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                                          ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No7 

                             ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ       ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
 
          Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά πξνκήζεηα δηαθφξσλ πξν   

τφλησλ  δηαηξνθήο 

                                           

 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
 
 

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο  
Ζ Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηεο ηηκήο 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ 

Ζκεξνκελία: 31-7-2017 

Ζκέξα: Γεπηέξα 

Ώξα: 14.00 κ.κ. 

Υξφλνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσλη-
ζκνχ 

Ζκεξνκελία: 1-8-2017 

Ζκέξα: Σξίηε 

Ώξα: 11:00 π.κ. 

Σφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσλη-
ζκνχ 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Κηίξην Γηνίθεζεο) 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 
23.799,72€ 

 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 15800000-6 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ Γηάθνξα πξντφληα δηαηξνθήο 
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Γηαθήξπμε Αξηζκ. 7/2017 
 
 
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ, έρνληαο ππόςε: 

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 

1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επν-

πηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άι-

ιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχ-

ζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

5. Σνπ ΠΓ 113/2010 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 194/ηεχρνο 

Α) 

6. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχ-

ζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ  πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα". 

7. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ 

(πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ). 

8. Σνπ Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη π-

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 

 

Β. Τις αποθάζεις: 

1. Ζ κε αξηζ. 4658/2016  K.Y.A (ΦΔΚ 2937/15-9-2016) έγθξηζε πξνγξάκκαηνο  ηνπ 

ΠΠΤΤ 2015 ηνπ Γ.Ν.Υίνπ.  

2. Σελ αξηζ. 14/10-7-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Νν-

ζνθνκείνπ Υίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη 

επηθαηξνπνηεί ηηο ήδε εγθεθξηκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

3.Σα κε αξηζ. 4747/20-9-16 ,4963/5-10-16 θαη 4972/6-10-16 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ. 
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ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

 

 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα    «ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΑ-

ΣΡΟΦΖ» (CPV 15800000-6) εγθεθξηκέλνπ κε ην Π.Π.Τ.Φ.Τ. ΔΣΟΤ 2015 πξνυ-

πνινγηδφκελεο  δαπάλεο 23.799,72€ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέ-

ξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ,  ζηηο 1-8-2017, εκέξα 

Σξίηε  θαη ώξα 11:00πκ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη 

ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόι-

ινπ έσο 31-7-2017, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00κκ.  Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη 

κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε δύν έληππα (ηερληθή-νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά) ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά ν-

πνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξν-

ζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αζαθή. 

O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελ-

δείμεηο: 

- Ζ ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό. 

- Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 

- Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη: 

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟ-

ΥΖ», ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν έληππα  (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν 

ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο  

 ζε δχν έληππα  (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).  

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχ-

νέληππα(Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα νη-

θνλνκηθά ζηνηρεία, επί πνηλή απόξξηςεο.  Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη αλά 

ηεκάρην ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηα-

ζεο.Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα 

είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 

3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 

14).ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξα-
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ηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληί-

ζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Eπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Ση-

κώλ. Αλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία: 

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν.1599/1986) θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά  ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξνεγνχκελνπο δηαγσλη-

ζκνχο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, (κε νπνηνλδήπνηε θνξέα)  

 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πλνιηθό Πξνϋπνινγη-

ζκό.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο .  

Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Ζ πξνζθνξά  λα θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ). 

 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπ-

κπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην 

πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέ-

ιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο 

δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη 

ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεην-

ρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξν-

ινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλ-

ζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηα-

θνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσ-

ηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβα-

ζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέ-

ζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηα-

θήξπμεο, αιιά κόλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα έγγξαθα, 

εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσ-

ζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλή-

ζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξν-

ζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, ε-

πνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή 

θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέ-
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ιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

H επηηξνπή  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 

πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ 

ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα  θαιχςεη ην ε-

γθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο .Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε 

επξψ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηα-

ηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο. 

Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε-

θφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ (https://diavgeia.gov.gr), 

ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. (http://www.eprocurement.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Νν-

ζνθνκείνπ Υίνπ (www.xioshosp.gr)  

2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα 

πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο, 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

3. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ηει: 2271350258 , email: promi-

thion@xioshosp.gr) 

4. Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκε-

ζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο». 

Αλαζέηνπζα Αξρή ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ XIOY 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ(15800000-6) 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο   23.799,72€ κε ΦΠΑ  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α’ 

ΟΡΟΗ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
mailto:promithion@xioshosp.gr
mailto:promithion@xioshosp.gr
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Υξεκαηνδόηεζε 
 ΚΑΔ 1511 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 786/14-7-2017 

Σόπνο Τπνβνιήο Πξνζθν-

ξώλ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα 

Πξσηνθόιινπ) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 

απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσ-

λίεο κε ηελ Έλσζε. 

Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθν-

ξώλ 
θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 
1  31-7-2017, εκέξα Γεπηέξα& ψξα 14:00κκ. 

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο Γη-

αγσληζκνύ 
1   1-8-2018, εκέξαΣξίηε & ψξα 11.00πκ . 

Σόπνο Γηεμαγσγήο Γηαγσλη-

ζκνύ 
Γ   ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηόηεηα 

 ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

 ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 3\19-7-2017 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφ-

θαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ Δεθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο 

  

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟ-

ΦΟΡΑ 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

1. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο 

Γ΄. 

 Ζ εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο 

ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θα-

ηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ α-

παηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφ-

δηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ). 

2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

3. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα 

αληηπξνζψπσλ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχ-

πηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (ηερληθά 

http://www.xioshosp.gr/
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ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία 

θ.η.ι..) 

2. Απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο (θσδηθφο εηαηξίαο) 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ζ 

ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρη-

ζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβα-

ζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄, ζε ρσξηζηφ ζθξα-

γηζκέλν θάθειν επί πνηλή απόξξηςεο. 

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗ-

ΜΟΤ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

(Άξζξν 117 παξ. 4), φπνηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ 

ηερλννηθνλνκηθήο.   

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη 

πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα πξαθηηθά δηε-

λέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο αηηην-

ινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή κε ηεο πξν-

ζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην αξκφδην φξ-

γαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ: 

 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσ-

ληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΟη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο , σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. Οη ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

ΠΠξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπην-

ληαη. 

ΠΠξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ 

ην δεηνχκελν απνξξίπηνληαη. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧ-

Ζ 

 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Α-

πνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

 Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΔΝΣΑΔΗ ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 
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1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα 

ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο 

θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο εί-

λαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλ-

ζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππν-

βάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξν-

κελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ 

Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξα-

θηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα 

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε 

ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ 

ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκ-

βαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 

δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ  πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4412/2016 

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα πνζφ  

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν.4412/2016 

 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ 

ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν 

Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔ-

ΛΔΜΑΣΧΝ–ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειόηε-

ξε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδόρσλ 

ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βά-

ζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα 

παξαθάησ: 

Οη ηπρόλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο  ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ 

ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά 

ηηκή. 
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Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο  δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπ-

λέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκ-

βαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Ζ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγ-

γξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν. 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκ-

βαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε 

ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ  Φ.Π.Α.) 

ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλά-

δνρνο  δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησ-

ηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χ-

ζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ Υπεξε-

ζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόηεξνπο όξνπο γηα όκνην 

πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο 

γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία  

 

 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξν-

πήο Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσλη-

ζκνχ 

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή 

ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηα-

θήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπν-

ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

δ. γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5. 

ηνπ λ.4412/2016. 

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔ-

ΥΟΜΔΝΟΤ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ 

ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑ-

ΒΖ 

Ζ παξαιαβή – παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξν-

πή, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο 

ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 
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                                                ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ 

 

                                  ΠΠΤΦΤ 2015-Π/Τ 23.799,72€  

 

 

Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζε απόιπηεο ηηκέο νη νπνίεο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη 
κόλν ζηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηελ ηηκαξηζκηθή 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ είδνπο. 

Σα πξντόληα λα έρνπλ βεβαίσζε από αξκόδηα θξαηηθή ππεξεζία όηη πξνέξρν-
ληαη από βηνκεραλία ή βηνηερλία πνπ εθαξκόδεη ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηά-
μεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ ζρεηη-
θώλ πξντόλησλ θαζώο επίζεο θαη ν  κεηνδόηεο λα ηεξεί ηηο ηζρύνπζεο δηαηά-
μεηο ζηελ δηαηήξεζε ησλ αλάινγσλ πξντόλησλ ζηνπο απνζεθεπηηθνύο ηνπ 
ρώξνπο, θαζώο θαη ζηελ δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ηνπ. Ζ βηνκεραλία ή βηνηε-
ρλία λα εθαξκόδεη ην ζύζηεκα HACCP  ζηνπο απνζεθεπηηθνύο ηνπ ρώξνπο 
θαη ζηελ δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο. 

Σα πξνκεζεπόκελα είδε παληνπσιείνπ ζα πιεξνύλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθί-
κσλ ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνλ Κ.Σ.Π. 

Σα δεηνχκελα είδε παληνπσιείνπ είλαη ηα εμήο: 

Α. ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ : 

ΑΛΑΣΗ  καγεηξηθό ησδηνύρν ζαιαζζηλό θξπζηαιιηδέ ςηιό  ζε ζπζθεπαζία 1 /2 
ή 1 θηινύ, Να είλαη θαηάιιειν γηα επηηξαπέδην θαη καγεηξηθήο, λα ξέεη ρσξίο 
πξόζζεηα ξνήο, θαζαξό, απαιιαγκέλν από ηα θαηάινηπα ησλ αιπθώλ. Να 
κελ ζθιεξαίλεη ην λεξό ζην καγείξεκα, λα κελ ζνιώλεη ην λεξό θαη λα κελ εί-
λαη εμεπγεληζκέλν ζε θελό αέξνο 
 
πζθεπαζκέλν ζε ηππνπνηεκέλε θαηάιιειε πιαζηηθή ζαθνύια,βάξνπο ηνπ ½ 
ή 1 θηινύ.  
 
Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο  λα αλαγξάθεηαη ε ζύλζεζε, ε πξνέιεπζε θαη εγ-
γπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηόο ςπγείνπ. 
 

Όια ηα κπαραξηθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλεο χιεο θαη νζκέο 

ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ζε ζκόνη απίζηηρ ποιόηηηορ, ηςποποιημένη ζε καηάλληλη 

ζςζκεςαζία, βάποςρ 50γραμμαρίοσ. Εξυηεπικά ηηρ ζςζκεςαζίαρ να αναγπάθεηαι 

η πποέλεςζη και εγγςημένη ημεπομηνία λήξηρ ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ εκηόρ τςγεί-

ος. 
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ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΜΑΣΟΥΡΙ  απίζηηρ ποιόηηηορ, ηςποποιημένη ζε καηάλληλη ζςζκες-

αζία, βάποςρ 50γραμ. Εξυηεπικά ηηρ ζςζκεςαζίαρ να αναγπάθεηαι η πποέλεςζη 

και εγγςημένη ημεπομηνία λήξηρ ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 
ΠΗΠΔΡΗ ΚΟΝΖ ΜΑΤΡΟ 50 γξ ζπζθεπαζκέλν λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία 
ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο, ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 

ΡΗΓΑΝΖ 50 γξ ζπζθεπαζκέλε λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώ-
ξα πξνέιεπζεο, ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 

ΓΤΟΜΟ ΞΖΡΟ 10 γξ  ζπζθεπαζκέλνο , λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία 
ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο, ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 

ΚΤΜΗΝΟ  25  γξ ζπζθεπαζκέλν , λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε 
ρώξα πξνέιεπζεο, ηοςλάσιζηον 1  έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 

ΜΠΑΥΑΡΗ ΚΟΝΖ  50 γξ ζπζθεπαζκέλν λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιή-
μεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο, ηοςλάσιζηον 1  έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 

ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ 15 γξ ζπζθεπαζκέλν λα αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο 
θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο, ηοςλάσιζηον 1  έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ  20 γρ αλεζηό απίζηηρ ποιόηηηαρ , ηςποποιημένο ζε καηάλληλη 

ζςζκεςαζία. Εξυηεπικά ζ’ αςηή να αναγπάθονηαι ζςζηαηικά –πποέλεςζη και εγγς-

ημένη ημεπομηνία λήξηρ, ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 

Β. ΑΛΣΔ :   

Πνιηόο ηνκάηαο 400 γξ , ηνκαηάθη απνθινησκέλν 410  γξ. 

ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ ΚΟΝΔΡΒΑ 400 γξ. θαη  ΣΟΜΑΣΑΚΗ ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΟ  
410  γξ.  
Να πξνέξρεηαη από ειαθξά ζπκπύθλσζε ρπκνύ ληνκάηαο ώζηε ηα ζηεξεά 
ζπζηαηηθά εθ ηνπ 
ρπκνύ πξνεξρόκελα, λα είλαη 6% ηνπιάρηζηνλ . Δ πζθεπαζίαο θνλζέξβαο. 
Να είλαη  
άξηζηεο πνηόηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, βάξνπο 400 
γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη 
εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηόο ςπγείνπ. 
 

Γ. ΟΠΡΗΑ : 

 Φαθέο ρνλδξέο ζπζθεπαζίαο 1 θηινύ, θαζφιηα μεξά ςηιά  ζπζθεπαζίαο 1  
θηινύ. 

Δπίζεο, λα ζπζθεπάδνληαη ζε κνλάδα πνπ ηεξεί ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί 
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. ηελ ζπζθεπαζία λα αλαθέξεηαη εκεξνκελία ζπζθεπα-
ζίαο, ιήμεο θαη εζνδείαο. Να κελ είλαη πξντόληα κεηαιιαγκέλσλ θπηώλ. 

ΦΑΚΕΣ  απίζηηρ ποιόηηηορ αποδεδειγμένα εςπείαρ καηανάλυζηρ, καθαπιζμένερ 

και ηςποποιημένερ ζε καηάλληλη πλαζηική ζακούλα, βάποςρ 1 κιλού. Εξυηεπικά 
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ηηρ ζςζκεςαζίαρ να αναγπάθεηαι η πποέλεςζη και εγγςημένη ημεπομηνία λήξηρ 

ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 

ΦΑΣΟΛΙΑ  ςηιά απίζηηρ ποιόηηηορ αποδεδειγμένα εςπείαρ καηανάλυ-

ζηρ,καθαπιζμένα , ηςποποιημένα ζε καηάλληλη πλαζηική ζακούλα, βάποςρ 1κιλού. 

Εξυηεπικά ηηρ ζςζκεςαζίαρ να αναγπάθεηαι η πποέλεςζη και η εγγςημένη ημεπο-

μηνία λήξηρ ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ εκηόρ τςγείος. 

 

Γ.ΓΗΑΦΟΡΑ :  
 
Σν μύδη λα πξνέξρεηαη από ζηαθύιη θαη λα κελ είλαη αλαπιήξσκα μπδηνύ (λα 
κελ πεξηέρεη 
αιθνόιε).  
 

ΞΤΓΗ ΚΟΚΚΗΝΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ζπζθεπαζίαο ησλ 400 ml αλά ηεκάρην από θξα-
ζί.  Βαζκώλ 6%.Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπ-
ζεο,  

ΞΤΓΗ ΛΔΤΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ζπζθεπαζίαο ησλ 400 ml αλά ηεκάρην. Βαζκώλ 
6%. Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο, 

ΆΡΣΤΜΑ ΛΔΜΟΝΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ζπζθεπαζίαο ησλ 330 ml αλά ηεκάρην. ηε 
ζπζθεπαζία ηνπ ρπκνύ ιεκνληνύ λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Άξηπκα ιεκνληνύ» 
θαη ην βάξνο λα είλαη 380 γξ. 
 Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο 

ΥΑΛΒΑ ΒΑΝΗΛΗΑ- ΚΑΚΑΟΤ εκπνξίνπ ζπζθεπαζία 2,5 θηιώλ Να αλαγξά-
θνληαη  ηα ζπζηαηηθά  θαη ή εκεξνκελία ιήμεο 

 

ΕΑΥΑΡΖ : Εάραξε ιεπθή θξπζηαιιηθή ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 1 θηινύ. λα α-
λαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο, ηοςλάσιζηον 6 μηνών 

εκηόρ τςγείος 

 

ΦΤΛΛΑ ΚΡΟΤΣΑ  500 γξ /(ΣΔΜ)  
Φύλλο κπούζηαρ απίζηηρ ποιόηηηαρ  500 γπαμμ. , ηςποποιημένο ζε καηάλληλη ε-

ποζηεγή ζςζκεςαζία, να αναγπάθεηαι η πποέλεςζη, θαηά πξνηίκεζε ειιεληθήο 
πξνέιεπζεο . Πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά παξα-
ζθεπήο ( αλεύπι ζίηος, θςηική μαπγαπίνη, αλάηι, νεπό κλπ) 
 
θαη νη εμήο ελδείμεηο:  
 
α) ε νλνκαζία πώιεζεο ζπκπιεξσκέλε κε ηελ έλδεημε «βαζεηάο θαηάςπμεο» 
ή «ηαρείαο θαηάςπμεο» ή «ππεξθαηεςπγκέλα» 
 
 β) ε εκεξνκελία ιήμεο 
 
 γ) Ο πξνζδηνξηζκόο παξηίδαο  
 
 δ) αθή αλαθνίλσζε «απαγνξεύεηαη ε εθ λένπ θαηάςπμε κεηά ηελ απόςπμε». 
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ΦΡΤΓΑΝΗΔ (ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚ.) 2 ηεκαρίσλ ζε ραξηηλε ζπζθεπαζία 200 
ΣΔΜ Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπ-
ζε θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ εθηόο ςπγείνπ, α-
πνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο 
 

ΦΡΤΓΑΝΗΔ     510gr (ΣΔΜ)  

Φξπγαληέο ζηαξέληεο αξίζηεο πνηόηεηνο, ηππνπνηεκέλεο ζε θαηάιιειε πια-
ζηηθή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ηεζζάξσλ (4) παθέησλ ησλ 520 gr ην θαζέλα.  
Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη 
εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ εθηόο ςπγείνπ, 
απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο. 
 

ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ( Καζ. Βάξνο  20 γξ.) 

Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζε απόιπηεο ηηκέο νη νπνίεο ζα ηζρύνπλ κέρξη ηε ιήμε ηεο 
ύκβαζεο θαη ηεο παξάηαζεο απηήο. 

Ζ πξνκεζεπόκελε καξκειάδα ζα είλαη παξαζθεπαζκέλε κε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
θξνύηα 40% θαη άλσ, κε γεύζε θαη νζκή ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ρξεζηκνπνηεζέ-
ληνο είδνπο πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη από ην Ίδξπκα, θαη ε ζπζθεπαζία ησλ 20 
γξακκαξίσλ ζα είλαη δειέ. Ζ καξκειάδα λα παξέρεηαη ζε δηάθνξεο γεύζεηο 
θξνύησλ. 

Γεληθά ε πξνκεζεπόκελε καξκειάδα λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρύνπ-
ζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Σ.Π. 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ΣΤΠΟΤ ΚΟΡΝ -ΦΛΔΗΚ 375 γξ. / ηεκάρην 
 

Γεκεηξηαθά ηχπνπ θνξλ θιέημ αξίζηεο πνηφηεηνο, απφ ηξαγαλέο ληθάδεο θαιακπνθηνχ , ε-

κπινπηηζκέλα κε βηηακίλεο , ζίδεξν θ.ι.π. απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο Σππνπνηεκέ-

λα ζε θαηάιιειε πιαζηηθή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 375 γξακκ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπα-

ζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιά-

ρηζηνλ 6 κελψλ εθηφο ςπγείνπ,. 

 

ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ 100 Σεκ .ε ζπζθεπαζία εκπνξίνπ 

ΚΡΟΤΑΑΝ  70 γξ   ε ράξηηλε ζπζθεπαζία εκπνξίνπ  20 ηεκ  Να αλαγξάθε-
ηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο 

 
ΕΔΛΔ δηαθόξσλ γεύζεσλ επψλπκε εκπνξίνπ ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ησλ  
200 γξακκαξίσλ./ηεκ . Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέ-
ιεπζεο.  

 
ΝΔΡΟ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ 
 
Σν εκθηαισκέλν λεξό δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη πξόζζεηεο ρξσζηηθέο νπζί-
εο. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ζε πιαζηηθό κπνπθάιη ηνπ 1,5 ιίηξνπ θαη λα 
παξαδίδεηαη ζε παθέην έμη  κπνπθαιηώλ  
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Να αλαγξάθνληαη εμσηεξηθά ηνπ κπνπθαιηνύ ε ρεκηθή αλάιπζε θαη ε άδεηα 
ιεηηνπξγίαο από ην Τπνπξγείν, ε πξνέιεπζε θαη ε εγγπεκέλε εκεξνκελία ιή-
μεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 6 κελώλ εθηόο ςπγείνπ 
 
ΚΤΒΟΗ ΕΧΜΟ ΚΟΣΑ– ΕΧΜΟ ΒΟΓΗΝΟ Κύβνη δσκόο θόηαο 12 ηεκρ. δσ-
κόο βνδηλνύ  12 ηεκρ. Όπσο δηαηίζεληαη επξέσο ζην  εκπόξην. Να αλαγξάθε-
ηαη ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο . 
 
 
ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ 
Μπέηθηλ λα είλαη ζε ζπζθεπαζία 20 γξ ζε πιαζηηθό ζαθνπιάθη πξντόλ δαρα-
ξνπιαζηηθήο όπσο δηαηίζεληαη επξέσο ζην εκπόξην. Αξίζηεο πνηόηεηνο, ηπ-
πνπνηεκέλν ζε πιαζηηθό ζαθνπιάθη, πνπ αλαινγεί γηα λα θνπζθώζεη κηζό θη-
ιό αιεύξη. Δμσηεξηθά ηεο νπνίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε 
θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηόο ςπγείνπ. 
 

ΟΓΑ   ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ (Γηηαλζξαθηθή )   ε πζθεπαζία εκπνξίνπ 200γξ Να 
αλαγξάθεηαη ν ηόπνο πξνέιεπζεο ε εκέξα ζπζθεπαζίαο θαη ε εκεξνκελία ιή-
μεο.  
 
ΚΡΔΜΔ ΠΑΗΓΗΚΔ Να είλαη επώλπκεο εκπνξίνπ κε εκεξνκελία ιήμεο θαη 
ρώξα πξνέιεπζεο  Να πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΣΠ 
 
ΑΤΓΑ 
Σα απγά λα είλαη θξέζθα , Α΄ θαηεγνξίαο θνηλά, πηελνηξνθείνπ, θαηεγνξίαο 
ΑΜ (Medium) κεζαίνπ βάξνπο από 53- 63 γξ. Να είλαη σνζθνπεκέλα θαη πνη-
νηηθά θαηαηαγκέλα από λόκηκα ιεηηνπξγνύληα σνζθνπηθά θέληξα ηα νπνία δη-
αζέηνπλ θσδηθό αξηζκό έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο.  
 
Να είλαη  ζπζθεπαζκέλα ζε ράξηηλεο ζήθεο ησλ 30 ηεκ. ηε ζπζθεπαζία ηνπο 
λα ππάξρνπλ ελδείμεηο θαηεγνξίαο, πνηόηεηαο θαη βάξνπο. Να ππάξρεη εκεξν-
κελία ζπζθεπαζίαο ή σνζθόπεζεο, ν θσδηθόο αξηζκόο ηνπ σνζθνπηθνύ θέ-
ληξνπ θαη  ε πξνέιεπζε, ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη  ε εγγπεκέλε εκεξν-
κελία ιήμεο. Ζ παξάδνζε ηνπο λα γίλεηαη ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ εκεξνκε-
λία σνζθόπεζεο 

 

ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 410 γξ. / ηεκάρην 

 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 410gr  ειαθξύ θαη πιήξεο κεηαιιηθφ θνπηί κε εκεξνκελία ιήμεο πνπ 

δελ ζα έρεη ρηππεζεί άξηζηεο πνηφηεηαο γάια, κεξηθψο απνβνπηπξσκέλν πνπ αξαηψλεηαη έ-

λα(1) κέξνο γάιαηνο κε 1,4 κέξε λεξνχ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέ-

ιεπζε θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηφο ςπγείνπ. 

 
 

ΕΑΜΠΟΝ ΠΛΑΣΖ θέηεο (ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΌ ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΡΔΑ  Δ ΚΗΛΑ   

ΕΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΣΖ: ζχκθσλα κε ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, θνκκέλν 

ζε θέηεο. 
 

 

ΜΑΓΗΑ θαθειάθη  ηεκάρην  Μαγηά αξίζηεο πνηφηεηνο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε ζπζθεπ-

αζία, ζε ηεκάρην. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ εθηφο ςπγείνπ. 
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Δ. ΑΦΔΦΖΜΑΣΑ-ΡΟΦΖΜΑΣΑ  

ΣΗΓΜΗΑΟ ΚΑΦΔ  – ΚΑΦΔ  «ΔΛΛΖΝΗΚΟ» 
ηηγκηαίνο θαθέο , θαθέο ζε ζθόλε, παξαζθεπαζκέλνο, ζπζθεπαζκέλνο ζηελ 
Διιάδα βάζεη 
ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ. ε κεηαιιηθή ζπζθεπαζία 500 γξ 
θαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία 200γξ (ειιεληθόο θαθέο). 
 
ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ  αξίζηεο πνηόηεηνο , ηππνπνηεκέλνο ζε θαηάιιειε αεξν-
ζηεγή ζπζθεπαζία, βάξνπο 500 gr Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθε-
ηαη ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηόο 
ςπγείνπ, απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο 
 
ΚΑΚΑΟ ΚΟΝΖ – ΟΚΟΛΑΣΑ ΚΟΝΖ 
 
Καθάν ζε ζθφλε ξφθεκα ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 150γξ.Σόπνο παξαζθεπήο 
θαη ζπζθεπαζίαο Διιάδα. 

Εξυηεπικά ηηρ ζςζκεςαζίαρ να αναγπάθεηαι η πποέλεςζη και εγγςη-
μένη ημεπομηνία λήξηρ ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ εκηόρ τςγείος. 
 

Σοκολάτα ζε ζθφλε ξφθεκα απίζηηρ ποιόηηηορ, ηςποποιημένη ζε 

καηάλληλη 
ζςζκεςαζία 150γξ. Εξυηεπικά ηηρ ζςζκεςαζίαρ να αναγπάθονηαι ηα 

ζςζηαηικά, η πποέλεςζη και εγγςημένη ημεπομηνία λήξηρ ηοςλάσι-
ζηον 6 μηνών εκηόρ τςγείος, αποδεδειγμένα εςπείαρ καηανάλυζηρ 

 
 
ΣΑΗ ΜΑΤΡΟ - 150γξ.–ζε  ράξηηλε ζπζθεπαζία  εκπνξίνπ ησλ  /100 ηεκ   (tea 
bags)  Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηόο ςπγεί-
νπ θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο. 

 
 

ΥΑΜΟΜΖΛΗ - 50ΓΡ. ζε  ράξηηλε ζπζθεπαζία  εκπνξίνπ ησλ  20 ηεκ. 
Να αλαγξάθεηαη ν ηόπνο πξνέιεπζεο ε εκέξα ζπζθεπαζίαο θαη ε εκεξνκελία 
ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηόο ςπγείνπ. θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο. 
  
 
Ε. ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΧΝ - ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ: 
 
 Αηνκηθφο Φπζηθφο ρπκφο πνξηνθάιη ζε ζπζθεπαζία ράξηηλε ησλ 250ml. Οη 
αηνκηθνί ρπκνί ζα έξρνληαη  ζε θηβώηηα  ησλ 27 ηεκαρίσλ  
  
ηελ εηηθέηα ηνπ λα αλαγξάθεηαη ε ειάρηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε ρπκό θξνύηνπ, 
πνιηό θξνύησλ ή κίγκα απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ κε ηελ έλδεημε «πεξηεθηηθόηε-
ηα ζε θξνύηα 50% ηνπιάρηζηνλ». Ζ έλδεημε απηή πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην 
ίδην νπηηθό πεδίν κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξντόληνο. Να είλαη ρσξίο ζπληεξεηηθά. 
Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο 
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ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗ . 1,5 ΛΗΣΡOY    
 

Αλαςπθηηθά πνξηνθαιάδα κπνπθάιη 1,5 lt αξίζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκέλσλ εηαη-

ξεηψλ επξείαο θαηαλάισζεο κε ηηο αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ, ζα είλαη ηεο 

απφιπηεο . Απνθιείνληαη ηα πξντφληα, αλψκαινπ ρξψκαηνο – νζκήο, ζε ζπζθεπαζίεο 

κε ξχπνπο, ζρηζκέλεο ή θζαξκέλεο ή παξακνξθψζεηο κεηαιιηθήο ζπζθεπαζίαο. Γελη-

θά φια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο. Δπίζεο φια ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε ζα έρνπλ κεγάιν πεξηζψξην σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. 

 

 ΚΟΚΑ -ΚΟΛΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗ 1,5 ΛΗΣΡOY 

Αλαςπθηηθά θφια κπνπθάιη 1,5 ml αξίζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ επ-

ξείαο θαηαλάισζεο κε ηηο αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ζα 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα 

ηξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ, ζα είλαη ηεο απφιπ-

ηεο . Απνθιείνληαη ηα πξντφληα, αλψκαινπ ρξψκαηνο – νζκήο, ζε ζπζθεπαζίεο κε 

ξχπνπο, ζρηζκέλεο ή θζαξκέλεο ή παξακνξθψζεηο κεηαιιηθήο ζπζθεπαζίαο. Γεληθά 

φια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο .Δπίζεο φια ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε ζα έρνπλ κεγάιν πεξηζψξην σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. 

 

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ-ΚΟΤΣΑΚΗ 330ml Σεκάρην 

 

Αλαςπθηηθά ζε θνπηάθη 330ml αξίζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ επξείαο 

θαηαλάισζεο κε ηηο αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ζα πιε-

ξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα 

ηξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ, ζα είλαη ηεο απφιπ-

ηεο . Απνθιείνληαη ηα πξντφληα, αλψκαινπ ρξψκαηνο – νζκήο, ζε ζπζθεπαζίεο κε 

ξχπνπο, ζρηζκέλεο ή θζαξκέλεο ή παξακνξθψζεηο κεηαιιηθήο ζπζθεπαζίαο. Γεληθά 

φια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο. Δπίζεο φια ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε ζα έρνπλ κεγάιν πεξηζψξην σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. 

 
 

Ζ.ΠΟΡΔΛΑΗΑ –ΛΗΠΖ –ΜΑΡΓΑΡΗΝΔ: Μαξγαξίλε αηνκηθή ζπζθεπαζία 10 
γξ., καξγαξίλε καγεηξηθή ζπζθεπαζίαο 250 γξ., αξαβνζηηέιαην ζπζθεπαζίαο 5 
Ltr. 

ΒΟΤΣΤΡΟ ΑΣΟΜΗΚΟ 10 γξ  ε ραξηηλε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηεκ Να είλαη  
επώλπκεο κάξθα ηππνπνηεκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 10 γξ λα αλαγξάθν-
ληαη ηα ζπζηαηηθά , ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο . Καη λα δηα-
ηεξνύληαη ζην ςπγείν. 
 

ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ Σν αξαβνζηηέιαην λα είλαη απνκαξγαξηλσκέλν, βξώζηκν 
θαη παξζέλν. Δπίζεο, νη καξγαξίλεο θαη ηα ζπνξέιαηα λα κελ πξνέξρνληαη 
από γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο ζπόξνπο θαη ε βηνκεραλία παξαγσγήο λα ηε-
ξεί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ  δηαηάμεηο ζρεηηθά κε  ηελ παξαγσγή, απνζή-



17 

 

θεπζε, δηαθίλεζε ηνπ. Να είλαη ζε πιαζηηθά δνρεία, κε ελδείμεηο ζηα ειιεληθά 
Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο. 

ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 250ΓΡ  αξίζηεο πνηόηεηαο, θπηηθήο πξνέιεπζεο, θαηάιιειε γηα 
επάιεηςε ζην ςσκί. πζθεπαζία ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειν πιαζηηθό θεζε-
δάθη, θαζαξνύ βάξνπο 500 γξακκ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθν-
ληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 
3 κελώλ, απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο. 
 
ΜΑΓΗΟΝΔΕΑ πζθεπαζκέλε ζε γπάιηλε δνρείν ηππνπνηεκέλν αεξνζηεγώο θ 
750 ml κε εκεξνκελία ιήμεο , ρώξα πξνέιεπζεο 

 
ΔΛΗΔ : Διηέο καύξεο  100-110 ηεκάρηα / θηιό. 
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ εμαηξεηηθό παξζέλν νμύηεηαο 0,1-0,8 βαζκώλ (εμαηξεηηθό παξ-
ζέλν) κε ρξώκα θπκαηλόκελν από θίηξηλν κέρξη πξαζηλνθίηξηλν, κε νξγαλνιε-
πηηθέο ηδηόηεηεο άκεκπηεο θαη ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απόηππνπνηεηήξηα – 
ζπζθεπαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα 

Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζε απόιπηεο ηηκέο νη νπνίεο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη 
κόλν ζηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηελ ηηκαξηζκηθή 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ είδνπο. 

Σν ειαηόιαδν λα έρεη νμύηεηα 0,1-0,8 βαζκώλ, λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε ιεπ-
θνζηδεξό δνρείν 5 ιίηξσλ θαζώο  θαη λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Nα θέξεη νπσζδήπνηε εκεξνκελία    παξαγσγήο  θαη 
αλάισζεο. ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ εθηόο ςπγείνπ, απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηα-
λάισζεο . 
 

 
 
 
Θ. ΑΛΔΤΡΑ : 
 
ΑΛΔΤΡΗ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΥΡΖΔΗ     Αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο λα είλαη απν-
θιεηζηηθά θαη κόλν πξντόλ αιέζεσο πγηνύο ζίηνπ, βηνκεραληθώο θαζαξηζζέ-
ληνο από πάζα αλόξγαλε ή νξγαληθή νπζία.   ε ζπζθεπαζία ράξηηλε ελόο (1) 
θηινύ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο 
λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία 
ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 6  κελώλ εθηόο ςπγείνπ. 
 
 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤ – ΑΜΤΛΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ 
ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ησλ 200 ΓΡ. Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη 
ε ρώξα πξνέιεπζεο.  

Σν αιεύξη λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Σα ά-
ιεπξα δεκεηξηαθώλ πξέπεη λα θέξνπλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο επηγξαθή κε επ-
θξηλή θεθαιαία γξάκκαηα ην είδνο ηνπ δεκεηξηαθνύ από ην νπνίν παξήρζε-
ζαλ π.ρ. άιεπξν αξαβνζίηνπ ή νξπδάιεπξνπ. Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία 
ιήμεο  ηνπιάρηζηνλ  1 έηοςρ εκηόρ τςγείος θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο. 

ΚΡΔΜΑ ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ  επψλπκε εκπνξίνπ ζε ράξηηλε ζπζθεπα-
ζία ησλ 160 γξ Να αλαγξάθεηαη ή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο.  
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ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ 
Άλζνο αξαβνζίηνπ δε ζπζθεπαζία ησλ 43γξ. θαη ζε ζπζθεπαζία θνπηί ησλ 
150- . όπσο 
δηαηίζεηαη επξέσο ζην εκπόξην. 

 
 
Η. ΕΤΜΑΡΗΚΑ  

(Φηδέο, Μαθαξνλάθη θνθηφ, Κξηζαξάθη, Μαθαξφληα ςηιά Ν 6, Μαθαξφληα 

ρνλδξά Ν  3) 

Ωο δπκαξηθά λννύληαη πξντόληα παξαζθεπαδόκελα από ζηκηγδάιη πινύζηα ζε 
γινπηέλε θαη λεξό ρσξίο δύκε, μεξαηλόκελα εληόο εηδηθώλ ζαιάκσλ κε εια-
θξά ζέξκαλζε θαη ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο. Γελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ζπκπηώ-
καηα δηάβξσζεο από έληνκα,.  
 
Σα πξνκεζεπόκελα δπκαξηθά λα πιεξνύλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρύ-
νπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο  δηαηάμεηο λα είλαη ζύκθσλν κε ηνπο ό-
ξνπο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη πξέπεη λα δηαηίζεληαη πάληα ζε 
ζπζθεπαζία  500  γξακκαξίσλ  ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιή-
μεσο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο.  
 
Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα εθαξκόδεη θαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη 
όινπο ηνπο όξνπο ηεο ηζρύνπζαο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη έλα αζθαιέο ηειηθό πξντόλ. Να εθαξκόδεηαη ζύζηεκα HACCP 
ζηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ. 

Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ησλ βξαζκέλσλ δπκαξηθώλ πξέπεη λα είλαη 
άκεκπηνη, ρσξίο ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθώλ πξώησλ πιώλ ή αηε-
ινύο επεμεξγαζίαο απηώλ 

Αλ κεηά από δεηγκαηνιεςία θάπνην πξντόλ δελ πιεξνί ηελ Αγνξαλνκηθή Γηά-
ηαμε 14/89  ή/θαη ηνλ ΚΣΠ αλαθνξηθά κε ηηο ελδείμεηο ή/θαη ην πεξηερόκελν, 
ηόηε ζε πεξίπησζε δεύηεξνπ κε θαλνληθνύ δείγκαηνο ην Γεληθό Ννζνθνκείν 
Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηελ ζύκβαζε κε όιεο 
ηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν θπξώζεηο εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ (ΕΤΜΑΡΗΚΟ ΠΑΓΓΔΣΗ Νν 6 ζε ΣΔΜ 

αξίζηεο πνηόηεηνο, από 100% ζηκηγδάιη ζθιεξνύ ζηηαξηνύ Σππνπνηεκέλα ζε 
θαηάιιειε πιαζηηθή ζπζθεπαζία βάξνπο 500 γξακκαξίσλ. κε εκεξνκελία ιή-
μεο ρσξίο αιινηώζεηο. Σν πεξηερόκελν λα είλαη θξέζθν θαη ζηελ θαιύηεξε θα-
ηάζηαζε. 
 
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ  Νν 3 αξίζηεο πνηόηεηνο, ηύπνπ θαηάιιεια γηα παζηίηζην, από 
100% ζηκηγδάιη ζθιεξνύ ζηηαξηνύ. Σππνπνηεκέλα ζε θαηάιιειε πιαζηηθή 
ζπζθεπαζία βάξνπο 500 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλα-
γξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο 
εθηόο ςπγείνπ. 
 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ ΚΟΦΣΟ κέηξην αξίζηεο πνηόηεηνο, από 100% ζηκηγδάιη. Σπ-
πνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε πιαζηηθή ζπζθεπαζία βάξνπο 500γξακκαξίσλ. 
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Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε εκε-
ξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηόο ςπγείνπ. 
 

ΡΤΕΗ :( Καξνιίλα θαη Μπνλέ Κίηξηλν) 

Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζε απόιπηεο ηηκέο νη νπνίεο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη 
κόλν ζηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηελ ηηκαξηζκηθή 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ είδνπο. 

Σν πξνκεζεπόκελν ξύδη λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρύνπζεο δηα-
ηάμεηο. Να επεμεξγάδεηαη ζε βηνκεραλίεο  πνπ πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθί-
κσλ ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη λα επεμεξγάδεηαη ζε βηνκεραλίεο πνπ εθαξκό-
δνπλ ζύζηεκα HACCP. 

Σα ξύδηα ζα είλαη Α’ Πνηόηεηαο , δελ ζα πξνέξρνληαη από κεηαιιαγκέλα θπηά. 

ζε ζπζθεπαζία 1 θηινχ. ηε ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθεηαη νη πξνδηαγξαθέο θαη πξφζθα-

ηε παξαγσγή,  ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ν ηφπνο πξνέιεπζεο ηοςλάσιζηον 1 έηοςρ ε-

κηόρ τςγείος. 

 

ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ κέηξην αξίζηεο πνηόηεηνο, από 100% ζηκηγδάιη ζθιεξνύ ζηηα-
ξηνύ. Σππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε πιαζηηθή ζπζθεπαζία βάξνπο 500 γξακ-
καξίσλ.  
Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε εκε-
ξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηόο ςπγείνπ. 

 

Κ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ :  ( Αρακάσ μέτριοσ, Φαςολάκια πλατιά ολόκληρα, 
Ανάμεικτα  ) 

 
Σα πξνο πξνκήζεηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο 
παξαγσγήο θαη πξνέιεπζεο, Α΄ πνηόηεηαο, θαζαξηζκέλα, απαιιαγκέλα ηλώλ, 
βξαζηεξά. 
 

Να δηαηίζεληαη ζε  ζπζθεπαζία 10 θηιώλ  όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 
θαηάςπμεο θαη ιήμεο. Να έρνπλ δσεξό, θπζηνινγηθό ρξώκα, λα πιεξνύλ ηνπο 
όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγ-
κέλσλ ιαραληθώλ, απνθιεηόκελεο απνιύησο ηεο πξνκήζεηαο θαηεςπγκέλσλ 
θαηώηεξεο πνηόηεηαο ηεο Α΄. 
 

Να κελ παξνπζηάδνπλ ζεκεία αθπδάησζεο, ζεκεία επαλαθαηάςπμεο, απν-
ρξσκαηηζκνύ ή δπζάξεζηε νζκή. Να είλαη πξώηεο πνηόηεηαο θαη λα παξάγν-
ληαη ζε βηνκεραλία πνπ λα ηεξεί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρύνπζεο δηαηά-
μεηο θαη λα θέξεη θσδηθό αξηζκό Δ.Δ..  Να κελ  πξνέξρνληαη από κεηαιιαγκέ-
λα θπηά. 

Να εθαξκόδεηαη ζύζηεκα HACCP  ζηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξν-
τόλησλ. 
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Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κέζα ζε απηνθίλεην απην-
δύλακνπ ςύμεο-ζπληεξεηή θαηάςπμεο. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πξντόλησλ θαηά 

ηελ παξαιαβή δελ πξέπεη λα είλαη πςειόηεξε από -18  C.   

Φασολάκια υρέσκο  κατεψσγμένα απίζηηρ ποιόηηηαρ, μεζαίος μεγέθοςρ, κα-

θαπιζμένα και απαλλαγμένα από ακαθαπζίερ και ξένα ζώμαηα, ηςποποιημένα ζε 

καηάλληλη αεποζηεγή ζςζκεςαζία βάποςρ 10 κιλών. 

 

Αρακάς υρέσκος κατεψσγμένος απίζηηρ ποιόηηηαρ, μεζαίος μεγέ-

θοςρ,καθαπιζμένορ και απαλλαγμένορ από ακαθαπζίερ και ξένα ζώμα-

ηα,ηςποποιημένορ ζε καηάλληλη αεποζηεγή ζςζκεςαζία βάποςρ 10  κιλών 

 

Σε όλα ηα παπαπάνυ πποφόνηα θα αναγπάθονηαι εξυηεπικά ηηρ ζςζκεςαζίαρ η 

πποέλεςζη και εγγςημένη ημεπομηνία λήξηρ πος δεν μποπεί να είναι μικπόηεπη 

ηυν 12 μηνών. 

Η διαδικαζία διακίνηζηρ ηυν πποφόνηυν, θα διενεπγείηαι όπυρ αςηή 

αναθέπεηαι, ζηην ειδική ζςγγπαθή ςποσπεώζευν, 

 
 
 
Λ.   ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ 
ΒΑΗΛΟΠΗΣΑ  ½ θηινύ ην ηεκάρην 

Ζ βαζηιφπηηα λα είλαη ζπζθεπαζκέλε αεξνζηεγψο  πξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλε θαη λα έρεη 

ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε πγξαζία. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο 

θαη θξέζθα ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη φρη λσξίηεξα 

απφ κία κέξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ. 
 

ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ½ θηινύ ζπζθεπαζκέλα  

Σα κεινκαθάξνλα πξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλα θαη λα έρνπλ ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε πγξα-

ζία ηνπο. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε 

ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη φρη λσξίηεξα απφ κία κέξα πξηλ ηελ 

παξάδνζή ηνπο 

 
ΚΟΤΡΑΜΠΗΔΓΔ ½ θηινύ ζπζθεπαζκέλνη 

Οη θνπξακπηέδεο πξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλνη θαη λα έρνπλ ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε πγξα-

ζία ηνπο. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε 

ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη φρη λσξίηεξα απφ κία κέξα πξηλ ηελ 

παξάδνζή ηνπο. 

 

ΣΟΤΡΔΚΗ ½ θηινύ ην ηεκάρην 

ΣΟΤΡΔΚΗ: Σν παξαζθεχαζκα πξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλν θαη λα έρεη ηελ θαλνληθή θαη 

λφκηκε πγξαζία ηνπ. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα 

ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη φρη λσξίηεξα απφ κία 

κέξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ. 

 
ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗΑ ΠΑΥΑΛΗΝΑ: Σν παξαζθεχαζκα πξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλν θαη λα 

έρεη ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε πγξαζία ηνπ. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη 

φρη λσξίηεξα απφ κία κέξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ. 

 
 

Όια ηα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ 
ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΔΧ 
θαζψο θαη ηηο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. 
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Όζα είδε δελ πιεξνύλ ηηο πην πάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο επηζηξέθνληαη θαη 
αληηθαζίζηαληαη από 
ηνλ πξνκεζεπηή ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ. 
Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ κία κφληκε 
δηαδηθαζία γηα ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ε νπνία πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο 
Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξηζίκσλ εκείσλ Διέγρνπ (HACCP). 
Οη ζπζθεπαζίεο φισλ ησλ ηξνθίκσλ ζα θέξνπλ ελδείμεηο ζηα ειιεληθά 
φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ΚΣΠ πεξί επηζήκαλζεο Ζ δηαθίλεζε ησλ 
πξντφλησλ ζα γίλεηαη 
κε κεηαθνξηθά κέζα θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα 

 

Μ.  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΥΑΡΑ-
ΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ  

1. Σα ρνξεγνύκελα ηπξηά λα είλαη Α΄ ΠΟΗΌΣΖΣΑ θαη ζύκθσλα κε ηνπο ό-
ξνπο ηνπ << ΚΩΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΠΟΣΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ ΚΟΗΝΖ 
ΥΡΖΔΩ>>, θαζώο θαη ηηο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑ-
ΞΔΗ. Ηδηαίηεξα γηα ηα ηπξνθνκηθά είδε ηνλίδεηαη όηη ζα παξάγνληαη ζε ρώξεο 
ηηο Δ.Δ. Ο έιεγρνο ζα είλαη α) Δξγαζηεξηαθόο (ΓΥΚ), β) Μαθξνζθνπηθόο, γ) 
Μηθξνβηνινγηθόο  

2. Σν ηπξί ζα πξέπεη λα έρεη παξαζθεπαζηεί από παζηεξησκέλν γάια. Ζ ζπ-
ζθεπαζία ηνπ ηπξηνύ ζα πξέπεη λα είλαη δηπιή θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα θίηξηλα 
ηπξηά ζα πξέπεη λα είλαη ράξηηλε θαη ππό θελό.  

3. Σα δεηνύκελα είδε ηπξηώλ είλαη ηα εμήο: Η) θιεξό ηπξί – Κεθαινηύξη ΗΗ) Ζ-
κίζθιεξν ΗΗΗ) Φέηα 

4. α) Σν ζθιεξό ηπξί λα είλαη πξώηεο πνηόηεηαο κε κέγηζηε πγξαζία 38% θαη 
ιίπνο 40%. 

 β) Σν εκίζθιεξν επίζεο λα είλαη πξώηεο πνηόηεηαο κε κέγηζηε πγξαζία 45% 
θαη ιίπνο 40%. Καζέξη ηύπνπ γθνύληα, πξνέιεπζεο εγρώξηαο ή ρώξαο ΔΔ 
γ) Ζ θέηα λα έρεη κέγηζηε πγξαζία 56% θαη ειάρηζηε ιηπνπεξηεθηηθόηεηα επί 
μεξνύ 43% λα είλαη καιαθή πνπ λα κπνξεί λα θόβεηαη ζε θέηεο, κε γεύζε ιη-
πόιπζεο, επράξηζηε, ειαθξά όμηλε θαη κε πινύζην άξσκα ρσξίο λα γίλεηαη 
ρξήζε ρξσζηηθώλ, ζπληεξεηηθώλ θαη αληηβηνηηθώλ νπζηώλ ζην ηπξί θαη ηελ άι-
κε.  

δ) ΣΤΡΑΚΗΑ ΣΡΗΓΧΝΟ 140 ΓΡ.(8 ΣΔΜ) Σχπνπ la Vash  ηππνπνηεκέλν  ε-
πώλπκν εκπνξίνπ ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία Να αλαγξάθεηαη ε αλάιπζε ησλ 
ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ε δηαηήξεζε ζε ςπγείν ζε ζεξκνθξαζία  από 8 έσο 
4 βαζκνύο C ζηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη  ε εκεξνκελία ιήμεο  

ε) ΣΤΡΗ ΓΗΑ ΣΟΣ     ζε θηιά  

Σπξί γηα ηνζη ζε θέηεο αξίζηεο πνηόηεηνο, από αηγνπξόβεην γάια, πιήξεο ζε 
ιηπαξά, ζπζθεπαζκέλν θαηάιιεια, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα θαηαλαισζεί ζε 
ηνζη Ζ δηαηήξεζε ηνπ λα γίλεηαη ζε ζε ςπγείν ζε ζεξκνθξαζία από 8 έσο 4 
βαζκνύο C , ζηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη  ε εκεξνκελία ιήμεο  
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5. Απαγνξεύεηαη ηα ηπξηά : α) λα παξνπζηάδνπλ εκθαλείο κηθξνζθνπηθέο κε-
ηαβνιέο ρξώκαηνο θαη ζρήκαηνο β) λα έρνπλ νπζηώδεηο αιινηώζεηο ή απώιεηα 
ησλ νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηήξσλ γ) δελ έρνπλ σξηκάζεη, όπνπ ε σξίκαλζε 
επηβάιιεηαη δ) λα έρνπλ παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο ε) λα παξνπζηάδνπλ 
ζήςε, επξσηίαζε ή άιιε αιινίσζε πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθνρεκηθά αίηηα ή κη-
θξνβηαθή δξάζε. ζη) λα έρνπλ αθάξεα, ζθνπιήθηα, λύκθεο ή έληνκα δ) λα έ-
ρνπλ ηνμίλεο ε) λα έρνπλ γεύζε πηθξή, ηαγθή, μηλή ή είλαη δύζνζκν ζ) λα ρξε-
ζηκνπνηείηαη γη’ απηά θάπνην ηνπηθό όλνκα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ελώ απηά 
έρνπλ παξαζθεπαζηεί ζε άιιε πεξηνρή. 

 6. Ζ παξαγσγή θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ ηπξηνύ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύ-
ληαη ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο.  

7. Σν ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη όιεο ηηο λόκηκεο ζεκάλζεηο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη όιεο ηηο θαηά 
λόκσλ ελδείμεηο, κε βάζε ηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη ηηο ηζρύνπζεο 
Τγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο Γηαηάμεηο. 

 8. Ζ κεηαθνξά ησλ ηπξηώλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαθνξηθά 
κέζα, θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά ζπζθεπαζκέλσλ ηπξηώλ θαη εθνδηαζκέλα κε 
κεραλήκαηα απηνδύλακεο ςύμεο θαη θαηαγξαθηθνύ ζεξκνκέηξνπ.  

9. Ζ ζεξκνθξαζία παξάδνζεο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ 20C θαη 6 
0C.  

10. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ύπαξμεο θαη 
νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδύλσλ θαη θαζνξηζκνύ ησλ 
θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (ζύζηεκα HACCP) από ηηο νκάδεο ππεξεζίαο ή 
πηζηνπνηεηηθό εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP από δηαπηζηεπκέλν θνξέα 
πηζηνπνίεζεο. 

ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Αλ κεηά απφ δεηγκαηνιεςία θάπνην πξντφλ δελ πιεξνί ηελ Αγνξαλνκη-
θή Γηάηαμε 14/89  ή/θαη ηνλ ΚΣΠ αλαθνξηθά κε ηηο ελδείμεηο ή/θαη ην πε-
ξηερφκελν, ηφηε ζε πεξίπησζε δεχηεξνπ κε θαλνληθνχ δείγκαηνο ην Γε-
ληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη 
ηελ ζχκβαζε κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θπξψζεηο εηο 
βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
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  ΣΡΟΦΙΜΑ  

ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΠΟ-
ΟΣΗΣΕ ΓΙΑ 
ΝΕΑ ΤΜΒΑΗ 

  

1 ΑΛΑΣΙ(ΚΙΛΑ) 40   

2 ΑΛΕΤΡΙ(ΚΙΛΑ) 41   

3 ΑΤΓΑ ΣΕΜ. 5000   

4 ΒΟΤΣΤΡΟ ΑΣΟΜΙΚΟ(ΣΕΜ) 7500   

5 ΒΟΤΣΤΡΟ250gr(ΣΕΜ) 0   

6 ΓΑΛΑ 400gr(ΣΕΜ) 160   

7 ΔΤΟΜΟ(ΣΕΜ) 12   

8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΙΣΡΑ 720   

9 ΕΛΙΕ (ΚΙΛΑ) 6   

10 ΖΑΜΠΟΝ ΠΙΚ-ΝΙΚ(ΚΙΛΑ) 300   

11 ΖΑΧΑΡΗ(ΚΙΛΑ) 150   

12 ΖΑΧΑΡΗ ΜΕΡΙΔΕ (ΚΙΛΑ) 70   

13 ΖΕΛΕ (ΣΕΜ) 300   

14 ΖΤΜΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦ. (ΚΙΛΑ) 800   

15 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΠΛΑΣ.Χ100 (ΣΕΜ) 40   

16 ΚΑΕΡΙ (ΚΙΛΑ) 35   

17 ΚΑΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 100 ΓΡ.(ΣΕΜ) 100   

18 ΚΑΦΕ ΝΕ 200gr(ΣΕΜ) 60   

19 ΚΑΦΕ ΦΙΛΣΡΟΤ (ΣΕΜ) 10   

20 ΚΕΦΑΛΟΣΤΡΙ (ΚΙΛΑ) 150   

21 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤΡ (ΣΕΜ) 100   

22 ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚ 500ΓΡ (ΣΕΜ) 18   

23 ΚΡΕΜΑ ΚΟΝΗ (ΣΕΜ) 300   

24 ΚΡΟΤΑΑΝ (ΣΕΜ) 2400   

25 ΚΤΒΟΙ ΟΤΠΕ 120 ΓΡ.(ΣΕΜ) 100   

26 ΚΤΜΙΝΟ (ΣΕΜ) 25   

27 ΑΡΑΚΑ (ΚΙΛΟ) 60   

28 ΦΑΟΛΑΚΙΑ (ΚΙΛΟ) 120 

  

29 ΑΝΑΜΙΚΣΑ (ΚΙΛΟ) 50   

30 ΛΕΜΟΝΙ ΧΤΜΟ (ΣΕΜ) 180   

31 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 1 ΚΙΛΟ (ΣΕΜ) 16   

32 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΡΙΔΑ (ΣΕΜ) 5000   

33 ΜΠΑΧΑΡΙ ΦΑΚ.(ΣΕΜ) 10   

34 ΜΟΧΟΚΑΡΤΔΟ ΦΑΚ. (ΣΕΜ) 70   

35 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜ.1,5lt(ΣΕΜ) 5400   
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36 ΞΤΔΙ (ΣΕΜ) 70   

37 ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΔΑ                -   

38 ΦΑΚΕ (ΚΙΛΟ) 30   

39 ΦΑΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (ΚΙΛΟ) 24   

40 ΡΕΒΤΘΙΑ 0   

41 ΠΙΠΕΡΙ (ΣΕΜ) 20   

42 ΡΙΓΑΝΗ (ΣΕΜ) 70   

43 ΡΤΖΙ ΑΠΡΟ ΧΤΜΑ (ΚΙΛΟ) 140   

44 ΡΤΖΙ ΚΙΣΡΙΝΟ ΧΤΜΑ (ΚΙΛΑ) 350 

  

45 ΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (ΣΕΜ) 4   

46 ΟΚΟΛΑΣΑ ΡΟΦΗΜΑ (ΣΕΜ) 25   

47 ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ (ΣΕΜ) 270   

48 ΣΟΜΑΣΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛ. (ΣΕΜ) 480   

49 ΣΑΙ ΦΑΚ. (ΤΚ. 100ΣΕΜ) 50   

50 ΣΤΡΙ ΣΟΣ (ΚΙΛΑ) 350   

51 ΣΤΡΑΚΙΑ ΣΡΙΓΩΝΟ 140 ΓΡ.(ΣΕΜ) 110   

52 ΦΕΣΑ-ΣΤΡΙ 16 ΚΙΛ.(ΚΙΛΑ) 300   

53 ΦΙΔΕ (ΚΙΛΑ) 200   

54 ΦΙΛΣΡΑ ΚΑΦΕ (ΣΕΜ) 8   

55 ΦΡΤΓΑΝΙΕ 510gr (ΣΕΜ) 320   

56 ΦΡΤΓΑΝΙΕ (ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΚ.) 

20000   

57 ΦΤΛΛΑ ΚΡΟΤΣΑ (ΣΕΜ) 4   

58 ΧΑΛΒΑ (ΚΙΛΑ) 5 
  

59 ΧΑΜΟΜΗΛΙ 100 τεμ.(ΣΕΜ) 25   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα 
ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 
 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφ-

ηεηαο: 

 Σει:  

Ζκεξ/ληα έθδνζεο Σαπηφ-

ηεηαο : 

 

Σφπνο Καηνη-

θίαο: 

 Οδφο:  Αξηζ:  Σ

Κ: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηα-

γξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθά-

ιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηε-

ιψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξ-

γάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 
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ζ.42), ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζν-

ξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ η-

δησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην 

εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή ε-

γθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 

3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφ-

ηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελ-

ζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπ-

ιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγ-

γεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο α-

πάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξη-

ζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφ-

κνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ. 

δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ε)δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγ-

γξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ 

. (4) 

 

 

Ζκεξνκελία:       /        /            

Ο – Ζ Γει. 

 

(Τπνγξαθή) 
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 (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφ-

ζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα α-

ιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπ-

ιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξί-

ζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε 

λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο 

θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΣΔ-

ΜΑΥΗΟΤ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧ-

ΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

1      

2      

 

 

 

 

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  

 

ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ 

 

 

 

 

               ΔΛΔΝΖ ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 
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