

             
1.808,0000    

 
Μπρόκολο 

 
κιλά 

 
150 

             
0,9000    

                   
135,0000    

                 
152,5500    

 
Κονουπίδι 

 
κιλά 

 
2.000 

             
0,9000    

               
1.800,0000    

             
2.034,0000    

 
Πατάτες  

 
κιλά 

 
22.000 

             
0,5500    

             
12.100,0000    

           
13.673,0000    

 
Παντζάρια  

 
κιλά 

 
150 

             
1,5000    

                   
225,0000    

                 
254,2500    

 
Πιπεριές  

 
κιλά 

 
850 

             
0,8000    

                   
680,0000    

                 
768,4000    

 
Σκόρδα  

 
τεμ. 

 
1.800 

             
0,3000    

                   
540,0000    

                 
610,2000    

 
Λάχανο  

 
κιλά 

 
10.000 

             
0,3300    

               
3.300,0000    

             
3.729,0000    

 
χόρτα ιταλικά 

 
κιλά 

 
700 

             
1,1000    

                   
770,0000    

                 
870,1000    

 
Αγγούρια  

 
τεμ. 

 
50 

             
0,3300    

                     
16,5000    

                   
18,6450    

 
Ντομάτες  

 
κιλά 

 
17.000 

             
0,9000    

             
15.300,0000    

           
17.289,0000    

      
 ΤΕΛΙΚΟ  

             
74.168,5000    

           
83.810,4050    

ΦΡΟΥΤΑ     
    

                             
-        

 
Μήλα 

 
κιλά 

 
30.000 

             
0,7500    

             
22.500,0000    

           
25.425,0000    

 
Αχλάδια 

 
κιλά 

 
10.000 

             
1,1000    

             
11.000,0000    

           
12.430,0000    

 
Πορτοκάλια 

 
κιλά 

 
1.000 

             
0,6000    

                   
600,0000    

                 
678,0000    

 
Μανταρίνια 

 
κιλά 

 
8.000 

             
0,6000    

               
4.800,0000    

             
5.424,0000    

 
Ροδάκινα 

 
κιλά 

 
10.000 

             
1,1000    

             
11.000,0000    

           
12.430,0000    

 
Βερίκοκα 

 
κιλά 

 
3.000 

             
1,2000    

               
3.600,0000    

             
4.068,0000    

 
Μπανάνες 

 
κιλά 

 
300 

             
1,7000    

                   
510,0000    

                 
576,3000    

 
Κεράσια 

 
κιλά 

 
150 

             
6,0000    

                   
900,0000    

             
1.017,0000    

 
νεκταρίνια 

 
κιλά 

 
1.000 

             
1,3000    

               
1.300,0000    

             
1.469,0000    

 
πεπόνι 

 
κιλά 

 
450 

             
0,8000    

                   
360,0000    

                 
406,8000    

 
καρπούζι 

 
κιλά 

 
600 

             
0,4000    

                   
240,0000    

                 
271,2000    

 
φράουλες 

 
κιλά 

 
200 

             
2,7000    

                   
540,0000    

                 
610,2000    

 
σταφύλια 

 
κιλά 

 
100 

             
2,0000    

                   
200,0000    

                 
226,0000    

Λεμόνια   
κιλά 

 
10.000 

             
0,6800    

               
6.800,0000    

             
7.684,0000    

   

 
 ΤΕΛΙΚΟ  

                  
64.350,00    

           
72.715,5000    

  

 
                        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 156.525,90 

 

42.2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
Η παραγγελία θα δίδεται εγγράφως ή τηλεφωνικώς στον προμηθευτή και η 

παράδοση των υλικών θα γίνεται εντός τριών ημερών. 
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Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα είδη ή 
παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα παραδώσει σε μικρότερη ποσότητα από τα 
παραγγελθέντα, τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά 
τους απ΄ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

Οι παραγγελίες ως προς την συσκευασία και την περιγραφή των ειδών θα 
δίνονται βάσει αυτών που αναγράφονται στο δελτίο τιμών του τμήματος προστασίας 
καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου Νομαρχίας Αθηνών. 

Η αρμόδια επιτροπή, κατά την παραλαβή των ειδών, επιβάλλεται να ελέγχει τα 
αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των 
συσκευασιών των προϊόντων, ώστε αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το 
Δελτίο Παραγγελίας.  
 
42.3. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι 1ης (πρώτης) κατηγορίας και θα 
ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές αυτής. 
Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι υγιή, ακέραια, πρόσφατης συλλογής  
(φρέσκα) ανεπτυγμένα κανονικά με οσμή-γεύση χαρακτηριστική του είδους και 
βαθμού ωριμότητας για άμεση κατανάλωση. 
Απαλλαγμένα από ξένες ύλες, μώλωπες, υπερβολική υγρασία προσβολές από 
έντομα, παράσιτα ή ελαττώματα από μηχανικά αίτια. 
Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 
Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του 
Υπ. Γεωργίας. 
Τα χορηγούμενα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε καθαρά και ακέραια μέσα 
(κιβώτια) χάρτινα ή ξύλινα μιας χρήσεως ή από πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα 
και με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διακίνησή τους σε 
ικανοποιητική κατάσταση. 
Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας στις περιπτώσεις αποστολής χύμα, πρέπει να 
είναι ομοιογενές της ίδιας ποικιλίας, ποιοτικής κατάταξης, μεγέθους και βαθμού 
ωριμότητας. Τα προϊόντα στο Δελτίο Αποστολή ή το Τιμολόγιο θα χαρακτηρίζονται 
ευκρινώς με την περιγραφή, την ποικιλία, την κατηγορία ποιότητας και τον τόπο 
προέλευσής τους. Ο προμηθευτής θα προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο αγοράς του 
ζητηθεί προκειμένου να διασταυρώνεται η αληθής αναγραφή των πιο πάνω 
χαρακτηριστικών. 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.  
 
43. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
43.1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει: 
Α) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
Β) πιστοποιητικό ISO, η ισχύς του οποίου δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
Γ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει τα εργαστήρια ή εργοστάσια από όπου 
θα προμηθεύεται τα προσφερόμενα είδη σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι 
παραγωγός 
Η μη προσκόμιση των παραπάνω αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.  
 
43.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
B. Η μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο, θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία σε περίπτωση που είναι και ψυγεία 
θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχάνημα αυτοδύναμου ψύξεως και 
καταγραφικά. Οι θερμοκρασίες του καταγραφικού θα πρέπει να προσκομίζονται 
σε κάθε παραλαβή μαζί με τα τρόφιμα, διαφορετικά ή Επιτροπή παραλαβής 
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τροφίμων έχει δικαίωμα να τα επιστρέψει.  Η παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται 
μετά τις 8.00 π.μ..  

Α1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην επιτροπή παραλαβής 
τροφίμων      
      αφενός τα πιστοποιητικά των αναλύσεων που του επιβάλλει το σύστημα HACCP 
(και με   
      τη  συχνότητα που του επιβάλλει) για το είδος τροφίμων που διαθέτει,  και 
αφετέρου τα   
      πιστοποιητικά απολύμανσης που του επιβάλλει.     
C. Η ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή η 

οποία θα ορίζεται για ένα μήνα κάθε φορά από τον Δ/ντή του Νοσοκομείου. 
Γ.   Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι το δε ένα  απ’ αυτά 

πρέπει  απαραίτητα να είναι Υγειονολόγος ή Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων ή 
Διαιτολόγος ή Μάγειρας  

Δ.   Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε ο Δ/ντής την 
συγκροτεί κατά την κρίση του. 

Ε.   Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι : 
7. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων 

που χρησιμοποιεί για τα είδη του ο προμηθευτής. 
8. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας . 
9. Έλεγχος  μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους ,οσμή ,γεύση ,όψη κ.λπ. 
10. Λήψη δειγμάτων ,κατά την κρίση της ,για Χημικό ,Μικροβιολογικό, κ.λ.π  έλεγχο, 

συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα 
αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων  και Ποτών (είδος, 
ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ,προμηθευτής και 
κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του 
προϊόντος. 

11. Έλεγχος της ποιότητας ,με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής 
,της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος 
των παραδιδομένων από τον προμηθευτή ειδών. 

12. Η διαπίστωση παραλαβής  ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη 
αντιστοίχων πρακτικών παραλαβής ή απόρριψης τα οποία θα αποστέλλονται στον 
προμηθευτή και θα περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία : 

α)    Ημερομηνία παραγγελίας 
          β)    Ποσότητα  
          γ)    Είδος  
          δ)    Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 
          ε)    Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο 
          ζ)    Εάν η  παραλαβή έχει γίνει και στο παρελθόν 

  στ)  Να υπάρχει η υπογραφή  του προμηθευτή ή εκπροσώπου του   και   οι 
τυχόν παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησης του να αναγράφεται 
ότι αρνήθηκε να υπογράψει. 

7.  Κατά την παραλαβή των ειδών  και κατά την διενέργεια δειγματοληψιών μπορεί 
να παρίσταται σαν συμβουλευτικό όργανο της επιτροπής παραλαβής ο 
Τεχνολόγος τροφίμων.  

ΣΤ. Tηρούμενη διαδικασία  σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος   κρίνεται  ότι 
δεν πληροί  τους όρους της σύμβασης : 

α.  Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την 
παραλαβή των ειδών γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα προς 
βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις ,παρουσία εντόμων ή ξένων 
σωμάτων ) ή ακατάλληλα για κατανάλωση (σήμανση ,ενδείξεις κ.λ.π) ,να 
μην επιστρέφουν αλλά να καλούν αρμόδιο Γεωπόνο – Κτηνίατρο - Χημικό 
της  Νομαρχίας Αθηνών, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν 
μπορέσει να παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος, να παραλαμβάνονται με 
επιφύλαξη προκειμένου να εξετασθούν την επομένη ημέρα. 
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  α1.    Σε περίπτωση  που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν 
μεν είναι θετική, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη 
αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε Επιτροπή να συντάξει 
πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, αν 
δε είναι αρνητική, τότε το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 

        α2.    Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε 
ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά 
το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει  από το ελεύθερο εμπόριο 
σε βάρος του προμηθευτή, όταν δε εκδοθεί το αποτέλεσμα, αν μεν είναι 
θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν δε  
είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 

        α3.   Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση της απόρριψης   των  ειδών κατά  
πλειοψηφία, ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας. Δηλαδή, μπορεί 
να κληθεί ο Διευθυντής του Νοσοκομείου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, για 
την επίλυση της διαφοράς. 

           α4.    Αν ο Δ/ντής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών, 
τότε ισχύουν τ’ ανωτέρω αναφερόμενα. Αν όμως ο Δ/ντής ή ο νόμιμος  
αναπληρωτής του δεν συμφωνήσουν με την απόρριψη της παραλαβής των 
ειδών, αυτά παραλαμβάνονται κανονικά  και ο  προμηθευτής απαλλάσσεται. 

α5.   Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών 
για λόγους  ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία, οπότε εφαρμόζεται η 
προαναφερθείσα διαδικασία. 

          β.     Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία 
την παραλαβή των ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για την χρήση που 
προορίζονται, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη 
αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το 
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε επιτροπή να συντάξει 
πρακτικό παράβασης για την επιβολή  των προβλεπομένων κυρώσεων. 

       β1.   Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά 
πλειοψηφία ,ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας ,οπότε 
εφαρμόζονται οι παραπάνω παραγρ. α3, α4, περί διαιτησίας. 

Ζ.     Σε περίπτωση προσκόμισης  ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην 
ελληνική γλώσσα δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα 
συντάσσεται πρακτικό παράβασης. 

 
Η.    Τα είδη θα παραδίδονται από τον εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο του, ο οποίος 

θα πρέπει να είναι ενήλικος  και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να υπογράψει τα 
σχετικά έγγραφα. 

Θ.    Στο πρωτόκολλο παραλαβής θ’ αναγράφονται αναλυτικά το είδος ,η ποσότητα 
,ο χαρακτηρισμός της ποιότητας  ,κατηγορίας ,ο τόπος  προέλευσης καθώς και 
κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγουμένου προϊόντος και θα 
υπογράφεται από τον προμηθευτή. 

Ι.  Το πρακτικό παράβασης  ή απόρριψης  θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που 
αναφέρονται και στο πρωτόκολλο παραλαβής ,όπως επίσης και την 
διαπιστωθείσα παράβαση. 

Κ.    Ο προμηθευτής θα υπογράφει τ’ ανωτέρω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν 
παρατηρήσεις του. 

Λ.     Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να 
υπογράψει στ’ ανωτέρω πρακτικά η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το 
σημειώσει. Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του 
προμηθευτή. 

Μ.   Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 
πληροφορία σχετική με το είδος. 
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43.3 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Α.    Οι έλεγχοι διακρίνονται σε :    1. Μακροσκοπικούς και 

                                                             2.Εργαστηριακούς 
        Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 
                                                      1.Τον Χημικό  
                                                      2.Τον Μικροβιολογικό 
                                                      3.Τον Παρασιτολογικό 
                                                      4.Τον Τοξικολογικό , κ.λπ. 

 Β.   Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται ( διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου ,λήψη 
δειγμάτων και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο ) από τις κατά  τόπους  
αρμόδιες Χημικές ,Κτηνιατρικές ,κ.λπ. Υπηρεσίες ,από τις Επιτροπές 
Παραλαβής ,οι οποίες σε κάθε παραλαβή διενεργούν και τον μακροσκοπικό 
έλεγχο. 

Όσο για τον εργαστηριακό ,δηλαδή  την  λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους 
στα αρμόδια εργαστήρια, τον διενεργούν όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή 
οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση. 
Και στις  δύο ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Ε. Π. 
ή στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ( Δ/νση Υγιεινής Αθηνών ,τηλ.64 64 372 , Δ/νση 
Κτηνιατρικής Αθηνών  , τηλ. 5234987 και 5228066 ,Δ/νση Γεωργίας Αθηνών , 
τηλ.5233890-891) , οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν 
στην  λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 

Γ. Όταν διενεργείται δειγματοληψία ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, 
είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου  
εκπροσώπου αυτού ,ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο .Σε 
περίπτωση που  ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το 
σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας ,η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι 
«ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει »και διενεργεί 
κανονικά την δειγματοληψία. 

  Δ.  Γενικότερα ,κατά την διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που 
καθορίζονται στα «Περί  δειγματοληψίας » άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών (ΚΤΠ) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου 
(δηλητηρίασης κ.λπ.)τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές 
Διατάξεις. Σημειώνεται ότι ,εάν ζητηθεί , παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο 
δείγμα, επίσημα  σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο 
δειγματοληψίας. 

 
 
43.4 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Η παραγγελία θα δίδεται εγγράφως ή τηλεφωνικώς στον προμηθευτή και η 
παράδοση των υλικών θα γίνεται εντός τριών ημερών. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα είδη ή 
παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα παραδώσει σε μικρότερη ποσότητα από τα 
παραγγελθέντα, τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά 
τους απ΄ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

Οι παραγγελίες ως προς την συσκευασία και την περιγραφή των ειδών θα 
δίνονται βάσει αυτών που αναγράφονται στο δελτίο τιμών του τμήματος προστασίας 
καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου Νομαρχίας Αθηνών. 

Η αρμόδια επιτροπή, κατά την παραλαβή των ειδών, επιβάλλεται να ελέγχει τα 
αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των 
συσκευασιών των προϊόντων, ώστε αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το 
Δελτίο Παραγγελίας.  

 
42.5 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι 1ης (πρώτης) κατηγορίας και θα 
ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές αυτής. 
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Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι υγιή, ακέραια, πρόσφατης συλλογής  
(φρέσκα) ανεπτυγμένα κανονικά με οσμή-γεύση χαρακτηριστική του είδους και 
βαθμού ωριμότητας για άμεση κατανάλωση. 
Απαλλαγμένα από ξένες ύλες, μώλωπες, υπερβολική υγρασία προσβολές από 
έντομα, παράσιτα ή ελαττώματα από μηχανικά αίτια. 
Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 
Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του 
Υπ. Γεωργίας. 
Τα χορηγούμενα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε καθαρά και ακέραια μέσα 
(κιβώτια) χάρτινα ή ξύλινα μιας χρήσεως ή από πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα 
και με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διακίνησή τους σε 
ικανοποιητική κατάσταση. 
Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας στις περιπτώσεις αποστολής χύμα, πρέπει να 
είναι ομοιογενές της ίδιας ποικιλίας, ποιοτικής κατάταξης, μεγέθους και βαθμού 
ωριμότητας. Τα προϊόντα στο Δελτίο Αποστολή ή το Τιμολόγιο θα χαρακτηρίζονται 
ευκρινώς με την περιγραφή, την ποικιλία, την κατηγορία ποιότητας και τον τόπο 
προέλευσής τους. Ο προμηθευτής θα προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο αγοράς του 
ζητηθεί προκειμένου να διασταυρώνεται η αληθής αναγραφή των πιο πάνω 
χαρακτηριστικών. 
 

Β.ΕΚΑ 
 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  

ΔΑΠΑΝΗΣ 79.161,02 € ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

  
-  Γάλα νωπό συσκευασία 10 litra  3,5 % λιπαρά. 

- Γάλα νωπό συσκευασία ½ litra 3,5 % λιπαρά. 

- Γιαούρτι αγελάδας 2% λιπαρά  κεσεδάκι 200 γραμμαρίων. 

- Γιαούρτι πλήρες αγελάδας λιπαρά 3,85% κεσεδάκι 200 γραμμαρίων.  

- Τυρί φέτα από αιγοπρόβειο  γάλα (όχι αλμυρή) σε δοχείο 16 κιλών . 

-    Τυρί ημίσκληρο μπαστούνι  (ένταμ - γκούντα). 
-    Τυρί ημίσκληρο μπαστούνι  με χαμηλά λιπαρά  κάτω από 20% . 
 
 Συνολική αξία για τα γαλακτοκομικά προϊόντα  και  αξία κατά είδος  

Γάλα  = τιμή λίτρου - Γιαούρτι = τιμή τεμαχίου - Τυριά = τιμή κιλού 

 

 
ΕΙΔΟΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Γάλα10 litra   τεμ 1600 7,7400 12384,00 13993,92 

Γάλα ½ litra τεμ 4000 0,70 2800,00 3164,00 

Γιαούρτι αγελάδας 
2% 

τεμ 25000 0,59 
14750,00 16667,50 

Γιαούρτι πλήρες τεμ 20000 0,56 11200,00 12656,00 

Τυρί φέτα κιλά 1700 5,22 8874,00 10153,05 

Τυρί μπαστούνι   κιλά 1500 5,58 8985,00 9458,10 

Τυρί  Κεφαλοτύρι   κιλά 300 5,95 1761,00 1989,93 

Τυρί μπαστούνι 
χαμηλά λιπαρά   

κιλά 1000 9,85 
9300,00 10509,00 
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2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.260,00 € 
 ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 

Αυγά ωοσκοπημένα  55 γραμμάρια  περίπου  τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την 

ημερομηνία  λήξη τους . Συνολική αξία και τιμή τεμαχίου. 

 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
2.8972,07 € ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 
- Πέρκα φιλέτο   300 - 400 γραμμ. 

- Γαλέος  φέτα κιλά άνευ οστών εντός ή εκτός σάρκας (πλην μεγάλου εμφανούς 

οστού εύκολα αφαιρούμενου )  300 - 400 γραμμ. 

- Γλώσσα φιλέτο 1.000 κιλά  300 - 400 γραμμ. 

- Βακαλάος  ακέφαλος καθαρισμένος  με δέρμα κιλά. 

- Χταπόδι  1 ½  έως 2 κιλών ολόκληρο καθαρισμένο . 

- Σουπιές καθαρισμένες 500 γραμμ. έως 1 κιλού. 

- Η συσκευασία όλων των ψαριών θα  πρέπει να είναι ατομική.  

- Όλα τα ψάρια να έχουν λευκή σάρκα  

- Ο επίπαγος να μην ξεπερνά το 15%  

 
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 7.104,31 €  ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 
 Η συσκευασία θα είναι των 10 κιλών αεροστεγώς κλεισμένα και θα αναγράφεται 
επάνω στη συσκευασία χώρα προέλευσης – εταιρεία τυποποίησης , ημερομηνία  
λήξης. 

 
ΕΙΔΟΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Αυγά τεμ 20000  0,10 2000,00 2260,00 

 
ΕΙΔΟΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Πέρκα φιλέτο κιλά 700 6,47 4529,00 5117,77 

Γαλέος  φέτα κιλά 1000 3,60 3600,00 4068,00 

Γλώσσα φιλέτο κιλά 1000 6,40 6400,00 7232,00 

Βακαλάος κιλά 1800 3,90 7020,00 7932,60 

Χταπόδι κιλά 200 8,00 1600,00 1808,00 

Σουπιές  500 4,98 2490,00 2813,70 

 
ΕΙΔΟΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

αγκινάρες πάτοι κιλά 200 2,60 520,00 587,60 

αρακάς κιλά 1200 0,93 1116,00 1261,08 

φασολάκια(στρογγυλά) κιλά 700 0,93 651,00 735,63 

φασολάκια(πλατιά) κιλά 1800 1,00 1800,00 2034,00 

μπάμιες Νο 0 κιλά 1000 2,20 2200,00 2486,00 
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Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του κώδικα τροφίμων 
και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως ,καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές 
Διατάξεις και Α΄ ποιότητος.     Συνολική αξία  και τιμή κιλού  κατά είδος. 
 

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ – ΝΩΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  54.001,57 €  ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 

ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Κοτόπουλο νωπό κιλά 10500 1,8900 19845,00 22424,85 

Μοσχάρι μπούτι χωρίς 
κόκκαλο κιλά 2500 7,1000 17750,00 20057,50 

Χοιρινό μπούτι χωρίς 
κόκκαλο κιλά 1800 3,2800 5904,00 6671,52 

Χοιρινό μπριζόλα , καρέ 
μηρός κιλά 1000 3,6500 3650,00 4124,50 

Αρνί  κιλά 80 8,0000 640,00 723,20 

 
Νωπά κοτόπουλα απεντερωμένα τύπου 70% περίπου 1200 –1300 γραμμ. ανά 
τεμάχιο. 
Νωπό κρέας μοσχάρι μπούτι χωρίς κόκαλο συσκευασμένο αεροστεγώς με   
αναγραφή του είδους του κομματιού και ημερομηνία λήξης . 
Νωπό κρέας χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο. 
Νωπό κρέας χοιρινό μπριζόλες, καρέ μηρός  320 γραμ. η μπριζόλα με οστά . 
Νωπό αρνί ή κατσίκι ολόκληρο μόνο για το Πάσχα, βάρους 8-12 κιλά έκαστο. 
Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του κώδικα τροφίμων 
και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως ,καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές 
Διατάξεις και Α΄ ποιότητος. 
 
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  19.317,29 € ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 
-    Κατεψυγμένος κιμάς μοσχαρίσιος (νουά ) σε συσκευασία 
     των  2  1/2  έως 5 κιλών (όχι κομμένο) .  
- Γαλοπούλα κατεψυγμένη (με θερμόμετρο) 3 έως 4 κιλά.  

Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του κώδικα τροφίμων 
και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως ,καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές 
Διατάξεις και Α΄ ποιότητος. 

 
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  68.324.32 € ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
1. Τα συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα , 

χωρίς αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων και ανεξαρτήτου ποικιλίας  

2. Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει  να είναι ώριμα Α΄ ποιότητας , 

πρόσφατης συλλογής ,απαλλαγμένα από ξένες  ύλες και ελαττώματα και να μην 

 
ΕΙΔΟΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Κιμάς μοσχαρίσιος  
κιλά 

 
3000  

 
5,60 16800,00 18984,00 

Γαλοπούλα 
κατεψυγμένη 

 
κιλά 

 
85  

 
3,47 294,95 333,29 
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εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης τους και των οργανοληπτικών τους 

χαρακτήρων  

3. Θα πρέπει να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο 

4. Επιτρέπεται η χορήγηση οπωρολαχανικών, κατώτερης ποιότητας από την Α΄ σε 

δυο μόνο περιπτώσεις: 

Α) για τομάτες που προορίζονται για μαγειρική παρασκευή 
Β) για φρούτα που προορίζονται για την παρασκευή κομπόστας, υπό την 
προϋπόθεση ύπαρξης εγγράφου παραγγελίας του ΕΚΑ. 
5. Η ανοχή για τις πατάτες  μικρού μεγέθους (τουλάχιστον μεγέθους ενός μεγάλου 

καρυδιού ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της παραδιδόμενης ποσότητας). 

6. Τα υπό προμήθεια πορτοκάλια ανεξαρτήτως ποικιλίας πρέπει  

α) Να μην είναι πράσινα τουλάχιστον κατά ¾ της συνολικής επιφάνειας  
β) Το πάχος της φλούδας να είναι φυσιολογικό  
γ)  Να μην είναι αφυδατωμένα λόγω παγετού  
δ)  να μην παρουσιάζουν κοκκοειδή , σήψη και κερατίτιδα 
7. τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες νομοθεσίες 

8. Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση HACCP 

9. Έλεγχος μακροσκοπικός –χημικός –μικροβιολογικός θα γίνεται από την υπηρεσία 

όταν κρίνεται απαραίτητο. 

10. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από το τμήμα προστασίας 
καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου του Κεντρικού τομέα της Νομαρχίας Αθηνών , 
Μ.Λ.Τ. πώλησης του είδους ,κατά την ημέρα χορήγησης αυτού και που θα 
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του. 
Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη τιμή όσο και η κατώτερη τιμή, 
βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά 
(ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης 
τιμής,  λόγω αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής από την παραπάνω Διεύθυνση, 
για περισσότερο από ένα μήνα, πριν ή μετά την παράδοση αλλά λαμβάνεται  υπ΄ 
όψη  η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 
 Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού 
γνωρίσματος του είδους από το οποίο εξαρτάται η τιμή, τότε το είδος θα 
αποτιμάται στην κατώτερη τιμή, από την οποία θα αφαιρούνται η 
προαναφερθείσα έκπτωση, οι κρατήσεις κ.λ.π. 
Διευκρινίζεται ότι: 
Α) Η Μ.Λ.Τ. περιλαμβάνει τον ΦΠΑ , ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική 
υφαίρεση ,στην συνέχεια, από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν 
ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ 
Β) οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης και του ΦΠΑ  
Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα αναγράφουν στην Οικονομική τους 
προσφορά: 
α) ποσοστό στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις που ορίζονται 
στην διακήρυξη αυτή (ποσοστό σύγκρισης) 
β) ποσοστό στο οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις που ορίζονται 
στην διακήρυξη αυτή (ποσοστό πληρωμής) σχετική εγκύκλιος της Γ.Γ. Εμπορίου 
Π1/3344/3-7-2000 
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών  οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίδεται μόνο σε Ευρώ, θα αναγράφεται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς. 
Επισημαίνεται ότι εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή  (έκπτωση) η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

ΕΙΔΟΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
 ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Αγγούρια  τεμ 10000 0,3300 3300,00 3729,00 

Άνηθος 450 γρ τεμ 180 1,5000 270,00 305,10 

Ακτινίδια κιλά 2000 1,2000 2400,00 2712,00 

Αχλάδια κιλά 3000 1,1000 3300,00 3729,00 

Μήλα Στάρκιν κιλά 10000 0,6500 6500,00 7345,00 

Μήλα Σμίθ κιλά 1200 0,7500 900,00 1017,00 

Βερίκοκα κιλά 500 1,2000 600,00 678,00 

Καρότα  κιλά 2500 0,5000 1250,00 1412,50 

Κολοκύθια  κιλά 3500 1,1000 3850,00 4350,50 

Κουνουπίδι κιλά 1000 0,9000 900,00 1017,00 

Κρεμμύδια ξερά  κιλά 3000 0,5000 1500,00 1695,00 

Κρεμμύδια χλωρά  κιλά 200 2,0000 400,00 452,00 

Λάχανο  κιλά 5000 0,3300 1650,00 1864,50 

Λεμόνια  κιλά 1500 0,6800 1020,00 1152,60 

Μαϊντανός  450 γρ τεμ. 400 1,5000 600,00 678,00 

Μανταρίνια κιλά 100 0,6000 60,00 67,80 

Μαρούλια  τεμ. 2500 0,5000 1250,00 1412,50 

Μελιτζάνες τσακώνικες κιλά 300 0,8000 240,00 271,20 

Ντομάτες  κιλά 9500 0,9000 8550,00 9661,50 

Μπρόκολο κιλά 400 0,8000 320,00 361,60 

Νεκταρίνια κιλά 300 1,2000 360,00 406,80 

Πατάτες  κιλά 20000 0,5000 10000,00 11300,00 

Παντζάρια  κιλά 800 1,5000 1200,00 1356,00 

Πιπεριές  κιλά 200 0,8000 160,00 180,80 

Πορτοκάλια κιλά 4500 0,6000 2700,00 3051,00 

Ροδάκινα κιλά 2500 1,1000 2750,00 3107,50 

Σέλινο  κιλά 300 0,6000 180,00 203,40 

Σκόρδα  τεμ. 1000 0,3000 300,00 339,00 

Σταφύλια κιλά 1000 1,5000 1500,00 1695,00 

Μπανάνες κιλά 1800 1,2300 2214,00 2501,82 

Φράουλες κιλά 100 2,4000 240,00 271,20 

 
-  Άνηθο  (δέμα των 450 γραμμαρίων) 
-  Αχλάδια    κρυστάλλια (το τεμάχιο 190-220 γραμμάρια) 
-  Μήλα Στάρκιν     (το τεμάχιο 190-220 γραμμάρια) 
-  Μήλα Σμιθ     (το τεμάχιο 190-220 γραμμάρια) 
-  Μαϊδανό   (δέμα των 450 γραμμαρίων) 
-  Μανταρίνια  Κλημεντίνη      
-  Μελιτζάνες   τσακώνικες   



 42 

-  Πιπεριές  στρογγυλές        
-  Πορτοκάλια  (το τεμάχιο 250-300 γραμμάρια) 
-  Ροδάκινα      (το τεμάχιο 190-220 γραμμάρια) 
Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του κώδικα τροφίμων 
και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως ,καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές 
Διατάξεις και Α΄ ποιότητος.  
 
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
53.785,10 € ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 

ΕΙΔΟΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
 ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Αλάτι επιτραπέζιο 400 γρ. Τεμ. 100 0,7600 76,00 85,88 

Αλάτι σακούλα 500 γρ. Τεμ. 400 0,3000 120,00 135,60 

Αλεύρι κιλού κιλά 200 1,2000 240,00 271,20 

Βουτυράκια ατομικά Τεμ. 40000 0,0900 3600,00 4068,00 

Εβαπορέ πλήρες 410 γρ. Τεμ. 400 0,7000 280,00 316,40 

Δυόσμος αποξηραμένος κιλά 3 3,1000 9,30 10,51 

Ζάχαρη κιλού κιλά 700 0,9500 665,00 751,45 

Ζάχαρη ατομική  τεμ. 50000 0,0360 1800,00 2034,00 

Ζελέ κιλού κιλά 700 4,2000 2940,00 3322,20 

Ζελέ χωρίς ζάχαρη κιλού κιλά 20 16,7000 334,00 377,42 

Κανέλλα ξύλο χύμα κιλά 2 2,1200 4,24 4,79 

Κανέλλα σκόνη χύμα κιλά 1 2,2400 2,24 2,53 

Καφές ελληνικός 100 γρ. τεμ. 10 0,7800 7,80 8,81 

Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων κιλά 1200 1,3800 1656,00 1871,28 

Κομπόστα ροδάκινο 850 
γρ. τεμ. 1800 1,2000 2160,00 2440,80 

Τοματάκια αποφλοιωμένα 
1000 γρ. τεμ. 4500 1,1500 5175,00 5847,75 

Κόρν – φλάουερ 200 γρ. κιλά 60 1,3000 78,00 88,14 

Χυμός λεμόνι 330 γρ. τεμ. 1500 1,5000 2250,00 2542,50 

Μαγειρικό λίπος 16 κιλών τεμ. 10 28,0000 280,00 280,00 

Ρύζι νυχάκι χύμα κιλά 800 0,9000 720,00 813,60 

Ρύζι blue bonnet χύμα κιλά 1200 0,9000 1080,00 1220,40 

Ρύζι καστανό χύμα κιλά 50 1,1000 55,00 62,15 

Σόδα μαγειρική κιλά 3 0,7000 2,10 2,58 

Μπαχάρι ολόκληρο κιλά 2 7,0540 14,11 15,94 

Κύμινο τριμμένο κιλά 1 5,6400 5,64 6,37 

Ταραμάς χύμα κιλά 10 12,2000 122,00 137,86 
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Φασόλια ξερά μέτρια 500 
γρ.  κιλά 500 1,3000 650,00 734,50 

Φασόλια γίγαντες 500 γρ. κιλά 500 1,6000 800,00 904,00 

Φακές ψιλές  500 γρ. κιλά 500 1,3000 6500,00 650,00 

Ρεβύθια 500 γρ. κιλά 500 2,2000 1100,00 1243,00 

Μαρμελάδα ατομική  τεμ. 25000 0,0590 1475,00 1666,75 

Βαφή αυγών  τεμ. 15 1,1000 16,50 18,65 

Ξύδι (400 γρ.) τεμ. 1000 0,4000 400,00 452,00 

Ελιές καλαμών Νο4 κιλά 150 3,6500 547,50 618,68 

Χαλβάς κιλά 80 5,2900 423,20 478,22 

Πιπέρι  κιλά 20 5,0000 100,00 113,00 

Φρυγανιά ατομ. συσκ.  τεμ. 50000 0,0500 2500,00 2825,00 

Φρυγανιές σικάλεως 180-
200 γραμμ. τεμ. 1500 0,8200 1230,00 1389,90 

Μέλι 20 γρ. τεμ. 10000 0,1100 1100,00 1243,00 

Άνθος αραβοσίτου 150-
160 γραμμ. τεμ. 1700 0,6100 1037,00 1171,81 

Τσάι φακελάκι τεμ. 5000 0,0480 240,00 271,20 

Χυμός φυσικός πορτοκάλι 
250 γρ.  τεμ. 20000 0,4000 8000,00 9840,00 

Δάφνη  κιλά 1 3,8900 3,89 4,40 

Ρίγανη  κιλά 5 5,0000 25,00 28,25 

Χαμομήλι ατομικό τεμ. 200 0,0888 17,76 20,07 

Μακαρόνια Νο 7- 500γρ κιλά 1500 0,6500 975,00 1101,75 

Μακαρόνια Νο 3 - 500γρ κιλά 600 0,6500 390,00 440,70 

Κοφτό μακαρονάκι 500 γρ κιλά 500 0,6500 325,00 367,25 

Πεπονάκι 500 γρ. κιλά 200 0,6500 130,00 146,90 

Κριθαράκι χονδρό 500 γρ. κιλά 700 0,9000 630,00 711,90 

Πουρέ νιφάδες 
συσκευασία  25 κιλών    κιλά 100 1,8000 180,00 203,40 

Φρυγανιά συσκευασία  10 
ή 20 κιλών κιλά 220 1,7000 374,00 422,62 

 
  Συνολική αξία  και τιμή κιλού – τεμαχίου  κατά είδος. 

 
9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 17074,30 € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ. 

 
Ελαιόλαδο αγνό παρθένο οξύτητας 0-1 . 

 
Γενικά  
Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση HACCP. 
Έλεγχος μακροσκοπικός –χημικός – μικροβιολογικός θα γίνεται από  την υπηρεσία 
όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 
ΕΙΔΟΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Ελαιόλαδο κιλά 5000.00 3,0220 15110,00 17074,30 
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 Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την εκάστοτε 
παραγγελία το αργότερο μέσα σε  3   ημέρες  από την ημέρα που θα την λάβει .  
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται για κάθε είδος ξεχωριστά και είναι υποχρεωτική 
η κατάθεση προσφοράς για όλα τα επιμέρους είδη της κάθε ομάδας σύμφωνα 
με τον πίνακα. Αν κάποιος διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά από την 
οποία απουσιάζει κάποιο από τα επιμέρους ζητούμενα είδη της ομάδας 
σύμφωνα με τον πίνακα η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει στο συνολικό – τελικό ποσό της προσφοράς 
ανά  ομάδα των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.  
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο συνολικό – τελικό ποσό της   προσφοράς 
ανά ομάδα, μεταξύ των συμμετεχόντων και όχι στα επιμέρους είδη. 
Οι προμηθευτές στην προσφορά, πρέπει να ακολουθούν την αρίθμηση της 
διακήρυξης.   
 
 
 

 
 

 Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 

 Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης 
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Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η     Δ Η Λ Ω Σ Η 
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

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

 

 
Προς (1) 
  

 
ΤΗΝ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ. Α. Τ. 

 
 Όνομα 
 

 
 

 

Επώνυμο 

 
 

 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα 
 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας 
 

 

 
Ημερομηνία γέννησης (2) 
 

 
   

 
Τόπος γέννησης 
 

 
  

 
Αριθμός δελτίου Ταυτότητας 
 

 

 

 
τηλέφωνο 

 
 

 
Τόπος κατοικίας 
 

  
  
Οδός 

 
                 

 
Αριθμός  

 
 

 
Τ.Κ. 

 
 

 
Αρ.  τηλεομοιοτύπου (FAX) 
 

 
 

 
Δ/νση 
ηλεκτρ.ταχυδρομείου 
(E-mail) 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 

22 του Ν.1599/1986, δηλώνω , ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………….., 

ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

(Φ ………………)  για την προμήθεια  «………………………………. »   :  

                                                                                                              Ημερομηνία  
                                                                                                                 Ο/Η ΔΗΛ…… 

  
    
   
(Υπογραφή+Σφραγίδα+Νόμιμη 
Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή αρχή ή η υπηρεσία του δημοσίου τομέα , που 

απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 

        (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου  η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται                                                       
από τον δηλούντα ή την δηλούσα 
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(συνέχεια από την 1η σελίδα) 
α.  δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) 

του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,ήτοι :  

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου ( EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2) . 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 ). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (  EE L 

166  της 28.6.1991, σελ 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,  EE L 344  της 28.12.2001, σελ 76) η οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 ( Α΄305). 

 Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Για κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα , σχετικά με την άσκηση 

της επαγγελματικής μου δραστηριότητας , ήτοι : 

-   30 , παρ. 7,9,11,12, και 14 

-   31, παρ. 4,5, και 6 

-   32, παρ. 4 και 5  

-   35, παρ. 5 

β. δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ( περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2, του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007). 

γ. δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κν. 2190/1920 ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(Α΄101) ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

δ. είμαι ενήμερος,-η ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσει και ως προς τις υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) . Παραθέτω όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλω 

τις εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, κάθε απασχολουμένου στην εταιρεία , συμπεριλαμβανομένων  των 

εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ ήτοι: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ε. είμαι εγγεγραμμένος στο ………………………………….. Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού είναι………………………………………………………………………………………………… 

στ. δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , κατά τα 

άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ζ. αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ. 

η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 

ι.  ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

κ. Το εργοστάσιο κατασκευής  του/των προσφερομένου/ων προιόντος /ων  είναι …………………………………………….και 

η  χώρα προέλευσής του/των …………………………………………………………. 

Ημερομηνία  
Ο/Η ΔΗΛ…… 

 
(Υπογραφή + Σφραγίδα + Νόμιμη Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ 
Πληροφορίες: Αικ. Μπουμπουρή 
Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 
prom2@kat-hosp.gr    

Κηφισιά,  
         Αριθ. πρωτ. …… 

                                       
                                  Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Νο  ……………     
Στην Κηφισιά σήμερα....................... και στα γραφεία του Νοσοκομείου Κ. Α. Τ. – 
Νίκης 2 – 145 61 Κηφισιά, Α. Φ. Μ. 998965064, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, οι 
συμβαλλόμενοι: 
α. ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου 
Αττικής ΚΑΤ-ΕΚΑ, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα  
και  β. ο κ………………………………………………………………νόμιμος 
εκπρόσωπος της Εταιρείας ………………….Α.Φ.Μ.…................ ………………. 
Δ.Ο.Υ.……………………………….τηλ.………………………………που εδρεύει επί   
της οδού …………………………………………………………………………καλούμενος 
εφεξής προμηθευτής,  μετά την κατακύρωση του πρόχειρου  διαγωνισμού (αριθμός 
διακήρυξης …………..), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  ο οποίος 
διενεργήθηκε την ………… για την προμήθεια  ……………… και σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό …………………. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, συμφώνησαν και 
αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 
1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ 
Τα είδη θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προσφορά του 
προμηθευτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με τα 
προσκομισθέντα δείγματα στο διαγωνισμό, τη σχετική διακήρυξη και τους γενικούς 
όρους της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.  
Η συνολική δαπάνη της κατακύρωσης ανέρχεται στο ποσόν των                € με 
Φ.Π.Α. και βαρύνει τον κωδικό              του προϋπολογισμού έτους  2014. 
Δέσμευση πιστώσεων: 
1. Για το έτος 2014 το ποσόν των €                με Φ.Π.Α.– Α.Δ.Α  
2. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνει εφάπαξ. Σε περίπτωση που τα είδη της 
παρούσας σύμβασης δεν παραδοθούν ή αν παραδοθούν, χωρίς να πληρούν τους 
όρους της παρούσας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.Δ. 
118/2007. 

 Ο ποιοτικός έλεγχος για την πιστοποίηση από το Γενικό Χημείου του Κράτους 
των προϊόντων θα βαρύνει τους αναδόχους.  

 Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκομείο  από την ημέρα 
παραγγελίας, τις ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, 
προφορικά ή τηλεφωνικά) με δική του ευθύνη, δικά του μέσα και δικές του δαπάνες, 
μέσα στις αποθήκες της Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου. 

 Επισημαίνουμε ότι για την διευκόλυνση ελέγχου των τιμολογίων και την 
απρόσκοπτη διακίνηση και ενταλματοποίησή τους, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα 
κατωτέρω: 

 Η παραλαβή των διαφόρων υλικών και ειδών θα γίνεται από τις αντίστοιχες 
επιτροπές παραλαβών, οι οποίες συντάσσουν με τον αρμόδιο υπόλογο της 
διαχείρισης  
(αποθηκάριο) το πρωτόκολλο παραλαβής στον οποίο και θα το παραδίδουν. Το 
πρωτόκολλο παραλαβής θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ή ολογράφως το 



 48 

ονοματεπώνυμο των μελών της επιτροπής και του υπολόγου της διαχείρισης 
(αποθηκάριου). 

 Τα προς παραλαβή είδη θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα  
παραστατικά: Δελτίο αποστολής, Τιμολόγιο, ή Τιμολόγιο – δελτίο αποστολής τα 
οποία θα παραλαμβάνει και θα υπογράφει ο αρμόδιος αποθηκάριος. 

 Στο τιμολόγιο θα υπάρχει οπωσδήποτε το όνομα και η υπογραφή του 
εκδώσαντος αυτού.  

 Η παράδοση των τιμολογίων ή άλλων παραστατικών θα γίνεται, όπως 
ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται και σε καμία περίπτωση στα διάφορα τμήματα του 
Νοσοκομείου, θα αναγράφεται δε σε εμφανές σημείο του τιμολογίου σας, ο αριθμός 
σύμβασης του Νοσοκομείου και ο Α.Φ.Μ. σας.  
Παραστατικά που παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο είτε ταχυδρομικά, είτε 
απευθείας από τον προμηθευτή θα παραδίδονται στην αντίστοιχη διαχείριση η οποία 
φροντίζει για την ειδοποίηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.  

 Είδη και υλικά, που δεν θα παραδίδονται, όπως ορίζεται ανωτέρω, θα 
θεωρούνται ως μη παραληφθέντα. 
Οι παραδόσεις θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 07:30 π.μ. και μέχρι 15:00 μ.μ.   
 
3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΜΤΠΥ 1,5%, Χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου 
ΜΤΠΥ, ψυχική υγεία 2%, φόρος προμηθευτών 4%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων 0,1%. 
4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής παρέδωσε στο 
Νοσοκομείο την επισυναφθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τραπέζης                 
με αριθμό                        ημερομηνία                     Αξίας €                         και λήξεως 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται ως εξής:  

΄Εναρξη :                          Λήξη:                

Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία, που προβλέπει η 
σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’ αναλογία του συμβασιούχου 
προμηθευτή. 
5.2 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση μετά από 
έγγραφη ενημέρωση των προμηθευτών, τουλάχιστον ένα μήνα πριν αζημίως.  
5.3 Σε περίπτωση εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης ή κατά τα ανωτέρω παράτασης αυτής, το Νοσοκομείο θα προμηθεύεται τις 
απαιτούμενες ποσότητες στην αρχική συμβατική τους συμφωνηθείσα τιμή ή σε 
μικρότερη που προέκυψε για οιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή 
παράτασης αυτής. 
5.4 Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής 
στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν 
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών. 
5.5 Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής αναδειχθεί για 
το αντικείμενο αυτής νέος προμηθευτής με οικονομικά συμφερότερους όρους για το 
Νοσοκομείο, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 
5.6 Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην 
περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων 
είχε στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή 
Υ.Πε ή άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη  στο Νοσοκομείο με 
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα 
μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για 
αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές 
ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.   
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5.7 Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εάν νόμος 
ή το δημόσιο συμφέρον το επιβάλει ή οι όροι της διακήρυξης το προβλέπουν. 
5.8 Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Νοσοκομείο δεν κάνει χρήση αυτής, ή 
γιατί εφοδιάζεται με τα είδη της ή και με άλλα που μπορούν να αντικαταστήσουν 
αυτά, από το Κράτος ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές κ.λ.π., ή γιατί δεν 
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών. 
5.9 Εάν πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης ή τυχόν παράτασης αυτής γίνει 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή 
υπαναχώρησης από αυτήν του προμηθευτή. 
6. ΕΚΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Τα δελτία αποστολής και τιμολόγια θα: 
6.1. φέρουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του εκδώσαντα, τη 
σφραγίδα της εταιρείας και τον αριθμό παραγγελίας του Νοσοκομείου. 
6.2. παραδίδονται ΜΟΝΟ στις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβών, οι οποίες μαζί με 
τον αρμόδιο υπόλογο της Διαχείρισης θα συντάσσουν το πρωτόκολλο παραλαβής. 
7. ΠΛΗΡΩΜΗ  
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα μετά την παράδοση και 
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, εξήντα (60) ημερών από την 
κατάθεση  των τιμολογίων. 
8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
8.1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον 
προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να 
μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.   
8.2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι Τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του 
Ν. 1905/90 Φ.Ε.Κ. 147/15-11-90.  
Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, 
υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει 
εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων 
που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει 
συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.  
Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή 
το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.  
9. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας 
υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν ένα 
πρωτότυπο αυτής και ο προμηθευτής έλαβε επικυρωμένο αντίγραφο. 

                                     ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Προμηθευτής  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 

  

 Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης 
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Διαγωνισμός: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α 

Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Οικονομική προσφορά 

Όνομα υλικού 
Αριθμός 
μητρ- 
ώου 

Κωδικός 
CPV 

Κωδικός 
Γενικής 

Λογιστικής 

Ημ/νία 
ανάρ- 
τησης 

Μονά- 
δα 

Τιμή 
μονάδας 

προ 
ΦΠΑ 

Εργοστάσιο 
κατασκευής 

Κωδικός 
εργο- 

στασίου 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Τιμή 

μονάδας 
με ΦΠΑ 

1                 

2              

3                 

4                 

5                 

6              

7              

8              

9              

10              

              

              

                 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει: 
Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας 

 

 


