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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»                                        

Γραφείο Προμηθειών                         

Πληροφορίες:  

B.ΠΑΓΟΥΔΗ                          

Τηλ.: 2271350258     

Fax : 2271044311 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/2017 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΚΡΕΑΤΩΝ» CPV 15119000-5 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Π.Υ.Υ. ΕΤΟΥΣ 2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.496,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Τόπος 

διαγωνισμού 

Χρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Τελική Ημερομηνία 

 Υποβολής Προσφορών 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Προϋπολογι

σμός 

Δαπάνης  

ΓΕΝΙΚΟ  

ΝΟΣΟΚΟΜ

ΕΙΟ 

ΧΙΟΥ 

 

Ημερομηνία

: 

22-9-2017 Ημερομηνία

: 

21-9-2017 Πλέον 

Συμφέρουσα από 

Οικονομική 

άποψη Προσφορά 

Αποκλειστικά 

Βάση της Τιμής 

37.496,00€με 

ΦΠΑ  

Ημέρα: Πέμπτη Ημέρα: Παρασκευή 

Ώρα: 10.00 πμ Ώρα: 14:00 μμ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου, έχοντας υπόψη: 
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Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 

μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον 

Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

2. Του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

3. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

4. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις" όπως ισχύει σήμερα. 

5. Του ΠΔ 113/2010 "Περί αναλήψεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 194/τεύχος Α) και του 

Ν.4152/2013 ΄΄Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/12,4093/12 και 4127/13΄΄ 

6. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, 

συγχωνεύσεις Νομικών  προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα". 

7. Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί 

νομιμοποίησης δαπανών). 

8. Του Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

Β. Τις αποφάσεις: 

1.  Την υπ΄αρ. 4658/2016 K.Y.A (ΦΕΚ 2937 Β/15-9-2016) έγκριση προγράμματος  του ΠΠΥΥ 

2015 του Γ.Ν.Χίου. 

2. Τα  υπ΄ αρ.4747/20-9-2016 ,4972/6-10-2016 και 4963/5-10-2016 έγγραφα της ΕΠΥ. 

3. Την αριθ. 14/10-7-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου 

με την οποία εγκρίνει τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Την υπ’ αρ. 437/16-7-15  απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Χίου για συγκρότηση επιτροπής 

σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

5.  Την από 8-8-2015 διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών. 

6. Την υπ΄αρ.14/27-8-2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χίου για την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Την αριθ. 21/31-8-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου 

με την οποία εγκρίνεται η επαναπροκήρυξη  του διαγωνισμού. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια  «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ» (CPV 

15119000-5) εγκεκριμένου με το Π.Π.Υ.Υ. ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 37.496,00€ με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 

Βάση της Τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Γενικό Νοσοκομείο Χίου,  στις 22-9-2017, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10.00 πμ από την αρμόδια επιτροπή. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Γενικό 

Νοσοκομείο Χίου (Έλενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 21-9-2017, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ.  Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε δύο έντυπα (τεχνική-οικονομική προσφορά) 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει 

να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 

O φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: 

- Η λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη σε δύο 

έντυπα  (Πρωτότυπο και αντίγραφο).
 

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα τοποθετηθούν 

τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο έντυπα  (Πρωτότυπο και αντίγραφο).  

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο έντυπα  

(Πρωτότυπο και αντίγραφο) στον οποίο θα τοποθετηθούν ΜΟΝΟ τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή 

απόρριψης. Οι τιμές για κάθε είδος θα δίνονται ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό των 

ειδών της συνημμένης κατάστασης. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011  
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άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με  τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό 

προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να 

είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης. Eπίσης, θα πρέπει να 

αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών. Αν 

δεν υπάρχει αντιστοιχία: 

 θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) και 

 να υπάρχουν συγκριτικά  στοιχεία τιμών από προηγούμενους διαγωνισμούς που να 

επιβεβαιώνονται   με παραστατικά, (με οποιονδήποτε φορέα)  

 

Η Οικονομική Προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον Συνολικό Προϋπολογισμό.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα 

φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

H οικονομική προσφορά  να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD ). 

 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 

επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 

ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η 

συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινήσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 

ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει 

ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

H επιτροπή  διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της , μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 
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30% σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4412/2016. Η τελική κατακυρωθείσα ποσότητα θα διαμορφωθεί 

με τρόπο ώστε να  καλύψει το εγκριθέν ποσό της διακήρυξης. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις .Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στο Π.Δ.113/2010 και στο Ν. 4152/2013 , με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, 

όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές 

ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

1. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και 

στον ιστότοπο του Νοσοκομείου Χίου (www.xioshosp.gr)  

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

3. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του 

Γενικού Νοσοκομείου Χίου (τηλ: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr) 

4. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – 

Διατάξεις». 

                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ XIOY 

Τίτλος προμήθειας/ CPV  ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ (CPV 15119000-5) 

Προϋπολογισμός Δαπάνης   37.496,00 με ΦΠΑ  

Χρηματοδότηση 
 ΚΑΕ 1511 

 Ανάληψη Υποχρέωσης : 784/14-7-2017(ΩΠΗΒ469073-ΟΕΤ) 

 

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Γενικό Νοσοκομείο Χίου (Έλενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα 

Πρωτοκόλλου) 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα 

σε: 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
mailto:promithion@xioshosp.gr
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 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων 

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 
Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών  21-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού  22-9-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ 

Τόπος Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ (Γρ. Προμηθειών) 

Δημοσιότητα  ΚΗΜΔΗΣ 

 www.xioshosp.gr  

Ημερομηνία δημοσίευσης 
8-9-2017 

Διάρκεια σύμβασης 
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από 

απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου) 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Εκατόν ογδόντα (180) μέρες 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-άρθρο 93 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη 

σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος 

Γ΄. 

 Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός 

των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). 

 Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφουν στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε, 

Ο.Ε και Ε.Ε οι διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις Α.Ε ο 

διευθύνοντας σύμβουλος και όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία να 

δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

3. Εγγύηση συμμετοχής 

4. Παραστατικά εκπροσώπησης εάν η συμμετοχή γίνεται δια 

αντιπροσώπων. 

 

http://www.xioshosp.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 

1. Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που 

καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ 

Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του προσφερόμενου 

είδους (κωδικός εταιρίας) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 

Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η 

υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3) 

Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως.  

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ελληνική 

ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ (€) 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα 

γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής 

(Άρθρο 117 παρ. 4), όποτε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό 

τεχνοοικονομικής.   

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 

στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται 

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

3. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει 

προς το αρμόδιο όργανο του Γ. Ν. Χίου, όλα τα πρακτικά 

διενέργειας του διαγωνισμού στα οποία διατυπώνει επαρκώς 

αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή μη της 

προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο 

όργανο του Γ.Ν. Χίου: 

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των 

ειδών της προμήθειας ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. Οι εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

απορρίπτονται. 

Προσφορές που έχουν χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερο από 

το ζητούμενο απορρίπτονται. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά 
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Αποκλειστικά Βάση της Τιμής. 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να 

υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του 

Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των 

προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των 

προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

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

Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα 

προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 

σχετικής σύμβασης. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ–

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης. 

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τη διακήρυξη, τους όρους  τις 

τεχνικές προδιαγραφές  και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν 

σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά 

τιμή. 

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς  δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού  και την ανάθεση της 

σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3) 

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει 

σχετική ανακοίνωση ζητώντας του τα σχετικά δικαιολογητικά 

κατακύρωσης εις διπλούν, (ν.4412/2016 άρθρο 80) και τα οποία 

ελέγχει η επιτροπή, προσκομίζοντας πρακτικό στο ΔΣ για την 

τελική έγκριση (ν.4412/2016 άρθρο 103 παρ.6) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

(ν.4412/2016 άρθρο 105) από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για 

την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης ίσης  με το 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς 

τον  Φ.Π.Α.) 

 Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο 

ανάδοχος  δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την 

εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία 

των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των 

Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερόμενους όρους για 

όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-

Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία  

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το 

δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του 

διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή 

του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της 

Διακήρυξης 
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γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί 

δημοσίων συμβάσεων. 

δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. 

του ν.4412/2016. 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν 

ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή – παράδοση των υλικών θα γίνει από αρμόδια 

επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου θα οριστεί με την 

σύναψη σύμβασης. 

 

                                                                                                    H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

                                                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α)   ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΜΠΟΥΤΙ ( ΚΙΛΟΤΟ-ΛΑΠΑ) .( 12-24 ΜΗΝΩΝ)  

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων (που παράγουν, μεταποιούν , διακινούν, εισάγουν και 

εμπορεύονται κ.α ) προκειμένου να προμηθεύσουν τα τρόφιμα αυτά στο Νοσοκομείο απαιτείται να 

εφαρμόζουν το Σύστημα Αυτοελέγχου H.A.C.C.P, (Hazard Analysis Critical Control Points) για την 

διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων, και να τηρούν τα απαραίτητα γι’ αυτό το 

σύστημα αρχεία , τα οποία θα μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή από το Νοσοκομείο όταν του 

ζητηθούν. 

  

Οι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι γνωρίζουν , εφαρμόζουν και συμμορφώνονται με 

τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και την αντίστοιχα εναρμονισμένη Ελληνική νομοθεσία- 

και αφορούν την τήρηση του <<πακέτου υγιεινής >> σχετικά με τον έλεγχο των τροφίμων με στόχο την 

βελτιστοποίηση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας , καθώς και ότι ενημερώνονται για κάθε νεότερη 

εξέλιξη που αφορά τους νέους κανονισμούς τροφίμων.  

 

Τα μεταφορικά μέσα με τα οποία θα προσκομίζει ο προμηθευτής τα προϊόντα του θα πρέπει να έχουν 

καταγραφικό θερμόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των προϊόντων , να είναι καθαρά, χωρίς 



11 

 

δυσοσμίες, και να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη άδεια μεταφοράς προϊόντων από κτηνιατρική 

διεύθυνση.  

 

Το νωπό κρέας θα διατίθεται σύμφωνα με τους όρους ΚΤΠ και τους όρους που αναφέρονται στα 

προεδρικά διατάγματα , τους υγειονομικούς όρους και τις διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής 

νομοθεσίας, και αφορούν στην παραγωγή ,μεταποίηση, την διακίνηση, και την διάθεση του προϊόντος, 

καθώς και με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.  

 

Τα κρέατα που θα προμηθεύει ο προμηθευτής θα φέρουν τα ειδικά σήματα καταλληλότητας που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 852/2004 του ΕΚ, θα είναι ασφαλή , διατηρώντας τους 

ειδικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, σύσταση, γεύση, χρώμα), δεν θα παρουσιάζει μεταβολές 

οφειλόμενες σε αλλοιώσεις, αποσύνθεση, βιολογική χημικά ή φυσική ρύπανση , θα τηρεί τα ειδικά 

μικροβιολογικά κριτήρια του κανονισμού 2073/2005 της ΕΚ, και θα πληροί όλους τους Υγειονομικούς 

όρους της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τις σταθερές ποιότητας και τα 

χαρακτηριστικά που αφορούν επισήμανση , παρουσίαση και διαφήμιση των προϊόντων.  

 

Επίσης σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης το κρέας που θα προσφερθεί να είναι με βάση 

την ηλικία του βοοειδούς Α, με βάση την σωματική του διάπλαση U και με βάση το βαθμό πάχυνσης 

(λίπος).  Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα 

και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις και να 

ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 

4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιμολόγιο. Το κρέας πρέπει να 

προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με εξωτερικό στρώμα 

λίπους 1-1,5 εκατοστά. 

 

Τα μηχανικά διαχωρισμένο νωπό κρέας θα προέρχεται από ελεγχόμενο σφαγείο, από ζώο που έχει 

υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση πριν και μετά την σφαγή και θα έχει υποστεί επεξεργασία υπό 

ικανοποιητικές συνθήκες. Κατά τη μεταφορά του θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας 

αν πρόκειται για κρέας που προέρχεται από σφαγείο το οποίο βρίσκεται σε περιοχή ή ζώνη υπό 

περιορισμό.  

Επίσης θα συνοδεύεται από ένα εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο και το οποίο συμπεριλαμβάνει την 

ημερομηνία ψύξης και τον κωδικό αριθμό ο οποίος επιτρέπει την ανάγνωση του επίσημου κτηνιάτρου.  

Η συσκευασία θα είναι σάκος από πλαστική διάφανη ύλη συσκευασμένο υπό κενό και θα φέρει ετικέτα 

τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Στην οποία θα αναγράφεται το είδος και η κατηγορία του ζώου, η 

ημερομηνία τυποποίησης και λήξης, το βάρος και ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης του σφαγείου. Τα 

συσκευασμένα με δεύτερη συσκευασία τεμάχια πρέπει να φέρουν ετικέτα τυπωμένη με τις ίδιες 

ενδείξεις καθώς επίσης και με τον αύξοντα αριθμό η οποία θα είναι επικολλημένη έτσι ώστε να 

καταστρέφεται με το άνοιγμα αυτής της συσκευασίας.  

Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη 

των + 7ο C οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6 και αλλοίωση του χρώματος της 

οσμής και της σύστασης 

 

Το κρέας θα παραδίδεται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με τις παραγγελίες των της αποθήκης 

τροφίμων του τμήματος διατροφής του νοσοκομείου Χίου.   

 

Οι ετικέτες πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα ελληνικά και σε αυτές να αναγράφονται τα παρακάτω:  

 

Α. Για το βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν εκτράφηκαν και σφάχτηκαν 

στην Ελλάδα  
• Κωδικός ζώου  

• Χώρα καταγωγής :Ελλάδα  

• Κωδικός σφαγείου :  

• -Αριθ. Σφαγής ζώου:  
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• Ημ/νία σφαγής : 

• -Ταξινόμηση ζώου:  

ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ(Κατηγορία / διάπλαση/βαθμός πάχυνσης)  

• -Βάρος:  

B. Για το βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας  

• Κωδικός ζώου:  

• Χώρα γέννησης :  

• Χώρα εκτροφής :  

• Χώρα σφαγής :  

• Κωδικός σφαγείου :  

• -Αριθ. Σφαγής ζώου:  

• Ημ/νία σφαγής :  

• -Ταξινόμηση ζώου:  

ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ(Κατηγορία / διάπλαση/βαθμός πάχυνσης)  

• -Βάρος:  

O κωδικός του ζώου ή της ομάδας των ζώων πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά εμπορικά 

έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής).  

Την ημέρα παράδοσης των προϊόντων στο Τμήμα Διατροφής ο χρόνος βιωσιμότητας αυτών ως προς 

την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησής τους.  

Ο προμηθευτής πρέπει να έχει την δυνατότητα να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα όλα τα κομμάτια 

που περιλαμβάνονται στο μπούτι και συγκεκριμένα τα εξής :  

ελιά, νουα , τρανς , κιλότο , στρογγυλό , κότσι και ποντίκι νεαρού ζώου κατηγορίας AU2.  

 

Β). ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ  
Τα αρνιά –κατσίκια γάλακτος θα είναι 10-12 κιλά το καθένα χωρίς το κεφάλι.  

Κατ΄εξαίρεση την περίοδο Πάσχα ( Σάββατο του Λαζάρου έως Κυριακή του Θωμά ) τα ολόκληρα νωπά 

αρνιά-κατσίκια θα παραδίδονται μαζί με το κεφάλι ( μη αποκοπτόμενο από το υπόλοιπο κρέας ) 

σύμφωνα με την 14/89 Αγορανομική Διάταξη)  

 

Γ) ΧΟΙΡΙΝΟ 

 

Νωπό από μπούτι Ποιότητος απαλλαγμένο από οστά , λίπος ,τένοντες κ.λ.π . Να προέρχονται από υγιή 

ζώα και άριστης θρεπτικής κατάστασης.  

Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία σφαγεία ,να έχουν 

υποστεί τον Κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγιστεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες 

Κτηνιατρικού Ελέγχου .Στο σφάγιο να υπάρχει ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες οπού θα αναγράφονται:  

Κωδικός ζώου:  

Χώρα γέννησης :  

Χώρα εκτροφής :  

Χώρα σφαγής :  

Κωδικός σφαγείου :  

Αριθ. Σφαγής ζώου:  

Ημ/νία σφαγής :  

Ταξινόμηση ζώου : Κατηγορία Α, Διάπλαση, Βαθμός πάχυνσης  

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

 

Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε :  

 

1. Μακροσκοπικούς  



13 

 

2. Εργαστηριακούς  

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν :  

1. Τον Χημικό  

2. Τον μικροβιολογικό  

3. Τον Παρασιτολογικό  

4. Τον Τοξικολογικό  

 

Β. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες χημικές κ.λ.π. , κτηνιατρικές κ.λ.π. 

υπηρεσίες ,από τις αρμόδιες 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 σκόπιμη η οπωσδήποτε σε περίπτωση αμφιβολίας για 

την ποιότητα η την προέλευση. Και .στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. ή 

στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια η καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες 

ελέγχουν του προμηθευτή η εξουσιοδοτημένου μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στην λήψη 

δείγματος κι εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 

  

Γ. Όταν διενεργείται δειγματοληψία ,κατά την παραλαβή του προϊόντος , είναι απαραίτητη η παρουσία 

εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που 

ο προμηθευτής η ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η 

επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι « ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός 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 η σε περίπτωση μικροβιολογικού η 

τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις 

.Σημειώνεται ότι εάν ζητηθεί παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο το 

οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.  

 

 

Ε. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό-νοθευμένο, τότε η 

δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή..  

Σε περίπτωση ποιοτικής εκτροπής το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας μέχρι του 

ποσού των 3000 €. Όταν ο προμηθευτής υποπέσει σε παράπτωμα για 3 φορές κηρύσσεται έκπτωτος από 

το νοσοκομείο.  

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το Ίδρυμα ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο το 

Νοσοκομείο μπορεί μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να καθορίσει εκπτώσεις επί της 

τιμής και πέραν τούτου να επιβάλει και ποινή.  

Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να φέρει τα είδη στο Νοσοκομείο ή παραλείψει να 

φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή δεν τα φέρει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης 

των ειδών από την επιτροπή παραλαβής και μη αντικατάστασής στην ταχθείσα προθεσμία, τότε το 

Ίδρυμα μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο αφού προηγηθεί 

έρευνα αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα των ειδών  οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ 

της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς , καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, 

που θα προκύψει από τη αιτία αυτή , βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά 

από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.  

Το Συμβούλιο Διοίκησης για κάθε γενική παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή , 

μετά από γνωμοδότηση της υπηρεσίας επιβάλει τα προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν.2286/ 1995 

και το Π.Δ. 394/1996 (ΚΠΔ) δηλαδή σύσταση , πρόστιμο, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής , 

κήρυξη εκπτώτου από την σύμβαση.  
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Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων, που μπορούν 

να επιβληθούν από τα Δικαστήρια.  

Τα πρόστιμα , οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά του προμηθευτή, θα 

κρατούνται, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ,από τα ποσά που έχει να πάρει ο 

προμηθευτής ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο 

και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. 

 

Δ).ΝΩΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ  
 

Τα κοτόπουλα θα είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70%. Να προέρχονται από υγιή 

εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης  

 

Να έχουν ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου 

μαλακή και άκαμπτη και να έχουν διατραφεί με κατάλληλες και εγκεκριμένες τροφές. Να μην έχουν 

δυσάρεστη οσμή και να είναι απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να 

φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης και να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Το 

πτηνοσφαγείο να εφαρμόζει σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP. Τέλος, στην διακίνηση των 

προϊόντων απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 

 

Τα τεμάχια του νωπού συσκευασμένου κοτόπουλου θα αφορούν τεμαχισμένα νωπά στήθη σε ομαδική 

κλειστή πλαστική συσκευασία (σκαφάκι) μέσα σε χαρτοκιβώτια.  

 

Οι συσκευασίες θα είναι σε κατάλληλες για τρόφιμα συσκευασίες και θα φέρουν ετικέτα που θα 

αναγράφεται ο κωδικός αριθμός έγκρισης Ε.Ε. του σφαγείου ή του τυποποιητηρίου, η θερμοκρασία 

συντήρησης, η ημερομηνία σφαγής, η ημερομηνία λήξης και το βάρος.  

 

Οι μεμονωμένες συσκευασίες (σκαφάκια) να έχουν βάρος 900-1200 γρ και θα περιέχουν δυο 

στήθη/συσκευασία. 

 

Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να λήγει τουλάχιστον 4 ημέρες μετά την 

ημερομηνία της παράδοσης.  

 

Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων 

και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 

 

Η μεταφορά των ειδών στο νοσοκομείο, θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή, σε θερμοκρασίες έως +4οC, μέχρι εντός των ψυγείων της αποθήκης μας και σε ώρες που 

θα ορίζονται από την Διαχείριση Τροφίμων του Νοσοκομείου.  

 

Εφόσον η προμηθεύτρια Εταιρεία αδυνατεί να εκτελέσει εγκαίρως την παραγγελία και δημιουργεί 

πρόβλημα στην Τροφοδοσία του Νοσοκομείου συντάσσεται πρωτόκολλο παράβασης (εάν αρνείται η 

προμηθεύτρια Εταιρεία να αποστείλει με fax αδυναμία της ως προς την εκτέλεση της παραγγελίας 

αναγράφεται αυτό επί του πρωτοκόλλου παράβασης) από την Επιτροπής Παραλαβής και με σχετική 

έγγραφη συναίνεση του Δ/κού Δ/ντή δύναται η Διαχείριση Τροφίμων να παραγγείλει από άλλη 

Εταιρεία.             Οποιαδήποτε επιβάρυνση του Νοσοκομείου πέραν της συμβατικής τιμής 

καταλογίζεται στην προμηθεύτρια Εταιρεία. 

 

Όλες οι ενδείξεις θα είναι υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα 

παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράβασης.  

Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, οποίος θα πρέπει 

να είναι ενήλικος και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα. 
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Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως.  

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

 

Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε :  

 

1. Mακροσκοπικούς 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.λ.π. 

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 οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στην λήψη δείγματος για 

εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 

 

Γ. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προιόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία 

του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού ή ο οδηγός του οχήματος της εταιρείας 

(εφόσον η δειγματοληψία είναι αιφνίδια) ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση 

που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός 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 (δηλητηριάσεις κ.λ.π.) 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.  

 

Ε. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κανονικό - 

νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή και δύναται επίσης να εκπέσει της 

συμβάσεως με απόφαση Δ/κού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και να ανατεθεί στον επόμενο μειοδότη 

του Διαγωνισμού.  

 

Ζ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την διενέργεια του διαγωνισμού Πιστοποιητικό 

ορθής λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) το οποίο να είναι 

σε ισχύ. 

 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ 

Γαλοπούλα: νωπή, ολόκληρη χωρίς κεφάλι και εντόσθια  Κατηγορίας Α’ Ποιότητας 
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Θερμοκρασία παραλαβής   Μέγιστη 5 ο C , σε συσκευασία  : Πρώτη συσκευασία  - Πλαστική ύλη 

διαφανής, άχρωμη άοσμη, με μικρή διαπερατότητα σε υδρατμούς, χωρίς να δύναται να αλλοιώνει τους 

οργανοληπτικούς χαρακτήρες του κρέατος. - Vacuum - Μεμβράνη ή πλαστικός φάκελος  Δεύτερη 

συσκευασία : Χαρτοκιβώτια ανθεκτικά στις πιέσεις, στερεά δεμένα με πλαστικά τσέρκια, κατάλληλα 

για τρόφιμα  

Ημερομηνία λήξης : Ο εναπομένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους 

στο Νοσοκομείο, να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους  Άνευ ορατού λίπους 

Nα αναγράφεται το ποσοστό λίπους και η χώρα προέλευσης η ημερομηνία παραγωγής/ σφαγής  ο 

εμπορικός τίτλος και έδρα επιχείρησης  και ο Κωδικός αριθμός σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης ή to 

εργαστήριο τεμαχισμού  η ημερομηνία λήξης και η σφραγίδα καταλληλότητας η   ποιοτική κατηγορία 

το  είδος τεμαχίων το  καθαρό βάρος 

Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά   Απαλλαγμένα από : Εμφανείς ρύπους,  Σήψη, ευρωτίαση,   Μη 

φυσιολογικές οσμές, ή άλλες αλλοιώσεις  δηλωτικές μικροβιακής  Κακοποίηση – ρύπανση 

συσκευασίας Χημικές παράμετροι Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας  Απουσία σε 

υπολείμματα αντιβιοτικών , Απουσία υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, 

οργανοφωσφορικών  απουσία διοξινών   Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοστατικών ορμονών  

Μικροβιολογικές παράμετροι  Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.   E.Coli ≤ 10 2/ gr   Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 

10 5/ gr   L. Monocytogenes  < 100 cfu/gr 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας  Απουσία παρασίτων : Taenia Solium   

Trichinella spiralis  Balantidium coli  Απουσία πρωτόζωων : Toxoplasma Gondii   

Δειγματοληψία  – Ελεγχος  – Γενικές Παρατηρήσεις Η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου θα 

λαμβάνει δείγματα παρουσία του προμηθευτή όταν το κρίνει απαραίτητο και θα τα αποστείλει στο 

Γ.Χ.Κ. (βάρος δείγματος τουλάχιστον 1 κιλό) σύμφωνα με το Κ.Τ.Π., τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες 

για τα είδη Βιοτικής Ανάγκης και τις αποφάσεις ΑΧΣ 1233/91 και 172/ 92. Όλοι όσοι θα προμηθεύουν 

πρώτες ύλες στο τμήμα διατροφής αλλά και όλοι όσοι εμπλέκονται ή είναι μεσάζοντες προμηθευτές θα 

πρέπει να τηρούν τις κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

Ε). ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ : (Βακαλάος φιλέτο,  Γαλέο φιλέτο,  

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται μόνο στην διάρκεια της 

παράτασης των συμβάσεων με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους. 

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας απαλλαγμένα εντοσθίων και αυγών, 

κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF - Individually Quick Frozen) και να είναι συσκευασμένα σε Α και Β 

συσκευασία (κάλυψη με πλαστικό φύλλο Α μέσα σε χαρτοκιβώτιο Β) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα 

ελληνικά (ονομασία, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία. λήξης, χώρα προέλευσης και αρ. έγκρισης 

εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας) 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζονται σημεία 

αφυδάτωσης, σημεία επανακατάψυξης, αποχρωματισμού ή δυσάρεστης οσμής και γενικά να πληρούν 

τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και τις ειδικές διατάξεις περί κατεψυγμένων 



17 

 

αλιευμάτων. Να αναφέρεται οπωσδήποτε το είδος του ψαριού. Οι προμηθεύτριες μονάδες θα έχουν 

κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και να εφαρμόζουν το σύστημα ασφάλειας HACCP στην 

παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων καθώς επίσης στην διακίνηση απαιτείται η 

προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 

Πρέπει να έχουν καλό, προστατευτικό, εξωτερικό στρώμα πάγου. Το δέρμα και η σάρκα τους να είναι 

χωρίς κίτρινες κηλίδες ( τάγγιση )  ή μύκητες και κατά την βύθισή τους σε χλιαρό νερό να μην 

αναδύεται δυσάρεστη μυρωδιά σήψεως ή τάγγισης. 

Ο επίπαγος θα πρέπει να ανέρχεται στα  φιλετοποιημένα ή τεμαχισμένα μέχρι 15% του βάρους των 

σύμφωνα με την Α.Δ. 4/2004. 

Αν ανέρχεται πάνω από τα ανωτέρω όρια, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του 

καταψυγμένου αλιεύματος το καθαρό βάρος του. 

Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται ανά κιλό (καθαρό βάρος συν νόμιμος επίπαγος) . 

Τα κατεψυγμένα ψάρια πρέπει να μεταφέρονται μέσα σε αυτοκίνητο αυτοδύναμου ψύξης-συντηρητή 

κατάψυξης. Η θερμοκρασία των προϊόντων κατά την παραλαβή δεν πρέπει να είναι υψηλότερη των -

18  C. 

Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με 

το είδος του και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα χορηγούμενα είδη θα έχουν καθαρό βάρος σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προϊόντα θα προέρχονται από εγκεκριμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις 

(κωδικός έγκρισης ή καταχώρησης από την οικεία Δ/νση Κτηνιατρικής με τήρηση συστήματος 

Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων 

 

Όλα τα είδη (κατεψυγμένα ψάρια κ.α.) να προέρχονται από εγκεκριμένες επιχειρήσεις συσκευασίας 

(Κωδ. Αριθμ.) με ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις (ημερομηνία κατάψυξης – στοιχεία συσκευαστή 

– όριο λήξης συντήρησης – στοιχεία επιχείρησης). 

 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ Βακαλάος φρέσκο κατεψυγμένος αρίστης ποιότητος, ακέφαλος, χονδρός, 

συσκευασμένος και τεμαχισμένος κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15% 

 

ΓΑΛΕOΣ ΦΕΤΑ  

Γαλέος φέτα 280-320 γρ / έκαστο. Η συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις 

(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  

 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

 

ΤΡΟΦIΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΚΙΛΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΙΛΟΤΟ  1800 

 

  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΦΙΛΕΤΟ  2177 

 

  

ΛΑΠΑ  1450 

 

  

ΨΑΡΙ 

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΑΚΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  250 
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ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ 

ΓΑΛΕΟΣ 

ΦΙΛΕΤΟ  200 

  ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  40 

 

  

ΧΟΙΡΙΝΟ  50 

 

  

ΚΑΤΣΙΚΙ  50 

 

  

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ       

        

ΦΠΑ       

        

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ       

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (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)

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 



19 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Ημερ/νια έκδοσης 

Ταυτότητας : 

 

Τόπος 

Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  Τ

Κ: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

μου: 

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών και της διακήρυξης …………………………. 

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων 

και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις. 

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 

σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, 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, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), iv) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 

στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) Νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
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καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας. 

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

ζ)είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     

………………………………..   με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα. 

 

η)δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 

και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.  

θ) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και 

την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την 

πραγματοποίηση των εργασιών. 

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των 

συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

κ) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή 

έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή 

μου . (4) 

 

Ημερομηνία:       /        /            

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1      

2      

                                                                             ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 

 

 


