
 

 

            
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                  Κέρκυρα,         05/02/2021 

6η  Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                       Αριθµ. Πρωτ.:   2210 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                                                                                              

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Πληροφορίες: Κεφαλληνός Κων/νος 

Τηλ.: 26613 60641                                 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Νο 5/2021 

 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές, που θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου (Εθνική οδός Κέρκυρας 

– Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ Κέρκυρας- ∆ιοικητικές Υπηρεσίες - Ισόγειο) στις 

16 Φεβρουαρίου 2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., για την ανάδειξη αναδόχου για την  

«Προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

επί της νόµιµα διαµορφωµένης µέσης λιανικής τιµής και την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, Προϋπολογισθείσας ∆απάνης 

67.800,00€ συµπ. ΦΠΑ», χρονικής διάρκειας 42 ηµερολογιακών ηµερών. 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 15 Φεβρουαρίου 2021 ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 14:00 στη Γραµµατεία Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Κέρκυρας. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 67.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 

Λεπτοµέρειες της προκήρυξης µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να ζητούν από το Γραφείο 

Προµηθειών του Νοσοκοµείου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10.00 – 14.00 και στο 

τηλέφωνο 26613-60641. 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της ∆ιακήρυξης θα 

είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο (∆ΙΑΥΓΕΙΑ), στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκοµείου 

Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr) καθώς και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

Αρµόδιος υπάλληλος: Κεφαλληνός Κων/νος 

 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα        05/02/2021 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  2210 
Τµήµα:.   Προµηθειών  
Πληροφορίες : Κεφαλληνός Κων/νος 
ΤΗΛ.:   26613-60641 
FAX :   26610-81086  
Ταχ. ∆/νση :         ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ 
Τ.Κ.:49100  

e-mail:   grpromit@gnkerkyras.gr 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της 
νόµιµα διαµορφωµένης µέσης λιανικής τιµής και την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής, Προϋπολογισθείσας ∆απάνης 60.000,00€ µη συµπ. ΦΠΑ (67.800,00€ συµπ. 
ΦΠΑ) για 42 ηµέρες. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφωµένης µέσης 
λιανικής τιµής και την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία: 16/02/2021 

   Ηµέρα: Τρίτη 
Ώρα: 10:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV 

15111200-1, 15113000-3, 15115100-8, 15112100-7, 15411200-4,  
15221000-3, 03221200-8, 03142500-3, 15331170-9, 

 15612500-6, 15821000-9, 15511000-3, 15551300-8, 15540000-5, 
39222100-5   

KAE 1511 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης στους χώρους του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκοµείου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 67.800,00€ συµπ. ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένας (1) µήνας και δώδεκα ηµέρες (42 ηµέρες συνολικά) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις 

καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007 (Υπέρ  Ψυχικής 
Υγείας και ΕΑΑ∆ΗΣΥ). 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 
Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το 

άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και του Ν. 2238/1994 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν και τις αποφάσεις: 
1.1. Του Ν. 4412/2016(Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/08-08-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
1.2. Του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017), άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016» 
1.3 Του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 47/τ.Α΄/19-05-2017), άρθρα 21 - 35 

1.4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
81/τ.Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-
2010) και ισχύει . 
1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα. 
1.6. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α΄/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2 . 
1.9. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 
1.10. Του Νόµου 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις» άρθρο 24 για την βάση δεδοµένων του Παρατηρητηρίου τιµών και ποσοστό 2% επί των τιµολογίων 
των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 24 παρ.6). 
1.11. Του Ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/τ.Α΄/03-08-2010 περί «εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλειας ζωής οργανισµού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας του υπουργείου οικονοµικών» άρθρο 27. 
1.12. Του Νόµου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραµµα 
διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
1.13. Του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρο 13-14. 
1.14. Του Ν. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-10-2011 άρθρο 26 περί «συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 
1.15. Του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α΄/02-03-2001) περί βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις. 
1.16. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης. 
1.17. Του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/05-08-2016) περί «ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
1.18. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 
1.19. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (Φ.Ε.Κ. 
139/τ.Α΄/27.6.97. 
1.20.  Του Ν. 4052/2012, (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012) «Αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις»,  άρθρο 14, παρ. 7. 
1.21.  Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 
1.22.  Του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου». 
1.23.  Του N. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) «∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις 
στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι 
σήµερα στην παρ. 10 του άρθρου 16.  
1.24. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13), άρθρο 64 παρ. 2. (Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από 
εµπορικές επιχειρήσεις). 
1.25. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.∆. 318/1992 
(τΑ΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.  
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1.26. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».  
1.27.   Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ  29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» άρθρο 37(Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων). 
1.28. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176τ.Α΄/16-12-2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές 
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων» άρθρο 5. 
1.29. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» άρθρο 93. 
1.30. Του Κανονισµού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23-07-2017 σχετικά µε 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική 
αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ 
1.31. Του Ν. 4635/2019 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α΄/30-10-2019) άρθρο 52 «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης». 
1.32. Της από 13-04-2020 ΠΝΠ (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α΄/13-04-2020) άρθρο 38 «Ρυθµίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή 
Πύλη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «∆ιευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν. 
4472/2017 και τις συµβάσεις Προµηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της 
Ε.Κ.Α.Π.Υ.» 
3.. Της αριθµ. 6η-4ο/02-02-2021 Απόφασης ∆.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισµού για προµήθεια τροφίµων, για το Γ.Ν. Κέρκυρας» 
4.  Tης αριθµ. πρωτ.: 2125/04-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/170, αρ. ∆έσµευσης 168/0 
και Α∆Α: ΩΙΒ04690Β3-3ΩΗ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 67.800,00€ συµπ. ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης: 
 

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής 
πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 
πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και που θα αντιστοιχεί σε 
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους, για τα εξής είδη των τµηµάτων:  
1- και 2 - ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 3 - ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ελαιόλαδα), 4 - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, 5 - ΕΙ∆Η 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,  
 
β) την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (συµπλήρωση τιµολογίου) για τα 
είδη των υπολοίπων τµηµάτων, ήτοι:  
6 - ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Αυγά), 7 - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, 8 - ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, 9 - ΕΙ∆Η 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 10, 11 και 12 - ΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ, 13 - ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για τις ανάγκες του 
Νοσοκοµείου και των Ψυχιατρικών ∆οµών του Γ.Ν. Κέρκυρας».  
 
Η εν λόγω προµήθεια κατατάσσεται σε δεκατρία διακριτά επί µέρους ΤΜΗΜΑΤΑ όπως ακριβώς αναφέρεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσης. 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΦΠΑ 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΚΡΕΑΣ» ΜΕ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: 15111200-1, 15113000-3, 
15115100-8) 

12.148,05 13% 13.727,30 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤ/ΝΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ»   
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: 15112100-7) 

8.712,30 13% 9.844,90 

ΤΜΗΜΑ 3:  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΑ∆Ι» ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ 

2.326,26 13% 2.628,67 
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∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: 15411200-4) 
ΤΜΗΜΑ 4:  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ (CPV: 15221000-3) 

1.578,45 13% 1.783,65 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: 03221200-8 ) 

8.445,96 13% 9.543,93 

ΤΜΗΜΑ 6 :  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΑΥΓΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV: 03142500-3 )   

532,00 13% 601,16 

ΤΜΗΜΑ 7 : ΕΙ∆Η «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ»  ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV: 15331170-9 ) 

1.987,50 13% 2.245,88 

ΤΜΗΜΑ 8 : ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV : 15612500-6 )  

3.096,40 13% 3.498,93 

ΤΜΗΜΑ 9 : ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ( CPV : 15821000-9 ) 

885,60 13% 1.000,73 

ΤΜΗΜΑ 10 :  ΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ «ΓΑΛΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV: 15511000-3 ) 

4.864,90 13% 5.497,34 

ΤΜΗΜΑ 11 :  ΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ «ΓΙΑΟΥΡΤΙ » ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV:15551300-5 ) 

3.516,80 13% 3.973,98 

ΤΜΗΜΑ 12 :  ΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ «ΤΥΡΙΑ » ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV:15540000-5 ) 

3.955,00 13% 4.469,15 

ΤΜΗΜΑ 13 :  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV: 39222100-5) : 

7.950,58 13% & 24% 8.984,38 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 59.999,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 67.800,00 

 
Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προµήθειας. 
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος µόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

15/02/2021 
14:00 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

16/02/2021 
10:00 π.µ. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται 
από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της προµήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 
Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη 
εισήγηση του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση ολόκληρης ή µεγαλύτερης ή µικρότερης ποσότητας 
κατά ποσοστό στα εκατό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% επί των αρχικών ποσοτήτων του 
Παραρτήµατος ∆΄. 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό 67.800,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 
Ν. 4412/2016. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καθώς και οι πιθανές διευκρινήσεις 
επί της ∆ιακήρυξης θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας 
(www.gnkerkyras.gr). 
Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, θα δηµοσιεύονται στον ίδιο 
δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές. Η αναζήτηση των 
διευκρινήσεων - τροποποιήσεων θα γίνεται µε βάση τον αριθµό της ∆ιακήρυξης. 
Οι παρεχόµενες από το Νοσοκοµείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της 
διακήρυξης. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι µέρες (120) ηµέρες, προθεσµία που 
αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 
δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει 
και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές για ένα ή περισσότερα τµήµατα, δεν θα ληφθούν υπόψη για τα συγκεκριµένα τµήµατα 
που γίνεται η εναλλακτική προσφορά. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης 
προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από τους ενδιαφερόµενους, στην ελληνική 
γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
2.1. Η λέξη «Προσφορά».  
2.2. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
2.3. Ο τίτλος της διακήρυξης.  
2.4. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  
2.5. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα. 
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 
3. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 
Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους: 
Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαµβάνει, επί ποινή 
αποκλεισµού: 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων/οικονοµικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 µε την οποία θα δηλώνεται η επωνυµία 
της εταιρείας, η νοµική της µορφή και η έδρα της. 
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3. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και µε τις αριθµ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) 
και 161/2016 (κατευθυντήρια οδηγία 15) αποφάσεις της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ το οποίο παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α΄ της παρούσης. Το Τ.Ε.Υ.∆. υπογράφεται από :  
•    τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε.  
•    τον εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.) ο οποίος ενεργεί 

για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος 
του οικονοµικού φορέα, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

H υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.∆. διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr). 
Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του εντύπου. Επίσης 
δεν απαιτείται η συµπλήρωση του Μέρους V. Όλα τα υπόλοιπα Μέρη του Τ.Ε.Υ.∆. συµπληρώνονται 
κανονικά. 

 
Οι πάσης φύσεως υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.∆.) υπογράφονται από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή τον Πρόεδρο ή τον 
νόµιµο εκπρόσωπο στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.). Στην περίπτωση που επιλεγεί η 
ιδιόχειρη υπογραφή των δηλώσεων απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού η θεώρηση του γνησίου της 
χειρόγραφης υπογραφής. Όσες από τις προαναφερόµενες στην παρούσα παράγραφο δηλώσεις δύναται 
να εκδοθούν µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του άρθρου 52 του Ν. 
4635/2019, φέρουν µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης και προηγµένη ή εγκεκριµένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, υποβάλλονται ως έντυπα έγγραφα 
εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρµογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης παρά µόνο υπογεγραµµένες 
ηλεκτρονικά ή ιδιόχειρα.  

 
4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου. Τα 
αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος νοµικού προσώπου, (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα,  σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
οργάνου διοίκησης / νόµιµου εκπροσώπου. Επίσης τυχόν πιστοποιητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση, 
εγγραφές σε αρµόδια µητρώα, επιµελητήρια κτλ., σύµφωνα πάντα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός του τριµήνου που 
προηγείται της ηµεροµηνίας λήξης υποβολής προσφορών από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
συµµετέχων/οικονοµικός φορέας δεν  έχει καταδικαστεί για αδικήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 
4412/2016. 

 
6. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα του συµµετέχοντα/οικονοµικού φορέα σε ισχύ.  

 
7. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους. 

 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
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Οι υπόλοιπες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του ιδίου Άρθρου υπογράφονται από τους ∆ιαχειριστές στις περιπτώσεις 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή τον πρόεδρο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο στις 
περιπτώσεις των Α.Ε.   
 

8. Άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή του καταστήµατος (υγειονοµικού ενδιαφέροντος) που να προκύπτει 
ότι ασχολείται µε την παραγωγή, επεξεργασία, εµπορία και διάθεση των προς προµήθεια ειδών των τροφίµων 
όπου αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται:  
- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών σε άριστη κατάσταση ελευθέρων και έτοιµων προς χρήση σε χώρους που θα 
υποδείξει το Νοσοκοµείο κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι µεγαλύτερος 
από τον ζητούµενο [εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών] 
- Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώµατα ή δεν θα πληρούν τις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη καθώς το χρόνο που αναλαµβάνει να 
πραγµατοποιήσει την αντικατάσταση.  
- Ότι όλα τα υπό προµήθεια είδη είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριµένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης µε 
τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόµενης 
απολύτως της προµήθειας κατώτερης ποιότητας προϊόντων. Η µεταφορά των προϊόντων  πληροί τους όρους του 
«Κώδικα Τροφίµων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η συσκευασία των υπό προµήθεια 
είναι κατάλληλη για τρόφιµα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:   

α) Η χώρα προέλευσης και παραγωγής των προσφεροµένων ειδών   
β) Το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόµενα είδη, (εφόσον φυσικά δεν τα παράγει ο 
ίδιος) ή τον παραγωγό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.   
γ) Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόµενα είδη, µερικά ή ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο, 
εκτός των ανωτέρω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, υποχρεούνται να επισυνάψουν 
σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου όπου θα παραχθούν τα είδη, µε 
την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισµού στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  
δ) Σε περίπτωση και µόνο κατά την οποία τα προσφερόµενα είδη, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε 
αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους, ο συµµετέχων στην 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: i) αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
του διαγωνισµού στην εταιρεία του και ii) ότι τα προσφερόµενα προϊόντα, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως 
σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από όπου θα τα προµηθευτεί καθώς είναι ευχερής η προµήθειά 
τους. 

11. Πιστοποίηση συστήµατος HACCP ή ISO 22000:2005. Οι προµηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν 
πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP ή ISO 22000:2005 για τους χώρους 
παραγωγής, επεξεργασίας, εµπορίας και διάθεσης των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) 
από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει 
επιπλέον, να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP ή ISO 
22000:2005 του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.  
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει κατά την καταληκτική ηµ/νία υποβολής των δικαιολογητικών στον 
διαγωνισµό πιστοποιητικό αλλά βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης, θα πρέπει να προσκοµίσει στοιχεία 
(µελέτη ή σχετική υπεύθυνη δήλωση από το διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης ή βεβαίωση από το 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης ότι βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης) από τα οποία προκύπτει η 
συµµόρφωση της ως προς αυτό και ότι ακολουθεί τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, καθώς και τους 
αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής. 
12. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων δε µεταφέρει µε ίδια µέσα τα προϊόντα, οφείλει: 
να υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας που θα αναλάβει τη 
µεταφορά και διανοµή των υπό προµήθεια ειδών ότι αποδέχεται την εκτέλεση της µεταφοράς και διανοµής των 
υπό προµήθεια ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 
δήλωση.  
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται να είναι αριθµηµένα µε τη σειρά που εµφανίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη. 

Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής ή η µη 
προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου, συνεπάγεται τον 
υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό.  

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος 
υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις µε αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο.  

Επισηµαίνεται ότι η µη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής από όλους τους φορείς, 
πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συµµετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δηµοσίων 
συµβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισµού.    

 
Β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαµβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
συµπληρωµένα  τα τεχνικά στοιχεία αναλυτικά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της ανωτέρω προµήθειας µε 
την µορφή που εµφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, 
συµπεριλαµβανοµένου του Τµήµατος  ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ που βρίσκεται στο τέλος του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β . 
 
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαµβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο) 
την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος. Οι προσφορές να περιγράφουν αναλυτικά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών και να είναι ενυπόγραφες. 
Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς για κάθε τµήµα που 
συµµετέχουν, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτηµα ∆ της παρούσας χωρίς να προβούν σε καµία 
µεταβολή ή τροποποίηση των ζητούµενων στοιχείων ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από το συγκεκριµένο 
τµήµα. 
Η µειοδοσία ανά τµήµα θα προκύψει από τη µικρότερη σε ποσό προσφερόµενη συνολική αξία. Οι 
πίνακες οικονοµικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆ θα πρέπει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να έχουν 
συµπληρωµένα όλα τα ζητούµενα στοιχεία. 
 
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες ∆ηλώσεις καθώς και η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά που θα 
κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες. 
1. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου 
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. Τα συνηµµένα 
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική 
γλώσσα. 
2. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση 
οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον 
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.  
3. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων 
ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.  
4. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές 
σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην 
προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση 
της Επιτροπής,  περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της 
αξιολόγησης.  
5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
6. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί 
νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε 
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, 
από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
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7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή 
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. 

 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

1. Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη καθώς και οποιασδήποτε µορφής εξοπλισµό θα 
εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε 
περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.  
3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), 
εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
µικρότερο του πέντε.  
4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο 
προσφερόµενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν 
αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.  
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν 
επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του 
συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς.  
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για 
ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
8. Η τιµές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, 
κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς.  
9. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της 
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
10.   Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
3. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο.  
4. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.  
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.  
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.  
8. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  
9. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο 
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
10.  Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.  

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται στο µειοδότη κατά Τµήµα κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον 
Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του 
∆ιαγωνισµού, 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 ∆ιακήρυξης  
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.  

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα 
αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων 
Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
Η Σύµβαση που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της 
προµήθειας καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την 
κατακύρωση, την προσφορά και τη ∆ιακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην 
καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της 
Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο.  
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, 
προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος µπορεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται 
µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις 
κυρώσεις.  
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και 
την Προσφορά του Ανάδοχος, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
προς το περιεχόµενο της παρούσας.  
Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που 
απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει 
κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχος, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχος.  

 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Η σύµβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευµένης της µεταβίβασης ή εκχωρήσεως 
του συνόλου της ή µέρους αυτής ή των εξ αυτής πηγαζουσών υποχρεώσεων του, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται 
να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού 
Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του ή σε εταιρίες διαχείρισης 
απαιτήσεων που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. Στα εκχωρηµένα τιµολόγια θα αναγράφεται εµφανώς προς 
ποιον έχουν εκχωρηθεί. Αν εξοφληθεί Χρηµατικό Ένταλµα στον προµηθευτή για εκχωρηµένα τιµολόγια, αυτός 
υποχρεούται να αποδώσει τα εισπραχθέντα σε αυτόν, τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης, στον οποίο έχουν 
εκχωρηθεί τα εν λόγω τιµολόγια. 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού 
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παράδοση των ειδών µπορεί να γίνεται και τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης. 
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Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, από τις 07.00π.µ. έως τις 09.00π.µ. στις αποθήκες του 
Νοσοκοµείου. Κατά τη διαδικασία διενέργειας - παραλαβής των ειδών καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυµεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία 
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.  
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από 
το Νοσοκοµείο, µε βάση την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην 
τεχνική και οικονοµική του προσφορά. 
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο 
του Ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και 
σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή είναι τα εξής: 

α.  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
β.  Τιµολόγιο του προµηθευτή. 
γ.  Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».  
δ.  Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου. 
ε.  Κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις οικονοµικές υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 
Η δαπάνη για την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου. 
Η αµοιβή του Ανάδοχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος όπως κάθε φορά αυτή 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  
Επιπλέον των νόµιµων κρατήσεων όπως προβλέπεται κάθε φορά, τα είδη της παρούσας διακήρυξης υπόκεινται 
στην επιπλέον κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Υπέρ  Ψυχικής 
Υγείας και ΕΑΑ∆ΗΣΥ). 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες 
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 
καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται 
ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) µήνα και δώδεκα ηµέρες (42 ηµέρες) 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι εξάντλησης των αποθεµάτων.  
Ουδεµία µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν πάντως η 
εκτέλεση της Σύµβασης δεν προχωρεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να δώσει στον 
Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρηµένο αυτό πρόγραµµα προς έγκριση. 

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή των υπηρεσιών, ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, 
υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 
Ο Προµηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, 
χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην περίπτωση, στην οποία ο 
Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των χρονικών 
περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση. 
Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να 
εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από πληρωµές, είτε µε παρακράτηση από την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης.  
Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του Ανάδοχου ή σε περίπτωση 
παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της ∆ιακήρυξης και της σχετικής σύµβασης ή 
πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρµόδιας 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη 
σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  
Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η 
έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.4412/2016. 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.  
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη 
σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική 
Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η προκήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο (∆ΙΑΥΓΕΙΑ) ενώ το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης στο διαδίκτυο 
(∆ΙΑΥΓΕΙΑ), στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr) καθώς και στο  
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προµηθειών διατάξεις του ∆ηµοσίου, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 
 
 

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
-Ονοµασία: [Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ] 
-Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221917] 
-Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ / Τ.Κ. 49100] 
-Αρµόδιος για πληροφορίες: [Κεφαλληνός Κων/νος] 
-Τηλέφωνο: [26613-60641, 538] 
-Ηλ. ταχυδροµείο: [grpromit@gnkerkyras.gr] 
-∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gnkerkyras.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
-Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (15111200-1, 15113000-3, 15112100-7, 15115100-8, 15411200-4, 15221000-3, 03221200-8, 03142500-3, 
15331170-9, 15612500-6, 15821000-9, 15511000-3, 15551300-8, 15540000-5, 39222100-5) 
-Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: […………….] 
-Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
-Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
-Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού 
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση;  
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του 
άρθρου 20:ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι 
απασχολούµενοι. 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε 
επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή 
διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος 
(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην 
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, 
συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 
τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 
κατάλογο: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 
µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε 

 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης από κοινού µε άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα 
…): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των τµηµάτων για τα οποία 
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να 
εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις 
µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονοµικών 
φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος 
της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύµβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση� 

2. δωροδοκία� 

3. απάτη� 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες� 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας� 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και 
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]� 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και σχετικό(-
ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός 
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
        -Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
        -Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 
        -Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος 
σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]� 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]� 
 
 
-[……]� 
γ.2)[……]� 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]� 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]� 
 
 
-[……]� 
γ.2)[……]� 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 
[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, 
ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 
οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση 
του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής του 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί 
στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάπτουν 
δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο 
την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 
Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 
σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός 
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει 
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη 
χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη 
διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης : 
και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού 
φορέα για τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόµισµα 
 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα που 
καλύπτεται από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού 
φορέα στον τοµέα και για τον αριθµό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 
 
 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόµισµα 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο 
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός 
φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές αναλογίες που 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-
αναλογία µεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
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[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελµατικών κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) 
έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονοµικός 
φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων εργασιών 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και 

δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονοµικός 
φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα 
ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο 
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο 
τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα 
για την διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα µελέτης 
και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει τα 
ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή τις 
τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα µελέτης και 
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που 
λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών 
προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα 
ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του 
οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των διευθυντικών 
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τµήµα 
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα 
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που 
θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας� 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε 

 
[] Ναι [] Όχι 
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παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών 

εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο 
τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα 
από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούµενα έγγραφα: 
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των 
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια 
ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια 
ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατοµµύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 
ατόµων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

7  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, 
µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 

8 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή 
της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε 
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης - πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται 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) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και 
άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, 
όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις 
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

30. Πρβλ άρθρο 48. 
31. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
32. Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
33. Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη 

µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 
34. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
35. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
36. Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
37. Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
38. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
39. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 
40. Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
41. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 

οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται 
στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 

42. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της 
από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών. 

43. Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους 
υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 
τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, 
ενότητα Γ ανωτέρω.  

44. ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
45. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
46. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  & ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ 42 ΗΜΕΡΕΣ 

   

 

ΤΜΗΜΑ 1)  ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ, ΧΟΙΡΙΝΟ, ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ    
 

1.1. Μοσχαρίσιο κρέας άνευ οστού (µπούτι) ΝΑΙ   
 

1.2. Χοιρινό κρέας άνευ οστού (µπούτι) ΝΑΙ   
 

1.3 Αρνί νωπό ΟΧΙ   
 

1. Τα νωπά κρέατα θα διατίθενται σύµφωνα µε τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις που αφορούν την 
παραγωγή, την διακίνηση και διάθεση του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

2. Τα είδη θα πρέπει να είναι εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης 
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΝΑΙ   
 

3. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από µικρά και υγιή ζώα και 
από εγκεκριµένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούµενες σηµάνσεις, 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 
Υγειονοµικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

4. Το µοσχαρίσιο κρέας θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α (σφαγεία 
νεαρών µη ευνουχισµένων αρρένων ζώων, ηλικίας κάτω των δυο), 
µε µυϊκή διάπλαση, κατηγορίας S, E, U, R και βαθµό πάχυνσης 
κατηγορίας 1 και 2 (πολύ µικρή, µικρή). 

ΝΑΙ   

 

5. Τα κρέατα θα παραδίδονται σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος 
(Vacuum) σε συσκευασίες των 2 και 5 κιλών. 

ΝΑΙ   
 

6. Τα κρέατα θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά 
κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

ΝΑΙ   
 

7. Σύµφωνα µε το Π.∆. 410/94 ο τεµαχισµός του νωπού κρέατος, 
πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 
τεµαχισµού και να φέρει τις απαραίτητες σηµάνσεις (σφραγίδα και 
αριθµός έγκρισης εγκατάστασης τεµαχισµού) και για την συντήρηση 
και διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του 
παραπάνω Π.∆. 410/94 όπως ισχύει τροποποιηµένο σύµφωνα µε το 
Π.∆. 203/98. 

ΝΑΙ   

 

8. Για το βόειο - µοσχαρίσιο κρέας ο κωδικός του ζώου ή της οµάδας 
πρέπει να αναγράφεται και στο συνοδευτικά εµπορικά έγγραφά 
(τιµολόγια, δελτία αποστολής). 

ΝΑΙ   

 

9. Η µεταφορά των κρεάτων προς τις αποθήκες του Νοσοκοµείου 
µας θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα 
ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερµοκρασίας. Τα έντυπα των 
καταγραφικών να είναι στη διάθεση του Νοσοκοµείου για έλεγχο. 

ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ 2) ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ    
 

2.1. Κοτόπουλο νωπό ΝΑΙ   
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2.2. Γαλοπούλα κατεψυγµένη ΟΧΙ   
 

1. Τα παραδιδόµενα νωπά πουλερικά  θα είναι : ΝΑΙ   
 

ΒΑΡΟΥΣ   Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι βάρους 1200 γραµµαρίων 
περίπου το καθένα. Το εν λόγω βάρος µπορεί να αυξοµειώνεται, 
αφού του ζητηθεί και εφόσον  έχει την δυνατότητα αυτή ο 
προµηθευτής. 

ΤΥΠΟΥ 70 %  Τα νωπά πουλερικά θα είναι τύπου 70% δηλαδή : 
σφαγµένα , αποπτερωµένα, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια που 
κόβονται στους ταρσούς ή και ένα εκατοστό κάτω από αυτούς, 
χωρίς όργανα του πεπτικού συστήµατος και εντόσθια. 

ΝΑΙ   

2.  Η µεταφορά θα γίνεται µε ισοθερµικούς θαλάµους που διατηρούν 
την θερµοκρασία (+4ο C),(σχετ. Π.∆. 959/81) 

ΝΑΙ   
 

3. Τα χορηγούµενα πουλερικά θα είναι πάντα πρώτης κατηγορίας, 
ανέπαφα - λαµβανοµένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά - χωρίς 
κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσία ή αίµα ,χωρίς οποιαδήποτε 
ξένη οσµή, χωρίς εξέχοντα σπασµένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς 
µώλωπες , και χωρίς ίχνη προηγούµενης κατάψυξης, θα πρέπει 
επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώµα λίπους στο 
στήθος, στην πλάτη και στους µηρούς,(σχετ. κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91 
άρθρο 6), και (Π.∆. 291/96). 

ΝΑΙ   

 

4. Τα εν λόγω χορηγούµενα νωπά πουλερικά θα πρέπει να 
προέρχονται από πτηνοσφαγείο , που έχει αριθµό έγκρισης από την 
αρµόδια  κτηνιατρική υπηρεσία  και να φέρουν απαραίτητα την 
σφραγίδα (κονκάρδα) του  κτηνιατρικού ελέγχου. 

ΝΑΙ   

 

5. Απαγορεύεται η χορήγηση νωπών πουλερικών που δεν πληρούν 
τους παραπάνω όρους, καθώς και τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   
 

6. Η ηµεροµηνία παράδοσης των νωπών πουλερικών να είναι 
τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξεως. 

ΝΑΙ   
 

7. Οι κατεψυγµένες γαλοπούλες θα είναι βάρους 2500 gr – 3000 gr 
περίπου, τύπου 70%. 

ΟΧΙ   

 

8. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από 
την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία Κέρκυρας. 

ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ 3) ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΑ∆Ι ΚΑΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ    
 

3.1. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 5λιτρο ΝΑΙ   
 

1. Το παραπάνω είδος θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, 
µε οξύτητα 0-1%, τυποποιηµένο και σφραγισµένο σε κατάλληλο 
µεταλλικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της 
συσκευασίας την προέλευση, εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης και να είναι σύµφωνο µε τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών που αφορούν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
καθώς µε τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονοµικές και Αγορανοµικές 
∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

2. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναµίξεις διαφόρων 
ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας. 

ΝΑΙ   
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3. Οι παραγγελίες θα παραδίδονται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, 
κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης από το Νοσοκοµείο. 

ΝΑΙ   
 

4. Η συσκευασία πρέπει να διασφαλίζει το αµετάβλητο της σύστασης 
από την επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος 
καθώς και το αµετάβλητο των επιγραφών του όπως προβλέπεται 
από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

ΝΑΙ   

 

3.2. Αραβοσιτέλαιο ΟΧΙ   
 

Αραβοσιτέλαιο (5 λιτ) : Από εκλεκτό καλαµπόκι, υγιεινό ελαφρύ και 
κατάλληλο για το τηγάνισµα και κάθε είδους χρήση σε συσκευασία 
των 5 λίτρων 

ΟΧΙ   

   ΤΜΗΜΑ 4) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ    
 

 4.1. Πέρκα φιλέτο ΝΑΙ   
 

 4.2. Βακαλάος φιλέτο  ΟΧΙ   
 

 4.3. Σουπιά καθαρή ΝΑΙ   
 

Για τα είδη 4.1., 4.2. και 4.3.:     
 

1. Για τα κατεψυγµένα αλιεύµατα να ισχύουν οι εκάστοτε 
κτηνιατρικές, υγειονοµικές διατάξεις και διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε ότι αφορά στην επιθεώρηση, εισαγωγή, συντήρηση, 
επεξεργασία, εµπορία αυτών. 

ΝΑΙ   

 

2. Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα αλιεύµατα θα είναι Α ποιότητας για 
κάθε είδος, κατεψυγµένα κατά µονάδα (IQF) και να είναι 
συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλο 
και Β χαρτοκιβώτιο), καλά διατηρηµένα και απ΄ ευθείας βγαλµένα 
από την κατάψυξη ώστε να µην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. 

ΝΑΙ   

 

3. Να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης κατά την παράδοση. ΝΑΙ   
 

4. Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα αλιεύµατα θα έχουν ποσοστό 
επίπαγο σύµφωνα µε το ισχύον προεδρικό διάταγµα. 

ΝΑΙ   
 

5. Τα κατεψυγµένα ιχθυηρά θα τεµαχίζονται σε εργαστήρια που θα 
διαθέτουν εγκεκριµένο κωδικό αριθµό λειτουργίας, ο οποίος θα 
αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

6. Τα κατεψυγµένα αλιεύµατα θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονοµικές και Κοινοτικές 
διατάξεις και τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

ΝΑΙ   

 

7. 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 κα ποσοστό επί πάγου 
(ως 15% για τα τεµαχισµένα). 

ΝΑΙ   

 

8. Τα προσφερόµενα είδη θα παραλαµβάνονται το πρώτο τέταρτο 
του δηλωµένου χρόνου διατηρησιµότητας τους. 

ΝΑΙ   
 

9. Τα οχήµατα µεταφοράς αλιευµάτων πρέπει να είναι κατάλληλα και 
να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Τα 
κατεψυγµένα αλιεύµατα θα µεταφέρονται προς τις αποθήκες του 

ΝΑΙ   
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Νοσοκοµείου µε οχήµατα αυτοδύναµου ψύξεως ώστε να 
εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της µεταφορά θερµοκρασία            

≤ -18οC. Τα µέσα µεταφοράς θα φέρουν καταγραφικά θερµοκρασίας. 
Τα έντυπα των καταγραφικών να είναι στη διάθεση του Νοσοκοµείου 
όποτε ζητηθούν. 

10.  Τα κατεψυγµένα ψάρια να είναι σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5 
κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι 
εξής ενδείξεις: α) Η ονοµασία πώλησης συµπληρωµένη µε την 
ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγµένα» β) Η 
συσκευασία τους να µην είναι φθαρµένη ή σκισµένη και να έχει 
ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ηµεροµηνίας αλιείας, κατά-ψυξης και 
της λήξης συντήρησής τους γ) στη συσκευασία τους να αναγράφεται 
ο κωδικός αριθµός (Κ.Α.) ΕΟΚ της εγκατάστασης παραγωγής δ) 
σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη µετά την 
απόψυξη». Θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγµένα αρίστης ποιό-
τητος, συσκευασµένα κατάλληλα και να έχουν ποσοστό επί πάγου 
σύµφωνα µε το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

ΝΑΙ   

   ΤΜΗΜΑ 5) ΦΡΕΣΚΑ ΩΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ    

5.1. Αγγούρια ΟΧΙ   
 

5.2. Άνηθος µατσάκι 100γρµ ΝΑΙ   
 

5.3. Καρότα ΝΑΙ   
 

5.4. Κολοκύθια ΝΑΙ   
 

5.5. Κουνουπίδια ΟΧΙ   
 

5.6. Κρεµµύδια κόκκινα/ξανθά ΝΑΙ   
 

5.7. Κρεµµύδια φρέσκα  ΟΧΙ   
 

5.8. Λάχανο άσπρο εγχώριο ΝΑΙ   
 

5.9. Λεµόνια ΝΑΙ   
 

5.10. Μαϊντανό µατσάκι 100γρµ ΝΑΙ   
 

5.11. Μανταρίνια ΝΑΙ   
 

5.12. Μαρούλια  ΟΧΙ   
 

5.13. Μελιτζάνες ΟΧΙ   
 

5.14. Μήλα Σµίθ / Ξινόµηλα ΝΑΙ   
 

5.15. Μήλα Στάρκιν ΝΑΙ   
 

5.16. Μπανάνες ΝΑΙ   
 

5.17. Ντοµάτα  ΟΧΙ   
 

5.18. Πατάτες ΝΑΙ   
 

5.19. Πιπεριές πράσινες εγχώριες ΝΑΙ   
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5.20. Πορτοκάλια  ΝΑΙ   
 

5.21. Πράσα ΟΧΙ   
 

5.22. Ροδάκινα ΟΧΙ   
 

5.23. Σέλινο Ματσάκι 100γρµ ΝΑΙ   
 

5.24. Σκόρδα ξερά ΝΑΙ   
 

5.25. Σκόρδα φρέσκα ΟΧΙ   
 

5.26. Νεκταρίνια ΟΧΙ   
 

Για τα είδη 5.1 έως και 5.26. :    
 

1. Τα χορηγούµενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να  είναι ώριµα, 
πρώτης κατηγορίας, Α' ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, 
απαλλαγµένα από ξένες ύλες και ελαττώµατα και να µην εµφανίζουν 
αλλοίωση της σύστασης τους και των οργανοληπτικών τους 
χαρακτήρων. Να µην είναι χτυπηµένα και να είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να είναι στο 
κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
Να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη, φρέσκα, απαλλαγµένα από 
ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς µαραµένα φύλλα. Στα συνοδευτικά 
δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος 
παραγωγής. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι 
χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για τρόφιµα, απαλλαγµένες από 
ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η µεταφορά και η διακίνησή τους 
σε ικανοποιητική κατάσταση µε ευθύνη του προµηθευτή. Τα 
οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγµένα από υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να µην είναι 
µεταλλαγµένα. 

ΝΑΙ   

2. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναµίξεις διαφόρων 
ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας 

ΝΑΙ   
 

3. Να µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο. ΝΑΙ   
 

 4. Επιτρέπεται χορήγηση οπωρολαχανικών ποιότητας κατώτερης  
της πρώτης σε δύο µόνο περιπτώσεις: Α) Ντοµάτες φαγητού  Β) 
Φρούτα προοριζόµενα για την παρασκευή κοµπόστας και πάντα υπό 
την προϋπόθεση εγγράφου παραγγελίας. 

ΝΑΙ   

 

5. Η ανοχή για τις πατάτες µικρού µεγέθους, τουλάχιστον µεγάλου 
καρυδιού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της παραδιδόµενης 
ποσότητας. 

ΝΑΙ   

 

6. Τα υπό προµήθεια πορτοκάλια ανεξαρτήτως ποικιλίας πρέπει : α) 
να µην είναι πράσινα τουλάχιστον κατά τα 3/4 της συνολικής 
επιφάνειας, β) το πάχος της φλούδας να είναι κανονικό , γ) να µην 
είναι αφυδατωµένα και µάλιστα λόγω παγετού και δ) κακής υγιεινής 
καταστάσεως απαγορευµένης της παρουσίας κοκκοειδών, σήψεως 
και κερατίτιδας. Ειδικώς τα πορτοκάλια που δεν προέρχονται από 
ψυγείο δεν πρέπει να έχουν ζαρώµατα στην φλούδα που σηµαίνει 
παλαιά συγκοµιδή ή αυτόµατη πτώση (χαµάδες).Τα δε προερχόµενα 
από ψυγείο δεν πρέπει να παρουσιάζουν φλούδα µε φελλώδες 
επίστρωµα περισσότερο από το 1/4 της συνολικής επιφάνειας των. 

ΝΑΙ   
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7. Τα νωπά οπωρολαχανικά θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   
 

   ΤΜΗΜΑ 6) ΑΥΓΑ    
 

6.1. Αυγά ΝΑΙ   
 

Τα αυγά που θα παραδίδονται θα είναι: ΝΑΙ   
 

1. Ωοσκοπηµένα Α κατηγορίας, µε τις απαραίτητες σηµάνσεις βάσει 
των κείµενων διατάξεων. 

ΝΑΙ   
 

2. Βάρους 53 έως 63 γραµµαρίων. Ο έλεγχος του βάρους θα 
εξακριβώνεται µε ζύγιση ορισµένου αριθµού αυγών, κατ΄ εκτίµηση 
της Επιτροπής Παραλαβής. 

ΝΑΙ   

 

3. Τα αυγά θα είναι: καθαρά, άθικτα, συσκευασµένα από το 
ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, σε καθαρές προθήκες, 
µε τις παρακάτω προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 
ενδείξεις: 

ΝΑΙ   

Όνοµα και διεύθυνση του ωοσκοπικού ή της εταιρείας που µεριµνά 
για τη συσκευασία 

ΝΑΙ   

∆ιακριτικός αριθµός ωοσκοπικού κέντρου ΝΑΙ   
 

Κατηγορία αυγού Α ΝΑΙ   
 

Κατηγορία βάρους ΝΑΙ   
 

Αριθµός αυγών ΝΑΙ   
 

Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας ΝΑΙ   
 

Να διατηρούνται στο ψυγείο αµέσως µετά την παραλαβή τους. ΝΑΙ   
 

4. Θα είναι συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία 
πλαστικές θήκες και Β χαρτοκιβώτιο. Οι συσκευασίες θα είναι 
κατάλληλου τύπου που θα τα προστατεύουν από εξωτερικές 
επιµολύνσεις και θα τα διατηρούν ακέραια κατά τη µεταφορά. Οι 
πλαστικές θήκες θα είναι 6, 10, 20, 30 τεµαχίων, ανάλογα µε την 
παραγγελία του Νοσοκοµείου. 

ΝΑΙ   

 

5. Τα αυγά που θα προσκοµίζονται θα είναι της πρώτης εβδοµάδας 
ωοσκόπησης και θα προκύπτει από την ετικέτα ή από σχετική 
βεβαίωση του ωοσκοπικού κέντρου που θα συνοδεύσει το είδος. 

ΝΑΙ   

 

6. Τα αυγά θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
κτηνιατρικές, κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   
 

   ΤΜΗΜΑ 7)  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ    
 

7.1. Φασολάκια στρογγυλά ΝΑΙ   
 

7.2 Λαχανικά ανάµικτα κοµµένα ΝΑΙ   
 

7.3. Σπανάκι ΝΑΙ   
 

7.4. Αρακάς ΝΑΙ   
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7.5 Πράσο κοµµένο ΝΑΙ   
 

1. Για τα κατεψυγµένα λαχανικά να ισχύουν οι εκάστοτε υγειονοµικές 
διατάξεις και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά στην 
επιθεώρηση, εισαγωγή, συντήρηση, επεξεργασία, εµπορία αυτών. 

ΝΑΙ   

 

2. Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι Α ποιότητας για 
κάθε είδος, κατεψυγµένα κατά µονάδα (IQF), καλά διατηρηµένα και 
απ΄ ευθείας βγαλµένα από την κατάψυξη ώστε να µην έχουν 
ξεπαγώσει καθόλου. 

ΝΑΙ   

 

3. Να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης κατά την παράδοση ΝΑΙ   
 

4. Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα λαχανικά θα έχουν ποσοστό 
επίπαγο σύµφωνα µε το ισχύον προεδρικό διάταγµα. 

ΝΑΙ   
 

5. Τα κατεψυγµένα λαχανικά θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις και τους 
όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

ΝΑΙ   

 

6. Η συσκευασία των προϊόντων θα είναι κατάλληλα αεροστεγή και 
θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ηµεροµηνία κατάψυξης, 
ηµεροµηνία λήξης, χώρα προέλευσης, καθαρό βάρος). 

ΝΑΙ   

7. Τα προσφερόµενα είδη θα παραλαµβάνονται το πρώτο τέταρτο 
του δηλωµένου χρόνου διατηρησιµότητας τους. 

ΝΑΙ   

8. Τα κατεψυγµένα λαχανικά θα µεταφέρονται προς τις αποθήκες του 
Νοσοκοµείου µε οχήµατα αυτοδύναµου ψύξεως ώστε να 

εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της µεταφορά θερµοκρασία≤  -
18οC. Τα µέσα µεταφοράς θα φέρουν καταγραφικά θερµοκρασίας. 
Τα έντυπα των καταγραφικών να είναι στη διάθεση του Νοσοκοµείου 
όποτε ζητηθούν. 

ΝΑΙ   

 

   ΤΜΗΜΑ 8) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ    
 

8.1. Άρτος λευκός ΝΑΙ   
 

1.  Οι άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας τύπου Μ 
χωριάτικο, σε τεµάχια του µισού ή του ενός κιλού, να είναι καλά 
ψηµένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και οµοιογενής, να είναι 
εύγευστος και απαλλαγµένος από κάθε δυσάρεστη µυρωδιά. Θα 
παραδίδεται τρεις ώρες µετά τον εκκλιβανισµό του µε δικαιολογηµένη 
µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αυξοµείωση ως προς το βάρος του. Να 
είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί την ίδια µέρα της 
διάθεσης. Να είναι καλά ζυµωµένο και ψηµένο και να έχει την 
κανονική και νόµιµη υγρασία του. Το νερό που θα χρησιµοποιείται θα 
είναι πόσιµο. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λυκίσκου. Η έψηση µε 
επαφή των τεµαχίων επιτρέπεται σε βαθµό 15%. Το ψήσιµο θα 
πρέπει να είναι οµοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα 
(φλόγωµα) θα πρέπει να είναι οµοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το 
µαγειρικό αλάτι να µην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις 
προϋποθέσεις του µαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να 
αποκτήσει την θερµοκρασία περιβάλλοντος και να µεταφέρεται όπως 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η µεταφορά του άρτου θα γίνεται 
σε χάρτινες συσκευασίες, µέσα σε κατάλληλα κάνιστρα ή σε καλάθια 
τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίµων. 
Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την 
απόκρυψη της τυχόν ελαττωµατικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή 
του χρώµατος των αλεύρων. Η µεταφορά των ανωτέρω ειδών θα 

ΝΑΙ   
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γίνεται µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα 
είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυµαίνονται τακτικά. Το ψωµί θα 
πρέπει µα πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί 
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές 
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

8.2. Άρτος σίκαλης ΝΑΙ   
 

1. Φρέσκο, αρίστης ποιότητος, σε κατάλληλη συσκευασία από 
ισόποση ανάµειξη αλεύρων σίκαλης και σιταριού. Οι άρτοι να 
παρασκευάζονται από αλεύρια  Α΄ ποιότητας  σε τεµάχια του µισού 
ή του ενός κιλού, να είναι καλά ψηµένος, η διόγκωσή του να είναι 
κανονική και οµοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγµένος από 
κάθε δυσάρεστη µυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες µετά τον 
εκκλιβανισµό του µε δικαιολογηµένη µόνο τη νόµιµη αγορανοµική 
αυξοµείωση ως προς το βάρος του. Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, 
που να έχουν ψηθεί την ίδια µέρα της διάθεσης. Να είναι καλά 
ζυµωµένο και ψηµένο και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία 
του. Το νερό που θα χρησιµοποιείται θα είναι πόσιµο. Απαγορεύεται 
η χρησιµοποίηση λυκίσκου. Η έψηση µε επαφή των τεµαχίων 
επιτρέπεται σε βαθµό 15%.Το ψήσιµο θα πρέπει να είναι οµοιογενές 
και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωµα) θα πρέπει να 
είναι οµοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το µαγειρικό αλάτι να µην 
ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του µαγειρικού 
άλατος και να µην περιέχει ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ουσία. Ο 
άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερµοκρασία περιβάλλοντος και 
να µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η µεταφορά 
του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, µέσα σε κατάλληλα 
κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής 
των τροφίµων. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την 
βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν ελαττωµατικότητας των 
φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώµατος των αλεύρων. Η µεταφορά των 
ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο 
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα 
απολυµαίνονται τακτικά. Το ψωµί θα πρέπει µα πληροί τους όρους 
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

ΝΑΙ   

8.3. Ψωµάκια λευκά 100γρµ ΝΑΙ   

   ΤΜΗΜΑ 9) ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ    
 

9.1. Ψωµί Τόστ 500γρµ ΝΑΙ   
 

9.2. Φρυγανιές λευκές ή σικάλεως 500γρµ ΝΑΙ   
 

1. Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική 
αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης.  

ΝΑΙ   

 

2.  Τα χορηγούµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις Υγειονοµικές ∆ιατάξεις 

ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ 10) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΑΛΑ)    
 

  10.1. Γάλα φρέσκο αγελαδινό πλήρες 0,5 λίτρο ΝΑΙ   
 

  10.2. Γάλα φρέσκο αγελαδινό 1,5% λιπαρά 1 λίτρο ΝΑΙ   
 

  10.3. Γάλα µακράς διάρκειας αγελαδινό 3,5% λιπαρά 1 λίτρο ΝΑΙ   
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1. Η παραγωγή και εµπορία παστεριωµένου αγελαδινού γάλακτος θα 
πρέπει να γίνεται σε εναρµόνιση µε τους ισχύοντες υγειονοµικούς 
κανόνες όπως αυτοί αναφέρονται στο Π.∆. 56/1995, Π.∆. 252/2002 
και Π.∆.119/1997 της ισχύουσας κτηνιατρικής νοµοθεσίας, καθώς 
επίσης και τα άρθρα 79 και 80 του Κ.Τ.Π. όπως αυτά έχουν 
τροποποιηθεί µε τις αποφάσεις Α.Χ.Σ.1050/1996 Φ.Ε.Κ. 
263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98 και την Οδηγία 
2000/13/Ε.Κ. περί επισήµανσης τροφίµων. 

ΝΑΙ   

 

2. Το χορηγούµενο παστεριωµένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει 
περιεκτικότητα σε λίπος 3,5 %, 1,5 % και να είναι συσκευασµένο σε 
TetraPack συσκευασία  ή πλαστική φιάλη PET  σε χωρητικότητες 
όπως ζητούνται ανωτέρω. Πρέπει να πληρεί τα µικροβιολογικά 
σταθερότυπα που ορίζονται στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. 
Πρέπει να πληρεί επίσης τις απαιτούµενες προδιαγραφές, όσον 
αφορά στην υποχρεωτική επισήµανση στην συσκευασία του 
(Ονοµασία πώλησης, Επωνυµία και έδρα παραγωγού, Ηµεροµηνία 
παστερίωσης, ελάχιστης διατηρησιµότητας, Αριθµός παρτίδας, Σήµα 
καταλληλότητας, κ.τ.λ.). Πρέπει να πληρεί επίσης τις προδιαγραφές 
όσον αφορά στις συνθήκες αποθήκευσης και µεταφοράς (Υγιεινές 
συνθήκες µεταφοράς, χειρισµού κ.τ.λ.). 

ΝΑΙ   

 

3. Το παστεριωµένο γάλα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε θερµική 

επεξεργασία 71,7 ºC για 15 sec ή σε διαδικασία παστερίωσης, που 
χρησιµοποιεί ενδεδειγµένους συνδυασµούς χρόνου - θερµοκρασίας, 
για την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος και να παρουσιάζει 
αρνητική αντίδραση στην δοκιµή της φωσφατάσης. 

ΝΑΙ   

4. Αµέσως µετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντοµότερο 

δυνατόν, σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6ºC στην οποία 
θερµοκρασία συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησης του καθορίζεται 
µε ευθύνη του παρασκευαστή και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε 
(5) ηµέρες συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας 
παστερίωσης. 

ΝΑΙ   

5. Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
όλους τους κανόνες της υγιεινής και να είναι αρκετά ανθεκτικές ώστε 
να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική προστασία των προϊόντων. 

ΝΑΙ   

 

6. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες (γεύση, οσµή, χρώµα) να είναι 
χαρακτηριστικοί του είδους 

ΝΑΙ   
 

7. Το παστεριωµένο γάλα πρέπει να παραλαµβάνεται µε ηµεροµηνία 
της ηµέρας που έγινε σε αυτό η παστερίωση ή την εποµένη. 

ΝΑΙ   
 

8. Η συσκευασία του θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος πρέπει να 
πληροί όλους τους όρους υγιεινής. ∆εν πρέπει να απελευθερώνει 
ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει την σύσταση του 
γάλακτος ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του 
ιδιότητες. 

ΝΑΙ   

 

9. Η µεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυµασµένα 
µεταφορικά µέσα ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερµοκρασίας. 
Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι θερµοκρασίες µεταφοράς των 
ειδών καθώς και οι θερµοκρασίες αποθήκευσης πριν τη διακίνηση. 
Τα έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκοµείο για 
έλεγχο, όποτε ζητηθούν. 

ΝΑΙ   

 

10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), µεταφοράς ΝΑΙ   
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(θερµοκρασία µεταφοράς, χρήση κατάλληλων µεταφορικών µέσων, 
έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα πρέπει να πληρούν τις 
ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τους 
απαιτούµενους όρους των οδηγών ορθής υγιεινής σύµφωνα µε τις 
αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων. 

   ΤΜΗΜΑ 11) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΙΑΟΥΡΤΙ)    
 

  11.1. Γιαούρτι αγελάδος µε 2% λιπαρά 200γρµ ΝΑΙ   
 

1. Τα χορηγούµενα είδη θα πρέπει να είναι παρασκευασµένα από 
παστεριωµένο γάλα αγελάδος και θα πρέπει να πληρούν τους όρους 
που προβλέπει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις και τις απαραίτητες 
προδιαγραφές περί µικροβιολογικών σταθεροτύπων (Π.∆. 49/1989). 

ΝΑΙ   

 

2. Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλλειµα 
άνευ λίπους (ΣΥΑΛ) σε ποσοστό ανώτερο κατά 10 % τουλάχιστον 
από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 80 Παρ. 3 του Κ.Τ.Π., των 
αντιστοίχων ειδών γάλακτος από τα οποία παρασκευάζεται. 

ΝΑΙ   

 

3. Θα χορηγείται γιαούρτι αγελάδος περιεκτικότητας σε λίπος  2%. ΝΑΙ   
 

4. Θα πρέπει επίσης να πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 82 Παρ. 6 του Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας, 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, απουσία ιζήµατος, συντηρητικών 
ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. 

ΝΑΙ   

 

5. Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι 200 γρ. ΝΑΙ   

6. Τα είδη θα παραλαµβάνονται το πρώτο τέταρτο του δηλωµένου 
χρόνου διατηρησιµότητας τους (π.χ. σε προϊόν µε ηµεροµηνία 
ανάλωσης 1 µήνα θα παραλαµβάνεται την πρώτη εβδοµάδα από 
την ηµεροµηνία παραγωγής του). 

ΝΑΙ   

7. Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριµένη 
πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το αµετάβλητο της σύστασης, 
της επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος. Επί της 
συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και 
ΣΥΑΛ, η ηµεροµηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η επωνυµία της 
εταιρείας µε ανεξίτηλη γραφή. 

ΝΑΙ   

 

8. Να παραδίδονται µέσα σε χαρτοκιβώτια, ανάµεσα στα οποία να 
υπάρχουν διαχωριστικά κατάλληλου τύπου. 

ΝΑΙ   
 

9. Η µεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυµασµένα 
µεταφορικά µέσα ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερµοκρασίας. 
Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι θερµοκρασίες µεταφοράς των 
ειδών καθώς και οι θερµοκρασίες αποθήκευσης πριν τη διακίνηση. 
Τα έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκοµείο για 
έλεγχο, όποτε ζητηθούν. 

ΝΑΙ   

 

10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), µεταφοράς 
(θερµοκρασία µεταφοράς, χρήση κατάλληλων µεταφορικών µέσων, 
έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα πρέπει να πληρούν τις 
ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τους 
απαιτούµενους όρους των οδηγών ορθής υγιεινής σύµφωνα µε τις 
αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων. 

ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ 12) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ)    
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Τα χορηγούµενα είδη να είναι Α’ Ποιότητας και να παράγονται σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις 
υφής και χρώµατος και να έχουν υποστεί επιτυχή ωρίµανση. Οι 
οργανοληπτικοί χαρακτήρες των ειδών (γεύση, οσµή, χρώµα) να 
είναι χαρακτηριστικοί του κάθε είδους. Να αναγράφονται στη 
συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνοµα του προϊόντος, β) η 
επωνυµία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, γ) το βάρος του 
περιεχοµένου, δ) η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. Η συσκευασία 
θα είναι ανάλογα µε τις απαιτήσεις του Νοσοκοµείου, της Ελλ. 
Νοµοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. Να προέρχονται από 
νοµίµως λειτουργούντα τυροκοµεία.  Η µεταφορά των προϊόντων να 
γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα ψυγεία που 
θα φέρουν καταγραφικά θερµοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα 
ελέγχονται οι θερµοκρασίες µεταφοράς των ειδών καθώς και οι 
θερµοκρασίες αποθήκευσης πριν τη διακίνηση. Τα έντυπα των 
καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκοµείο για έλεγχο, όποτε 
ζητηθούν. 

ΝΑΙ   

 

Τα είδη να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   
 

Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να παραδίδουν τα προϊόντα 
κατά είδος και ποσότητα σύµφωνα µε τις παραγγελίες του 
Νοσοκοµείου. 

ΝΑΙ   

 

Θα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασµένα κοµµάτια, των 
οποίων η προετοιµασία και η συσκευασία να γίνονται από 
εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται κάτω 
από τον έλεγχο των κατά τόπους χηµικών υπηρεσιών του ΓΧΚ. 

ΝΑΙ   

Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στη συσκευασία (Απόφ. ΑΧΣ 
1762/90 Τροπ. Άρθρο 83). 

ΝΑΙ   

Η συσκευασία σε όλα τα είδη  θα είναι πλαστική αεροστεγής µε το 
εσωτερικό φύλλο ή φιλµ, που έρχεται σε επαφή µε το τρόφιµο από 
ύλη που επιτρέπεται από το Κ.Τ.Π. 

ΝΑΙ   

 

Απαγορεύεται η προµήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας όταν 
αυτά δεν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές σύµφωνα µε το 
άρθρο 83Γ (Γενικές διατάξεις για τα τυριά) του Κ.Τ.Π και την ∆ΥΑ 
2805/1960-ΦΕΚ 179/Β/27.4.1960 (αδυναµία ανταπόκρισης στον 
ορισµό, στον ειδικό τρόπο παρασκευής, στην ονοµασία του, απουσία 
οργανοληπτικών ιδιοτήτων της κατηγορίας του, εµφανείς 
µακροσκοπικές µεταβολές χρώµατος και σχήµατος, ουσιώδεις 
αλλοιώσεις ή απώλεια οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, ατελής 
ωρίµανση όπου η ωρίµανση επιβάλλεται, παρουσία ακάρεων, 
σκουληκιών, εντόµων, τοξινών, τοξικών ή καρκινογόνων ανόργανων 
ή οργανικών ουσιών, παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών, 
σήψης, ευρωτίασης κ.τ.λ). 

ΝΑΙ   

 

Επισηµαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη 
συσκευασία, όπως καθορίζονται στο άρθρο 11 του ΚΤΠ  και οι 
οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε κάθε µονάδα 
συσκευασίας (κεφάλι, µπαστούνι, δοχεία κ.λ.π) σύµφωνα µε το 
άρθρο 83Γ του ΚΤΠ. 

ΝΑΙ   

 

Επισηµαίνεται η εναρµόνιση τους στις ισχύουσες υγειονοµικές 
διατάξεις περί µικροβιολογικών σταθεροτύπων. 

ΝΑΙ   

 

   12.1. Φέτα σε συσκευασία 15 κιλών ΝΑΙ   
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1. Η  προµηθευόµενη φέτα (Π.Ο.Π) θα πρέπει να είναι εξαιρετικής 
ποιότητας µε µέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 
επί ξηρού 43%. Πρέπει να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές 
(ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά  κ.τ.λ.) 
σύµφωνα µε το άρθρο 83 ενότητα ∆2α του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και του Π.∆. 81/93 (προϊόντα ονοµασίας προέλευσης). 

ΝΑΙ   

 

2. Στο µέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις: 

ΝΑΙ   
 

   α) «Φέτα» (FETA) ΝΑΙ   
 

   β) Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης» (Π.Ο.Π) ΝΑΙ   
 

   γ) Τυρί ΝΑΙ   
 

   δ) Επωνυµία  και έδρα παραγωγού-συσκευαστή ΝΑΙ   
 

   ε) Βάρος του περιεχοµένου ΝΑΙ   
 

   στ) Ηµεροµηνία παραγωγής ΝΑΙ   
 

   ζ)  Στοιχεία ελέγχου πού αναλύονται ως εξής: ΝΑΙ   
 

   ζ1)Τα δύο πρώτα γράµµατα της ονοµασίας προέλευσης ΦΕ ΝΑΙ   
 

   ζ2) Αύξοντας αριθµός του µέσου συσκευασίας ΝΑΙ   
 

   ζ3) Ηµεροµηνία παραγωγής ΝΑΙ   
 

3. Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.∆ 
81/93. 

ΝΑΙ   

4. Η φέτα να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και σε πλαστικά 
δοχεία µε φυσική άλµη βάρους από 0.400 έως 0.500kg, ανάλογα µε 
την παραγγελία του Νοσοκοµείου, µε τις απαραίτητες ενδείξεις όπως 
προβλέπει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών. 

ΝΑΙ   

  12.2. Ηµίσκληρο Τυρί Μπαστούνι ΝΑΙ   
 

12.3. Τυρί Ηµίσκληρο σε φέτες ΝΑΙ   
 

1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας µε µέγιστη 
υγρασία 45% και λίπος υπολογισµένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 
40%. 

ΝΑΙ   

 

2. Το είδος τυρί ηµίσκληρο σε φέτες του τοστ να είναι σε συσκευασίες 
των 0.5 kg. Η συσκευασία να γίνει σε εγκεκριµένο εργαστήριο 
τεµαχισµού (βάσει Π∆ 56/95). 

ΝΑΙ   

 

12.4. Ανθότυρο ΝΑΙ   
 

1. Να είναι νωπό, πρώτης ποιότητας µε λιποπεριεκτικότητα 15-20% 
σε συσκευασία µέχρι 0.5 kg ανάλογα µε την παραγγελία του 
Νοσοκοµείου, µε τις απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπει ο 
Κώδικας Τροφίµων και Ποτών. 

ΝΑΙ   

 

12.5. Σκληρό Τυρί (Κεφάλι) ΝΑΙ   
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1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας µε µέγιστη 
υγρασία 38% και λίπος υπολογισµένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 
40%. 

ΝΑΙ   

 

 12.6. Σκληρό Τυρί έτοιµο τριµµένο ΝΑΙ   
 

2. Το είδος τυρί σκληρό έτοιµο τριµµένο να είναι σε συσκευασίες του 
1 kg. Η συσκευασία να γίνει σε εγκεκριµένο εργαστήριο τεµαχισµού 
(βάσει Π∆ 56/95). 

ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ 13) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ    
 

13.1.  Αλεύρι Γ.Ο.Χ. 1 κιλό ΝΑΙ   
 

Το προϊον να είναι Α' ποιότητας, να πληρεί τους όρους που αναφέ-
ρονται στο  Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. Να µην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Να 
είναι προϊόν υψηλής ποιότητας και γεύσης, απαλλαγµένο από ξένα 
σώµατα, απεντοµωµένο µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για 
τον άνθρωπο, σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, µε ένδειξη στην συσκευασία 
της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) 
προέλευση, β) ποιότητα Α.  

ΝΑΙ   

 

13.2.  Μακαρόνια κοπτά 500γρµ ΝΑΙ   
 

13.3.  Μακαρόνια κριθαράκι µέτριο 500γρµ ΝΑΙ   
 

13.4.  Μακαρόνια Νο2 500γρµ ΝΑΙ   

13.5.  Μακαρόνια Νο6 500γρµ ΝΑΙ   
 

13.6   Μακαρόνια πέννες 500γρµ ΝΑΙ   
 

13.7.  Μακαρόνια πεπονάκι 500γρµ ΝΑΙ   
 

Για τα είδη 13.2. εως και 13.7. θα πρέπει :    
 

1. Να είναι προϊόντα που παρασκευάζονται από σιµιγδάλι 100% και 
να πληρούν τους ορούς του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (άρθρο 
115) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Τα 
ζυµαρικά να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και 
να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγµένα από έντοµα, ακάρεα 
κ.λ.π. Τυποποιηµένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία.  

ΝΑΙ   

 

2. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασµένων µε νερό ή όχι 
ζυµαρικών πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις 
χρησιµοποίησης µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς 
επεξεργασίας αυτών. 

ΝΑΙ   

 

3. Τα ζυµαρικά όταν βράζονται µε νερό πρέπει: ΝΑΙ   
 

   - Να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο ΝΑΙ   
 

   - Να µη διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5% ΝΑΙ   
 

   - Να µην παρουσιάζουν πολτώδη µορφή ΝΑΙ   
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Το υγρό βρασµού πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαυγές, χωρίς 
δυσάρεστη οσµή ή ισχυρή όξινη γεύση. Θόλωµα του υγρού σηµαίνει 
κατώτερης ποιότητας ή παλαιωµένο προϊόν. 

ΝΑΙ   

 

4. Οι πρώτες ύλες για την Παρασκευή ζυµαρικών πρέπει να πληρούν 
τους αντίστοιχους όρους και διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών. 

ΝΑΙ   

 

5. Να είναι σε κατάλληλες και ακέραιες συσκευασίες των 500γραµ. 
όπου θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες παραγωγής και λήξης. 

ΝΑΙ   
 

6. Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις περί 
συσκευασίας του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   
 

7. Τα προσφερόµενα είδη θα παραλαµβάνονται το πρώτο τέταρτο 
του δηλωµένου χρόνου διατηρησιµότητας τους (π.χ. προϊόν µε 
ηµεροµηνία ανάλωσης 12 µήνες θα παραλαµβάνεται το πρώτο 
τρίµηνο από την ηµεροµηνία παραγωγής τους). 

ΝΑΙ   

 

13.8.  Πουρές πατάτας σάκος 25 κιλών ΝΑΙ   
 

Το προϊόν να είναι Α' ποιότητας, να πληροί τους όρους που αναφέ-
ρονται στο  Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. Να µην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Να  
προϊόν υψηλής ποιότητας και γεύσης, απαλλαγµένο από ξένα 
σώµατα, απεντοµωµένο µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για 
τον άνθρωπο, σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 25 κιλών. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, µε ένδειξη στην 
συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος.  

ΝΑΙ   

 

13.9.  Ρεβύθια 500γρµ ΝΑΙ   
 

13.10. Ρύζι Bonet 500γρµ ΝΑΙ   
 

13.11. Ρύζι γλασσέ 500γρµ ΝΑΙ   
 

13.12. Φακές ψιλές 500γρµ ΝΑΙ   
 

13.13. Φασόλια γίγαντες 500γρµ ΝΑΙ   
 

13.14. Φασόλια µέτρια 500γρµ ΝΑΙ   
 

Για τα είδη απο 13.9. εως και 13.14. θα πρέπει :    
 

Να είναι Α' ποιότητας, να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο  
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να 
µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά 
προϊόντα, υψηλής ποιότητας, και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριµα, 
φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα και µε 
οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, 
απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 
άνθρωπο, σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου, µε ένδειξη στην συσκευασία της ηµεροµηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Επί της 
συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) 
προέλευση, β) ποιότητα Α. ∆εν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα 

ΝΑΙ   
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φυτά.  

13.15. Φιδές ψιλός 250γρµ ΝΑΙ   
 

Ισχύει ότι για τα είδη 13.2. έως και 13.7. ΝΑΙ   
 

13.16 Εµφιαλωµένο Νερό εξάδα ΟΧΙ   
 

13.17.  Γαλοπούλα φιλέτο καπνιστή κοµµένη ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένες σε κατάλληλη  συσκευασία  και 
εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η ηµεροµηνία λήξης. 
Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Να 
πληρούνται οι όροι του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις 
Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

 

13.18. Μπέικον καπνιστό α/δ κοµµένο ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένες σε κατάλληλη  συσκευασία  και 
εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η ηµεροµηνία λήξης. 
Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Να 
πληρούνται οι όροι του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις 
Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

 

13.19. Γάλα εβαπορέ 410γρµ ΟΧΙ   
 

1. Εβαπορέ πλήρης άριστης ποιότητας γάλα, µερικώς 
αποβουτυρωµένο που αραιώνεται ένα(1) µέρος γάλακτος µε 1,4 
µέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. Να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες 
διατάξεις. To κάθε κουτί πρέπει να ανοίγει χωρίς τη βοήθεια 
µηχανικών µέσων (easy open).  

ΟΧΙ   

 

13.20. Αλάτι Νο2 10 κιλών ΝΑΙ   
 

13.21. Αλάτι ψιλό 500γρµ ΝΑΙ   
 

Για τα είδη 13.20. και 13.21. :    
 

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητος, κατάλληλο 
για επιτραπέζιο και µαγειρικής, να ρέει χωρίς πρόσθετα ροής, 
καθαρό, απαλλαγµένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να µην 
σκληραίνει το νερό στο µαγείρεµα. Συσκευασµένο σε τυποποιηµένη 
κατάλληλη πλαστική σακούλα 500γρµ για ψιλό αλάτι και 10 κιλών 
για αλάτι Νο2. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
σύνθεση, η προέλευση και εγγυηµένη ηµερ. λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

13.22. Άνθος αραβοσίτου βανίλια 2κιλο ΝΑΙ   

13.23. Άνθος αραβοσίτου βανίλια 160 γραµ.  ΟΧΙ   
 

Για τα είδη 13.22. και 13.23. :    
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

ΝΑΙ   
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Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

13.24. Βαφή αυγών κόκκινη  1χ50 φάκελλα ΟΧΙ   
 

13.25. Βούτυρο τύπου βιτάµ 250γραµ. ΝΑΙ   
 

13.26. Βούτυρο τύπου βιτάµ soft κεσεδάκι 250 γραµ.  ΟΧΙ   
 

Για τα είδη 13.25. και 13.26. :    
 

Αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, και η 
ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης και να 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.27. Γαρύφαλλο αλεσµένο 500 γρµ. ΟΧΙ   
 

13.28. ∆αφνόφυλλα 500 γρµ. ΝΑΙ   
 

13.29. ∆εντρολίβανο 500γρµ ΝΑΙ   
 

Για τα είδη 13.27. , 13.2.10. και 13.29. :    
 

Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να 
µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.30. Ελιές καλαµών (181/200) /1 κιλό ΟΧΙ   
 

Ελιές, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία 
µε ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξύδι. Θα είναι σύµφωνα µε τους όρους 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως 
µε τις ισχύουσες Κοινοτικές &  Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΟΧΙ   

 

13.31. Ζάχαρη λευκή ψιλή 1 κιλό ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής µορφής, τυποποιηµένη σε 
χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου. Το προϊόν 
θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.32. Ζελέ  διαφόρων  γεύσεων ΝΑΙ   

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.33. Κανέλλα τριµµένη 500γραµ.  ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να 
µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

ΝΑΙ   
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αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

13.34. Κοµπόστα ροδάκινο 3κιλο µισόκαρπο ΝΑΙ   
 

13.35. Κοµπόστα ροδάκινο 1000 γραµ. µισόκαρπο ΝΑΙ   
 

Για τα είδη 13.34. και 13.35. :    
 

 Τα χορηγούµενα είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και σύµφωνα µε τους 
όρους και προδιαγραφές του Κ.Τ.Π. και αντικειµένων κοινής χρήσης 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Οι καρποί και 
τα φρούτα που χρησιµοποιούνται για την Παρασκευή των 
κοµποστών, πρέπει να πληρούν όλους τους όρους για τα νωπά 
τρόφιµα φυτικής προέλευσης, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο « 
∆ιάφορα τρόφιµα φυτικής προέλευσης» του Κ.Τ.Π. Τα διατηρηµένα 
τρόφιµα πρέπει να πληρούν εκτός από τις διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και όλους τους όρους των διατάξεων της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας που αφορούν την υγιεινή κατάσταση και 
γενικά καταλληλότητα προς διατροφή. H ηµεροµηνία λήξης θα 
αναγράφεται στη συσκευασία και όχι στην επικολληµένη ετικέτα. Για 
τη συσκευασία των διατηρηµένων τροφίµων, γενικά, πρέπει να 
πληρούνται όλοι οι όροι του Κ.Τ.Π. του Κεφαλαίου «Υλικά 
Συσκευασίας». 

ΝΑΙ   

 

13.36. Κορν φλέιξ 1 κιλό ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών 
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.37. Κύµινο τριµµένο 500 γραµ. ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να 
µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

13.38. Λεµόνι (χυµός) 330 γραµ. ΝΑΙ   

13.39. Μαργαρίνη µερίδα 10 γραµ. ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, και η 
ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης και να 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.40. Μαρµελάδα µερίδα 20 γραµ. διαφόρων γεύσεων ΝΑΙ   
 

Με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας 

ΝΑΙ   
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κατανάλωσης. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. 

13.41. Μέλι µερίδα 20 γραµ. ΟΧΙ   
 

Μέλι ελληνικό, ανθόµελο. ΟΧΙ   
 

13.42. Μοσχοκάρυδο τριµµένο 500γραµ. ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να 
µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.43. Μπαχάρι τριµµένο 500γραµ. ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να 
µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΟΧΙ   

 

13.44. Μπισκοτόκρεµα ΟΧΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΟΧΙ   

 

13.45. Ξύδι 400 γραµ. ΝΑΙ   
 

13.46. Ξύδι 5 λιτρα ΟΧΙ   
 

Για τα είδη 13.45. και 13.46. :    
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλο πλαστικό µπουκάλι. 
Εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το 
ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να µην είναι αναπλήρωµα ξυδιού 
(να µην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.47. Πιπέρι κόκκινο πάπρικα τριµµένη 500γραµ. ΝΑΙ   
 

13.48. Πιπέρι µαύρο τριµµένο 500γραµ. ΝΑΙ   
 

13.49. Ρίγανη έξτρα 500 γρµ. ΝΑΙ   
 

Για τα είδη 13.47. , 13.48. και 13.49. :    
 

Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία και  να 
µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 

ΝΑΙ   
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τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

13.50. Ριζάλευρο 450γρµ. ΟΧΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΟΧΙ   

 

13.51. Σόδα διττανθρακική 500 γρµ. ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ηµεροµηνία λήξης. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.52. Στιγµιαίος καφές 2 γραµ. (φακελάκι) ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία, βάρους 2γραµ ανά φακελάκι. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα 
πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.53. Σφολιάτα γαλλική 800 γραµ. ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ηµεροµηνία λήξης. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.54. Ταραµοσαλάτα 1 κιλο ΟΧΙ   
 

Αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία 
σφραγισµένη και αναλλοίωτη µε αναγραφόµενες προδιαγραφές. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση η 
ηµεροµηνία λήξης. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. 

ΟΧΙ   

 

13.55. Τοµατ/λτος διπλής συµπύκνωσης 500 γραµ.  ΝΑΙ   
 

13.56. Τοµατ/λτος διπλής συµπύκνωσης 1000 γραµ.  ΟΧΙ   
 

13.57. Τοµάτα κονκασέ  3 κιλών  ΝΑΙ   
 

13.58. Τοµάτα κονκασέ 500 γραµ. ΟΧΙ   
 

Για τα είδη 13.55. εως και 13.2.58. :    
 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου και 

ΝΑΙ   
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να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

13.59. Τσάι µαύρο (φακελάκι)  ΝΑΙ   
 

13.60. Τσάι µαύρο χύµα πακέτο 1 κιλό ΝΑΙ   
 

Για τα είδη 13.59. και 13.60. :    
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία. Να  
πληροί τους όρους Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες  
υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.61. Τσιζ crackers 45γρ. ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ηµεροµηνία λήξης. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.62. Τυρόπιτα – σπανακόπιτα ατοµική 150 γραµ. ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία των 
1.000 γραµ. και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

ΝΑΙ   

 

13.63. Χαλβάς βανίλια 1000 γραµ. ΟΧΙ   
 

13.64. Χαλβάς κακάο 1000 γραµ. ΟΧΙ   
 

Για τα είδη 13.63. και  13.64. :    
 

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

 

ΟΧΙ 
  

13.65. Χαµοµήλι φακελάκι ΝΑΙ   

Αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία. Να  
πληροί τους όρους Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες  
υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

 

13.66. Χυµός φυσικός πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη 250 ml ΝΑΙ   
 

Αρίστης ποιότητος, 100% φυσικός χωρίς συντηρητικά. Από 
συµπυκνωµένο χυµό πορτοκαλιού περιεκτικότητας σε φρούτο 50% 
τουλάχιστον, µε την προσθήκη νερού. Χωρίς ζάχαρη. 
Συσκευασµένος σε κατάλληλη σφραγισµένη ερµητικά κλειστή χάρτινη 
συσκευασία, βάρους 250 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου.  

ΝΑΙ   

 

   ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΑΙ   
 

Α) Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : 1. Μακροσκοπικούς και 2. 
Εργαστηριακούς.  Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαµβάνουν : 1) Τον 

ΝΑΙ   
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χηµικό, 2) τον Μικροβιολογικό, 3) τον παρασιτολογικό 4) τον 
τοξικολογικό κλπ. 

Β) Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται ( διενέργεια µακροσκοπικού 
ελέγχου, λήψη δειγµάτων και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο) 
από τις κατά τόπους αρµόδιες Χηµικές, Κτηνιατρικές κλπ. Υπηρεσίες, 
από τις Επιτροπές παραλαβής , οι οποίες σε κάθε παραλαβή 
διενεργούν και τον µακροσκοπικό έλεγχο. Όσο για τον εργαστηριακό, 
δηλαδή για 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 επιτροπές παραλαβής ή στέλνουν 
απευθείας τα δείγµατα στα αρµόδια εργαστήρια ή καλούν τις 
αρµόδιες υπηρεσίες (∆/νση Υγιεινής Αθηνών , Κτηνιατρικής, 
Γεωργίας ) οι οποίες ελέγχουν µακροσκοπικά το είδος και 
προβαίνουν στην λήψη δείγµατος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον 
το κρίνουν αναγκαίο. 

ΝΑΙ   

 

Γ) Όταν διενεργείται δειγµατοληψία, κατά την παραλαβή του 
προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του προµηθευτή ή 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου αυτού , ο οποίος θα υπογράψει το 
σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής ο 
εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο 
δειγµατοληψίας, η επιτροπή σηµειώνει στο πρακτικό ότι και διενεργεί 
κανονικά την δειγµατοληψία. 

ΝΑΙ   

 

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

ΝΑΙ   

 

Ε) Σε περίπτωση µη κανονικού δείγµατος η παραποµπή στον 
Εισαγγελέα θα γίνεται από το Νοσοκοµείο. 

ΝΑΙ   
 

ΣΤ) 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. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

  
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 
Κατάστηµα:______________________________________________ 
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
 
Προς:    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της Εταιρείας …………… Οδός …………. 
Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή 
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 
 
και µέχρι του ποσού των ευρώ …………………. για τη συµµετοχή στον διενεργούµενο διαγωνισµό της 
…………………..  για εκτέλεση της προµήθειας «…………»  συνολικής αξίας ……..  συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµ ……  διακήρυξη σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση σας ότι µπορούµε 
να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
 

 
 

  
 

1.1 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛO 1.180 8,76

1.2 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΟ 315 5,75

1.3 ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 0 0

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                        

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 - 868

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων  του Γ.Ν. Κέρκυρας για  42 ηµέρες» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 1 : Κρέας,  με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης τιμής 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

ΤΜΗΜΑ 1 : ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ, ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΙ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ (CPV : 15111200-1, 15113000-3, 15115100-8)

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ €

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 2.570 3,39

2.2 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΚΙΛΟ 0 0,00

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                        

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 – 868

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων  του Γ.Ν. Κέρκυρας για  42 ηµέρες» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 2 : Πουλερικά με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης 

μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ( CPV : 15112100-7)

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

5LT 
ΤΕΜ 137 16,98

3.2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5LT (ΦΠΑ 13%) ΤΕΜ 0 0

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                        

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 - 868

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων  του Γ.Ν. Κέρκυρας για  42 ηµέρες» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 3 : Μαγειρικό Λάδι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης 

μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΑ∆Ι & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ( CPV : 15411200-4) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 156 7,08

4.2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 0 0,00

4.3 ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΙΛΟ 61 7,77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 - 868

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ηµέρες» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 4 : Κατεψυγμένα Αλιεύματα,  με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και 

πιστοποιούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

ΤΜΗΜΑ 4 : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ( CPV : 15221000-3 )

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ
ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                         

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 

5.1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ 0 0,00

5.2 ΑΝΗΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 100ΓΡΜ ΤΕΜ 125 0,41

5.3 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛO 140 1,15

5.4 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛO 50 1,74

5.5 ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑ ΤΕΜ 0 0,00

5.6 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ/ΞΑΝΘΑ ΚΙΛΟ 450 0,80

5.7 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 0 0,00

5.8 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛO 1.260 0,62

5.9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛO 270 1,59

5.10 ΜΑΙΝΤΑΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 100ΓΡΜ ΤΕΜ 206 0,41

5.11 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛO 500 1,03

5.12 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΡΟΜΑΙΝ ΤΕΜ 0 0,00

5.13 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛO 0 0,00

5.14 ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ ΚΙΛO 235 1,56

5.15 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛO 1.500 1,56

5.16 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛO 295 1,56

5.17 ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛO 0 0,00

5.18 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛO 2.000 0,71

5.19 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛO 40 1,95

5.20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ ΚΙΛO 1.000 1,10

5.21 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛO 0 0,00

5.22 ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΙΛO 0 0,00

5.23 ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 100ΓΡΜ ΤΕΜ 195 0,41

5.24 ΣΚΟΡ∆Α ΞΕΡΑ ΤΕΜ 300 0,44

5.25 ΣΚΟΡ∆Α ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 0 0,00

5.26 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 0 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 – 868

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για  42 ηµέρες» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα Οπωρολαχανικά με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και 

πιστοποιούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

ΤΜΗΜΑ 5 : ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ( CPV : 03221200-8 ) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                          

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 ΑΥΓΑ ΤΕΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 – 868

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 6: Αυγά με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).

ΤΜΗΜΑ 6 : ΑΥΓΑ ( CPV : 03142500-3 )

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για  42 ηµέρες» 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

3.800

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                      

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΙΛΟ

7.2 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΚΟΜΕΝΑ ΚΙΛΟ

7.3 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ

7.4 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΟ

7.5 ΠΡΑΣΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΚΙΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 – 868

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 7 : Κατεψυγμένα Οπωρολαχανικά με τιμές μονάδος  (συμπλήρωση τιμολογίου). 

ΤΜΗΜΑ 7 : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ( CPV : 15331170-9)

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ηµέρες» 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

164

155

135

110

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

270

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛΟ

8.2 ΑΡΤΟΣ ΣΙΚΑΛΗΣ ΚΙΛΟ

8.3 ΨΩΜΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ 100γρ. ΤΕΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 - 868

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 8 : Είδη Αρτοποιείου με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).

ΤΜΗΜΑ 8 : ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ( CPV : 15612500-6 )

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ηµέρες» 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                               

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

1.870

490

1.400

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 500γρ ΤΕΜ

9.2 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Ή ΣΙΚΑΛΕΩΣ 500γρ ΤΕΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 - 868

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 9 : Είδη Ζαχαροπλαστείου με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου). 

ΤΜΗΜΑ 9 : ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ( CPV : 15821000-9 )

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ηµέρες» 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                      

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

155

380

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 0,5 L ΤΕΜ

10.2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ ΜΕ 1,5%  ΛΙΠΑΡΑ 1 L ΤΕΜ

10.3
ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ 3,5% 

ΛΙΠΑΡΑ 1 L
ΤΕΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 - 868

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 10 :  Γαλακτοκομικά - Γάλα με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).

ΤΜΗΜΑ 10 : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΓΑΛΑ ( CPV : 15511000-3 )

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ηµέρες» 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                      

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

350

2.400

870

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑ∆ΟΣ  ΜΕ 2% ΛΙΠΑΡΑ ΣΥΣΚ. 

200ΓΡ.
ΤΕΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 – 868

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 11 : Γαλακτοκομικά – Γιαούρτι, προϋπολογισμός με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).

ΤΜΗΜΑ 11 :  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΓΙΑΟΥΡΤΙ ( CPV : 15551300-8 )

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για  42 ηµέρες» 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

3.140

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                   

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 15 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΟ

12.2 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΙΛΟ

12.3 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΟ

12.4 ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΙΛO

12.5 ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΚΕΦΑΛΙ) ΚΙΛO

12.6 ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟ ΚΙΛO

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 – 868

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 12 : Γαλακτοκομικά - Τυρί  με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).

ΤΜΗΜΑ 12 : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΙ ( CPV : 15540000-5  )

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ηµέρες» 

30

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                    

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

180

100

50

210

50

ΑΔΑ: 9Ζ174690Β3-ΛΣΒ
21PROC008103234 2021-02-05



 

 
 

13.1 ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ

13.2 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΠΤΑ 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.3 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.4 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.5 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.6 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.7 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.8 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΑΚΚΟΣ 25 ΚΙΛΟ ΤΕΜ

13.9 ΡΕΒΥΘΙΑ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.10 ΡΥΖΙ ΒΟΝΕΤ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.11 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.12 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.13 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.14 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.15 ΦΙ∆ΕΣ ΨΙΛΟΣ 250ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.16 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 6ΤΕΜ ΤΕΜ

13.17 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΚΟΜΜΕΝΗ ΚΙΛΟ

13.18 ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟ Α/∆ ΚΟΜΜΕΝΟ ΚΙΛΟ

13.19 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.20 ΑΛΑΤΙ Νο 2 10 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ

13.21 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ  500ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.22 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 2ΚΙΛΟ ΤΕΜ

13.23 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 160 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.24 ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ  1χ50 ΦΑΚΕΛΛΑ ΤΕΜ

13.25 ΒΟΥΤΥΡΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΑΜ 250ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.26 ΒΟΥΤΥΡΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΑΜ SOFT ΚΕΣΕ∆ 250 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.27 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΑΛΕΣΜΕΝΟ 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.28 ∆ΑΦΝΟΦΥΛΛΑ 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.29 ∆ΕΝ∆ΡΟΛΙΒΑΝΟ 500ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.30 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ(181/200) 1 ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ

13.31 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ

13.32 ΖΕΛΕ 1000ΓΡΑΜ. ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  ΓΕΥΣΕΩΝ ΤΕΜ

13.33 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.34 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 3ΚΙΛΟ ΜΙΣΟΚΑΡΠΟ ΤΕΜ

13.35 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 1000 ΓΡΑΜ. ΜΙΣΟΚΑΡΠΟ ΤΕΜ
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                

Τηλ : 2661360641 – 868

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της/του ……………………………………………………………, 

έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,

Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..

τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..

ΤΜΗΜΑ 13 : Είδη Παντοπωλείου με  τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).

ΤΜΗΜΑ 13 : ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( CPV : 39222100-5 )

∆ιαγωνισµός για την : «Προµήθεια Τροφίµων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ηµέρες» 
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13.36 ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΞ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ

13.37 ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.38 ΛΕΜΟΝΙ (ΧΥΜΟΣ)330 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.39 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕΡΙ∆Α 10 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.40 ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΜΕΡΙ∆Α 20 ΓΡΑΜ. ∆ΙΑΦ. ΓΕΥΣΕΩΝ ΤΕΜ

13.41 ΜΕΛΙ ΜΕΡΙ∆Α 20 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.42 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.43 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.44 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ

13.45 ΞΥ∆Ι 400 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.46 ΞΥ∆Ι 5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ

13.47 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΠΡΙΚΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.48 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.49 ΡΙΓΑΝΗ ΕΞΤΡΑ 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.50 ΡΙΖΑΛΕΥΡΟ 450ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.51 ΣΟ∆Α ∆ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ 500 ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.52 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 2 ΓΡΑΜ. (ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΤΕΜ

13.53 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ 800 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.54 ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ

13.55 ΤΟΜ/ΛΤΟΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.56 ΤΟΜ/ΛΤΟΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 1000 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.57 ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΚΑΣΕ  3 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ

13.58 ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.59 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΤΕΜ

13.60 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΥΜΑ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ

13.61 ΤΣΙΖ CRACKERS 45ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.62 ΤΥΡΟΠΙΤΑ – ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 150ΓΡΜ. ΤΕΜ

13.63 ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ 1000 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.64 ΧΑΛΒΑΣ ΚΑΚΑΟ 1000 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ

13.65 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΛΑ ΤΕΜ

13.66 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 250ML ΤΕΜ
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