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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  

ΑΦΜ 999161766,  ∆.Ο.Υ.  Ηρακλείου 
                                                                  
Τµήµα Προµηθειών                                                                                   Ηράκλειο        25/10/2016 
Πληροφορίες      : Ψαράκη Αικατερίνη                                                          Αρ. Πρωτ.: 16011  

ΤΗΛ.  : 2813 408847            Αρ. Ηλεκτρ. ∆/σµού ΕΣΗ∆ΗΣ: 28595 
FAX    : 2810 214481 
Email : kpsaraki@venizeleio.gr 

 
 

   
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/2016 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Για την προµήθεια «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» CPV 15500000-3, για τις ανάγκες του  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,  για ένα (1) 

έτος, προϋπολογισµού 159.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. (εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων, τριακοσίων ευρώ),  

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, 

που θα δοθεί ως το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής 

πώλησης κατά την ηµέρα παράδοσης των ειδών. 

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)  

Ηµεροµηνία έναρξης 

υποβολής προσφορών  

Καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

7  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 7:30 π.µ. 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017  

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα 15.00 µ.µ. 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.ΣΗ.∆Η.Σ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

159.300,00 € πλέον Φ.Π.Α 

(180.009,00 € συµπεριλ/νου Φ.Π.Α.) 

CPV  15500000-3 «Γαλακτοκοµικά Προϊόντα» 
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1. Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών 

2. Τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».  

4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το 

Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 

66/Α/96),«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες  

ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµόσιου ή των νοµικών προσώπων του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις  του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του  άρθρου 8 του 

Ν.3414/05, 

5. του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 

6. του N.4152/2013 περί «Προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16
ης

  

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 

7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των  

καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 

Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

8.  του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 

9.  του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων  από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

10.  του Ν.3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης 

και άλλες διατάξεις» 

11. του  Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 

Α/04-09-2010». 

15. Του Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
Α
/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».  

17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προµηθειών Νοσοκοµείων και 

ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών». 
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17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων –

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 

1989/(L395)…………………..της 11
ης

 ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».  

18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

19.του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 

20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονοµίας». 

21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις»  

23. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

προσώπων, Υπηρεσιών ∆ηµοσίου τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις.  

 

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:  

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού    

            Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων». (Ε.Σ.Η.∆.ΗΣ)» 

2. Τη Την µε αριθ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09). 

3. Την µε αριθ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά 

τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09). 

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονοµικών που αφορά «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόµενων Φορέων  έτους 2014 πιστώσεις 

2014-2015 ……» 

5. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί «ορισµού φορέων 

διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας 

(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών» 

6. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί 

«παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014. 

7. Το µε αριθµ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασµα πρακτικού της ΕΠΥ µε αριθµ. 83 και από 26-5-2016 και 

27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση  των αιτηµάτων τροποποιήσεων  του Προγράµµατος Προµηθειών 

και Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους  2014 του νοσοκοµείου «ΠΑΓΝΗ-

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί µε την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά 

την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της. 

8. Την µε αρ. 352/8-6-2015 απόφαση ∆ιοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισµού φορέων διενέργειας  

διαγωνισµών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014. 
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9. Την µε αριθµ. 4080/29-07-2016 Απόφαση  Ε.Π.Υ.  έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του 

διαγωνισµού. 

10. Την µε αριθµ. 577/12/14-09-2016 Απόφαση  ενιαίου ∆.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού. 

11. Τις υπ’ αριθµ. 1711/12-10-2016 Απόφαση ∆έσµευσης της Πίστωσης (Α∆Α: 7∆ΥΜ469061-Λ86)  που 

αφορά στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 598/12-10-2016 Απόφαση ∆έσµευσης της Πίστωσης (Α∆Α:  

ΩΟΠΚ46906Ο-Ψ∆Σ) που αφορά στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Κάτω των Ορίων (τακτικό) διαγωνισµό για την προµήθεια 

«Γαλακτοκοµικών Προϊόντων» CPV 15500000-3, για τις ανάγκες του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, για ένα (1) έτος, προϋπολογισµού 159.300,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. (εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων, τριακοσίων ευρώ), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, που θα δοθεί ως το µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης κατά την ηµέρα 

παράδοσης των ειδών και  αναφέρεται στα Παραρτήµατα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

της παρούσης ∆ιακήρυξης.  

 

2- Η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 

ύστερα από κανονική προθεσµία µεγαλύτερη των τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την ηµεροµηνία 

αποστολής για δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος ∆ιακηρύξεων της Εφηµερίδας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα) και της δηµοσίευσης περίληψης της 

διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 

στον Ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.   

(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα).  

 

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2016 

ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 07:30 π.µ. 

7  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2016 ΗΜΕΡΑ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 7:30 π.µ. 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2017 ΗΜΕΡΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα 15.00 µ.µ. 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2017 

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΩΡΑ 10.30 π.µ. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το 

σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). Η 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 

Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 

5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό  οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

5.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 

TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
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• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 

∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. 

αποστέλλοντας : 

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα XΙ του Προσαρτήµατος Α για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία 

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 

εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 

σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του. 

5.3. Οι υποψήφιοι προµηθευτές που επιθυµούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ καλούνται να συµπληρώσουν µε τα στοιχεία τους το Ειδικό 

Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόµενων (λαµβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης 

εγγεγραµµένων οικονοµικών φορέων) που βρίσκεται αναρτηµένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισµού 

στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι προµηθευτές που 

επιθυµούν εκπαίδευση καλούνται να µας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ηµεροµηνία έναρξης 

υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος στο 

Email: kpsaraki@venizeleio.gr.  

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

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  

6.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»………….…………...……….…..……ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» …………………………...…………….…...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»       ………………..……………….............................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ……….…………………..…………….……………………...................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

6.5. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»……..………………….……………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    ………………………… ……......................................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄  

6.7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ……………………………………………   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

6.8. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……………………………………...........……  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
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7.  Προθεσµίες ∆ιαγωνισµών: 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 

συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές 

και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει 

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύµφωνα µε το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 

της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Ο προσφέρων προµηθευτής, 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 . 

8. Η προκήρυξη του διαγωνισµού και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ), στην ιστοσελίδα  του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: 

www.venizeleio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφηµερίδες:  

• ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

• ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

• ΠΑΤΡΙΣ 

9. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ   
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός κάτω των Ορίων (Τακτικός) 

∆ιαγωνισµός 

α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 28595 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
27 Οκτωβρίου 2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  

Στις 27 Οκτωβρίου 2016 

• ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

• ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

• ΠΑΤΡΙΣ 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

έγγραφα της Σύµβασης) 

www.venizeleio.gr 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ηµεροµηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών  

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ Ώρα 7:30 π.µ. 

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 15.00 µ.µ. 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 10.30 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός ΝUTS: GR431)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Γαλακτοκοµικά Προϊόντα 

CPV  15500000-3 «Γαλακτοκοµικά Προϊόντα» 
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ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 τις ανάγκες του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,       

(Κωδικός ΝUTS: GR431), 

προϋπολογισθείσα 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ 159.300,00€   µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  ο οποίος 

αναλύεται : 

ΠΑΓΝΗ : 106.200,00€  µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 53.100,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1511   

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο καλούνται οι 

ενδιαφερόµενοι προµηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύµφωνα µε τους 

όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα 

διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς 

και των υποβαλλόµενων προσφορών και η Σύµβαση θα συνταχθούν στην 

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα 

υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ  % 
Νόµιµες κρατήσεις  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ∆ΥΟ (2) ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  

∆ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ - ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Τ.Κ.71409 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ- ΤΙΜΩΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ -  CPV 15500000-3 ΚΑΕ 1511 

Α/Α 
Κωδικός 

Είδους 
Περιγραφή Είδους M/M 

Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 

Ποσότητα 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 205254 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ  

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2%  200 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

ΤΕΜ 0,45 12.000 5.400,00 702,00 6.102,00 

2 238860 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ  ΠΛΗΡΕΣ 3,5 % 

ΛΙΠΑΡΑ 

ΤΕΜ 0,45 38.000 17.100,00 2.223,00 19.323,00 

3 238862 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 0 % ΛΙΠΑΡΑ   
ΤΕΜ 0,45 15.000 6.750,00 877,50 7.627,50 

4 29705 ΤΥΡΙ EDAM ΚΙΛΑ 3,70 5.750 21.275,00 2.765,75 24.040,75 

5 29706 ΤΥΡΙ REGATO ΚΙΛΑ 5,57 1.000 5.573,84 724,60 6.298,44 

6 29707 ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΙΛΑ 9,65 203 1.958,95 254,66 2.213,61 

7 20056 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π ΚΙΛΑ 5,60 6.500 36.400,00 4.732,00 41.132,00 

8 41453 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ UHT 1,5% ΤΕΜ 0,81 15.300 12.393,00 1.611,09 14.004,09 

9 29588 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ UHT 3,5% ΤΕΜ 0,81 20.600 16.686,00 2.169,18 18.855,18 

10 29589 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7,5% 

ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΤΡΟΥ 

ΤΕΜ 1,76 5.000 8.800,00 1.144,00 9.944,00 

11 29708 
ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ 

ΑΤΟΜΙΚΑ (8 ΤΕΜ) 
ΤΕΜ 1,004354 4.320 4.338,81 564,05 4.902,85 

12 77133 ΤΥΡΙ REGATO ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 5,23 3.000 15.690,00 2.039,70 17.729,70 

13 220584 ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΙΛΑ 6,90 1.000 6.900,00 897,00 7.797,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 159.265,60 20.704,53 179.970,13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016. 

1.2. Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

1.2.1.   Περιεχόµενα     (υπο)φακέλου     «∆ικαιολογητικά     συµµετοχής - τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 

1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισµού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 93, 

και τη παρ. 2, αρ. 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική 

Επιστολή Συµµετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης 

συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της 

Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύµατα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1.2. της παρούσας διακήρυξης. 
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1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75)  σύµφωνα µε το αρ. 79 παρ. 2 

& 4 του Ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 5.1, 5.2 και 5.3 του Παραρτήµατος Β της παρούσας 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016. 

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του 

Ν.4412/2016, η υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

Στην υπεύθυνη δήλωσή του ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας δηλώνει επίσηµα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες 

πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.  

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συµπληρώνει µία υπεύθυνη 

δήλωση.  

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες µιας ή περισσότερων 

άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαµβάνει την δική του 

υπεύθυνη δήλωση, µαζί µε χωριστή υπεύθυνη δήλωση, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε 

µία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

Τέλος, όταν σε µια διαδικασία προµήθειας συµµετέχουν από κοινού όµιλοι οικονοµικών φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, 

χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στην υπεύθυνη δήλωση. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
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1.2.1.1.3.  Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα  κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως 

το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

1.2.1.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει µε αντιπρόσωπό του. 

 

- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή 

που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά  σε  µορφή  αρχείου  τύπου   .pdf  και  προσκοµίζονται   κατά περίπτωση   

από  αυτόν   εντός  τριών  (3)  εργάσιµων  ηµερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των 

εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής 

- Τεχνική  Προσφορά» που έχουν   υποβληθεί   µε  την   ηλεκτρονική   προσφορά   και   απαιτούνται   να 

προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά 

και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 
Στον    (υπό)    φάκελο    «∆ικαιολογητικά    Συµµετοχής   -   Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τα κάτωθι : 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις  ειδικές  ηλεκτρονικές   φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι τo «φύλλο συµµόρφωσης – τεκµηρίωσης» της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ , ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα 

απαντώνται µία προς µία και µε την ίδια σειρά  όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήµατος  ΣΤ’ της παρούσης. 

Προσφορές οι οποίες θα απαντούν µονολεκτικά, χωρίς τεκµηρίωση και παραµποµπές θα απορρίπτονται 

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραποµπή (ανά είδος µε 

αναφορά και στον κωδικό του) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η 

οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραµµένο 

το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήµατος ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (µόνο για τα είδη για 

τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).  

1.2.1.2.2. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016  

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι 

οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική 

σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Η αναθέτουσα αρχή 

αναγνωρίζει ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν 

είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για 

τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 

προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδοµένων από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα 

συστήµατα ή πρότυπα  όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται 

στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήµατα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 

1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόµενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή 

πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναµα 

πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. 
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Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη 

δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 

ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά µέσα µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι 

ισοδύναµα µε εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρµοστέου συστήµατος ή του προτύπου περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον 

οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

1.2.1.2.3. Επίσης στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στο παράρτηµα ΣΤ΄  Τεχνικές   Προδιαγραφές όπως άδεια λειτουργίας κ.ά. ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. 

1.2.2.   Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 

Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω :  

 

1.2.2.1. Προσφερόµενες Τιµές(ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό %) 

Ι. Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να  δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της εκάστοτε 
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διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του  είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα 

αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους. 

ΙΙ. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίνεται ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

ΙΙΙ. Στο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης θα περιλαµβάνεται κάθε  επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει 

το Νοσοκοµείο. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς κλπ) βαρύνει τον προµηθευτή. 

IV. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα   θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

V. Το ποσοστό έκπτωσης θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το αρχικό 12µηνο ισχύος της σύµβασης, 

καθώς και για το διάστηµα ισχύος τυχόν παρατάσεων. 

VI.  Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το ΕΣΗ∆ΗΣ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 

προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τέσσερα (4) 

δεκαδικά ψηφία που προκύπτει από την αφαίρεση  από την Τιµή Αναφοράς (Εκκίνησης)  που τίθεται στην 

παρούσα διακήρυξη, του ποσοστού  έκπτωσης που προσφέρουν για το αντίστοιχο είδος. 

Τιµή Αναφοράς (χωρίς ΦΠΑ) για σύγκριση των προσφορών: Η 

ενδεικτική τιµή που αναφέρεται στον πίνακα ειδών της ∆/ξης (σελ. 10) 

 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή ο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της 

οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Ζ΄). 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα : 

-΄Oτι µε ποινή απόρριψης, οι τιµές στις οικονοµικές προσφορές των προµηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται 

στη µονάδα µέτρησης όπως ζητούνται από τη ∆/ξη. 

- Ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το 

σύστηµα. 
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V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε 

περίπτωση για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας ανά είδος.  

 Σηµειώνονται τα ακόλουθα : 

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ανά είδος της 

οικονοµικής προσφοράς  

- Επισηµαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς, όσο και η 

συνολική προσφερόµενη τιµή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα 

να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας 

κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2. Σύγκριση τιµών  

1.2.2.2.1. Επισηµαίνεται ότι τα οικονοµικά στοιχεία (προσφερόµενες τιµές, ανάλυση τιµών, οικονοµικά 

στοιχεία κ.λ.π) οι προµηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του 

φακέλου της οικονοµικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών  

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για 

εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του 

προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που 

µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη 

κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν 

λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφεροµένων. 

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 

πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να 

δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής 

τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία 
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(τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ-   ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 

προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 

Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουµανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος 

που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που 

συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. 

   

1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την λήψη της 

παραγγελίας. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη 

απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου 

συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής 

είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, 

β) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήµατος του προµηθευτή. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 

συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 

5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
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6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

7. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκοµίστηκε. 

 

 1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία , µετά την οριστική 

ποσοτική  και ποιοτική παραλαβή του είδους .  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στα αρ. 129-

133 και 200-215 του Ν. 4412/2016. 

2. Ως προς τον τρόπο πληρωµής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου 

ισχύουν τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.6.  Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των   Άρθρων 

138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 

Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

1.2.2.2.7. Επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα.  
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Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρου 97 του Ν. 

4412/2016. Στο έγγραφο αίτηµα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, 

πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, 

οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν 

παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή µόνο αν υποβλήθηκε µέσα 

στο ως άνω δεκαήµερο διάστηµα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διενέργειας του διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

µε ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νοµίµου εκπροσώπου του. 

Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για 

το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 

οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 

όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και 

µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε 

περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 

104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών µεταβολών, ο συµµετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

-  κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης 

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 

γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα 

από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016. 
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• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Με την συµµετοχή του υποψήφιου οικονοµικού φορέα στον ∆ιαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική 

µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από µέρους του τα ακόλουθα: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης  

• Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη 

και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση της παρούσας διακήρυξης.  

• Συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 

• Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής του διαγωνισµού λόγω τεχνικού προβλήµατος στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, ο τελευταίος 

επαναλαµβάνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συµµετέχοντες. 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.µ, µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.µ. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 
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3.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,   εφαρµοζόµενων  

κατά  τα  λοιπά  των  κειµένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών 

της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών . 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

4.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών  σε εφαρµογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή 

αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 7.1 και 7.2. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

5.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 

κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 
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5.1.1.    Φυσικά πρόσωπα : 

5.1.1.1. Απόσπασµα µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριµένα ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονοµικού φορέα,  

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

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 

κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυµάτων της, 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 (Α' 215). 
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Σηµειώνεται ότι: 

-  η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

- σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες 

θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.  

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 

χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης 

ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή  

- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

- δεν έχει κριθεί ως 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 του. 

5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, από 

το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού Μητρώου του Παρατήµατος ΧΙ του 

Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν 

γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια 

αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α. 

5.1.2.   Τα νοµικά πρόσωπα: 

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 

∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 
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5.1.3. Οι συνεταιρισµοί : 

5.1.3.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1. 

5.1.3.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  5.1.1.2,  5.1.1.3   και   5.1.1.4  της παραγράφου   5.1.1, 

και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2. 

 5.1.3.3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

5.1.4.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

Σηµειώνεται ότι : 

� Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

�  Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους  1 και 2 και στην 

περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α 

πιστοποιητικό/α µπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

 

5.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ : 
∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του 

προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω: 

5.2.1 ∆ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον 

τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές 

χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των 
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δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία 

θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω 

χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο 

οικονοµικός φορέας λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ∆ήλωση για όσο χρόνο 

λειτουργεί. 

 

5.3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, είναι από τα παρακάτω: 

κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία 

τριετία, κατά µέγιστο όριο, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού 

παραλήπτη. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

6.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται 

να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκαν. 

 

7.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
Για την ανάδειξη του µειοδότη εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 
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8.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Α. Έως την 31η -12-2016 

8.1 Σύµφωνα µε τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισµό και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 

δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόµενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π∆ 

118/2007.  

8.2 Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το 

ήµισυ του χρόνου που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της 

διακήρυξης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική 

ηµεροµηνία για την υποβολή εµπροθέσµου προδικαστικής προσφυγής είναι η ηµεροµηνία λήξης της 

δεκαηµέρου προθεσµίας που τρέχει από την εποµένη της λήξης του ως άνω µέγιστου εύλογου χρόνου. 

Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

      Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) και πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφεύγοντα και 

αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του αρµόδιου δικαστικού 

σχηµατισµού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκαπέντε ηµερών από την άσκηση της 

προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήµερη προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της 

προσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, 

µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής ενώπιον 

του αρµόδιου δικαστηρίου. 
      Οι προθεσµίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων καθώς και η άσκηση 

αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύµβασης. 

8.3  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν.3886/2010, σύµφωνα µε τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού µέχρι την 

απόφαση κατακύρωσης. 

 

Β. Από την 1η -1-2017 

8.4  Σύµφωνα µε την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους, 

εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 

περί «Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων Συµβάσεων». 

8.5 Σύµφωνα µε την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από 
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τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

8.6. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από 

την σύναψη της σύµβασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 

345-374 περί «Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων Συµβάσεων». 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

9.1.  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

9.1.2.   Εγγύηση Συµµετοχής  

1.  Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και την ∆/νση του 

οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του 

προϋπολογισµού της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτηµα Α΄.  

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συµµετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των 

προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της 

διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 3.185,31 €. 

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για µέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης 

συµµετοχής πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των 

ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

2. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν 

προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 

για υπογραφή της σύµβασης. 

4. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1 του 

Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Σηµειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά 

συµµετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ηµερών από την 

ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης  

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης κατατίθεται προ ή κατά την 

υπογραφή της Σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου 

του αντικειµένου της Σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις 

αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. 

9.1.3.3.   Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) µήνα 

επιπλέον της ετήσιας  διάρκειας ισχύος της Σύµβασης  

9.1.3.4.  Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει 

αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται 

η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παραλαβής. 

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :  

α)  Η ηµεροµηνία έκδοσης.  

β)  Ο εκδότης. 

γ)  Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

δ)  Τα στοιχεία της  ∆ιακήρυξης  ήτοι :  

-   ο Αριθµός της ∆ιακήρυξης 
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-  η αναφορά : Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης.   

-   η ηµεροµηνία της ∆ιακήρυξης.   

ε) Ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής.   

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.  

ζ) Η πλήρης επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.  

η) Η σχετική σύµβαση και τα προς προµήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της 

εγγύησης συµµετοχής).  

θ) Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει 

σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόµενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας µέχρι επιστροφής της.  

ι) Οι όροι ότι: 

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διζήσεως. 

ιβ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµία 

από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε 

πέντε  (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ιγ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

ιδ)  ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από 

απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.    

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας.  

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται 

µόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι 

εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη». 

 

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία 

Κάθε µία από τις ως άνω εγγυήσεις µπορεί να καλύπτεται από µία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των 

οποίων το άθροισµα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων 

ή Κοινοπραξιών, το άθροισµα των εγγυητικών επιστολών των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα 

ισούται µε το ποσό της εγγύησης και θα κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα µε το 

ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν. Κάθε µια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόµατι 

όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.  

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας πρόσκλησης  το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα αυτής.  

 

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 

11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 
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10.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες µε δικαίωµα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” για παράταση του 

χρόνου ισχύος της για 12 ακόµη µήνες µε τους ίδιους όρους και τιµές µε την σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή .  

Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή, στην περίπτωση που 

συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή 

υπάρξουν άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

11. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση, 

σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (Χαµηλότερη Τιµή). 

 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς µε την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι 

αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ανά είδος της 

οικονοµικής προσφοράς  

 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το ΕΣΗ∆ΗΣ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 

προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τέσσερα (4) 

δεκαδικά ψηφία που προκύπτει από την αφαίρεση  από την Τιµή Αναφοράς (Εκκίνησης)  που τίθεται στην 

παρούσα διακήρυξη, του ποσοστού  έκπτωσης που προσφέρουν για το αντίστοιχο είδος. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ∆΄ 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ΄ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του 

Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται . 

 

2.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά 

που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης.    

 

3.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 

Προµηθευτής 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 που 

λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.   

 

4. 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 υλοποίηση της προµήθειας, 

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.  

 

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο 

που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον 
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Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του 

Προµηθευτή.   

Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την 

πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

 

 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.                                                
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) : 
Ηµεροµηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της .…/………/……….., για την ανάδειξη προµηθευτή 

……………………, της µε αριθµ. …………./2016 διακήρυξη σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το δικαίωµα 

προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, 

όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας γνωστοποιήσετε 

ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω 

σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας 

και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται µε µόνη 

τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 

(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 

προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή 

την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας έχει ισχύ µέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση 

καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον 

ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου 

 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  2  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα ……………………… 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )………….. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… 

ΕΥΡΩ   ……………….. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως) 

…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας……………………………………δ\νση……………………………………………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που 

υπέγραψε µαζί σας ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ 

αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι ……………………. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)            

Ηµεροµηνία Εκδοσης   ………… 

ΕΥΡΩ. ….. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α      Σ Τ '  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩ Ν ΤΥΡΟΚΟΜ ΙΚΩ Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩ Ν 

 
 Όλα τα τυροκοµικά προϊόντα να ε ίναι  πρώτης ποιότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα,  ανά ε ίδος ,  

στον   Κ.Τ .& Π.  Άρθρο  83 και  σύµφωνα µε  τ ις  ισχύουσες  Υγειονοµ ικές  ∆ιατάξε ις .   
 
Συνθήκες  ωρίµανσης -  Χρόνος ωρίµανσης  
 A.  H ωρίµανση των  τυριών πρέπει  (Άρθρο  83 §1 .4)  να γ ίνεται  σε  χώρους όπου  η θερµοκρασία  

δεν  θα ε ίναι  κατώτερη των +10 0 C και  θα υπάρχει  κατάλληλη γ ια κάθε  τύπο τυριού υγροµετρική 
κατάσταση.  O χρόνος ωρίµανσης εξαρτάται  από  την  κατηγορία ταυ τυριού:   

α)  τα πολύ σκληρά,  τα σκληρά και  τα ηµ ίσκληρα   τυριά γ ια να συµπληρώσουν την  ωρίµανσή 
τους πρέπε ι  να παραµε ίνουν  γ ια τουλάχ ιστον  τρε ις  (3)  µήνες  στ ις  παραπάνω συνθήκες ,  

 β)  τα µαλακά τυριά γ ια να συµπληρώσουν  την  ωρίµανσή τους πρέπε ι  να παραµε ίνουν  
τoυλάxιστoν  δύο  (2)  µήνες .  Εξαιρούνται  τα «Λευκά τυριά άλµης »,  τα οποία ε ίναι  παρασκευασµένα 
από  παστεριωµένο γάλα και  επ ιτρέπεται  να δ ιατίθενται  δεκαπέντε  ηµέρες  (15)  µετά την  παρασκευή 
τους (η εξαίρεση αυτή δεν  αφορά τα Ελληνικά Παραδοσιακά τυριά) .   

Β .  Συνθήκες  αποθήκευσης των ώριµων τυριών (Άρθρο 83  §1 .5)   µέχρι  τη δ ιάθεσή τους στην  
κατανάλωση:  

 α)  πολύ σκληρά,  σκληρά,  ηµίσκληρα τυριά:  σε  κλ ιµατιζόµενους θαλάµους µε  ανακυκλoύµενo  
έντoνo ρεύµα αέρα,  θερµοκρασίας  από 0 0C έως  +10 0 C και  υγροµετρικής κατάστασης από 75 έως 
85%,  

  β)  µαλακά τυριά:  σε  κλιµατ ιζόµενους θαλάµους µε  ανακυκλωµένο µέτριο  ρεύµα αέρα,  
θερµοκρασίας  0 0 C έως  +2 0 C και  υγροµετρικής κατάστασης  από 85 έως 95  %.  Εξαιρούνται  τα  
συσκευασµένα σε συσκευασίες  αδ ιαπέραστες  από υγρασία π .x.  µεταλλικά δοχε ία,  τα oπoία  
αποθηκεύονται  σε  ψυκτικούς θαλάµους  θερµοκρασίας  0 0 C έως +2 0 C.  

Γ.  Στα µέσα συσκευασίας  που θα περιέχονται  τα προ ϊόντα,  θα αναγράφονται  στην  Ελληνική 
γλώσσα ο ι  ενδε ίξε ις  όπως αυτές  καθορίζονται  στο  άρθρο 11 του Κ.T .Π.  και  στις  επ ιµέρους 
παραγράφους τoυ άρθρου 83   Κεφάλαιο  Γ (γεν ικές  διατάξε ις  γ ια τα τυριά   από γάλα, µε ωρίµανση)  και  
επιπλέον:   
–  κατηγορία τυριού,   
–  ε ίδος  ή ε ίδη γάλακτος (ποσοστά)  που παρασκευάσθηκε το  τυρί ,    
–   ελάxιστo  λ ίπος  (υπολογισµένο σε ξερή ουσ ία) ,  
–  µέγιστη  υγρασία,   
–  ηµεροµην ία παραγωγής,   
–  ηµεροµην ία ελάχιστης  δ ιατηρησιµότητας,   
–  xώρα προέλευσης –  παραγωγής του τυριού,   
-  έδρα τυροκοµε ίου παρασκευής τυριού (µόνο γ ια τα Παραδοσιακά τυριά) ,  
–  ποσοστό άλατος,  
–  πρόσθετα,  ε ίτε  έxoυν προστεθε ί  στη  µάζα του  τυριού  ε ίτε  υπάρxoυν στην  επ ιδερµίδα του τυριού 
και  µε  τ ι ς  προϋποθέσεις  όπως αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο 11 ταυ Κ.T .  και  επ ίσης µε  οδηγίες ,  
όπου χρειάζονται ,  π .x.  όταν  η επιδερµ ίδα έxε ι  ναταµυκίνη θα δ ίνονται  οδηγίες  στον  καταναλωτή 
µέχρι  πο ιο  βάθος θα καθαρίζε ι  το  τυρί .   

Ήτοι :   
α)   Το προ ϊόν .  
β)   Την  Προέλευση.   
γ )  Την επωνυµ ία και  την  έδρα του παραγωγού –  συσκευαστή.  
δ)  Το καθαρό βάρος του  περιεχοµένου.  
 ε )  Την ηµεροµην ία παραγωγής και  λήξεως.    
 στ)  Τα δύο πρώτα γράµµατα της  ονοµασίας  προέλευσης,  τον  αύξοντα αριθµό  του  µέσου  

συσκευασίας .   
         Ο ι  λο ιπές  υποχρεωτικές  ενδε ίξε ις  θα ε ίναι  σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην  παρ.7  του άρθρου 4  

του  Π.∆.  81/93,  η δε  σήµανση να ε ίναι  σύµφωνη µε τι ς  δ ιατάξε ις  σήµανσης των   τροφίµων:     
•   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ .  1169 /2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά µε την  παροχή πληροφοριών γ ια τα  
τρόφιµα στους καταναλωτές ,  την  τροποπο ίηση των κανον ισµών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και  του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ .  1924/2006 και  (ΕΚ) αριθ .  1925/2006 και  την  
κατάργηση της  οδηγ ίας  87/250 /ΕΟΚ της Επιτροπής,  της  οδηγ ίας  90/496 /ΕΟΚ του  
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Συµβουλίου,  της  οδηγ ίας  1999 /10/ΕΚ της Επιτροπής,  της  οδηγίας  2000 /13/ΕΚ του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συµβουλίου,  των οδηγ ιών της  Επ ιτροπής 2002/67 /ΕΚ και  
2008/5/ΕΚ και  του κανονισµού (ΕΚ) αριθ .  608 /2004 της  Επ ιτροπής.  

 
 Η επικάλυψη των τυριών (  Γ. Γενικές διατάξεις για τα τυριά § 2.β) µπορε ί  να ε ίναι  από  κερί  µελ ισσών,  

σκληρή παραφίνη ή άλλες  ύλες  που γ ια να χρησιµοπο ιηθούν πρέπε ι  να  τύχουν έγκρισης του ΑΧΣ 
και  κατά περίπτωση,  του  ΕΟΦ ή του ΚΕΣΥ. 

Η επ ικάλυψη µπορε ί  να ε ίναι  χρωµατισµένη µε τ ις  χρωστικές  του παραρτήµατος V,  µέρη 1  και  2  
του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίµων καθώς και  µε  τ ι ς  χρωστικές  Ε180,  Λιθορουµπίνη ΒΚ και  
Ε160β Ανάττο ,  όπως αναφέρεται  στο  παράρτηµα IV,  του εν  λόγω άρθρου και  σύµφωνα µε τους 
όρους των  παραρτηµάτων αυτών.  Επιτρέπεται  η επάλε ιψη,  η εµβάπτιση ή  ο  ψεκασµός  µόνο της  
επιφάνε ιας  των σκληρών ,  των ηµ ίσκληρων και  ηµιµαλακών τυριών µε ναταµυκίνη ή πιµαρισ ίνη και  
µε  την  προϋπόθεση ότι  στο  τυρί  που δ ιατ ίθεται  στην  κατανάλωση:  

1. Θα διαπ ιστώνεται  απουσία ναταµυκίνης σε  βάθος 5  mm.   
2 .  Το κατάλοιπο της  ναταµυκίνης δεν  θα υπερβαίνε ι  το  1mg/dm2  επ ιφανε ίας .     
Η συσκευασία να ε ίναι  πλαστική αεροστεγής µε  το  εσωτερικό φύλλο  ή φ ιλµ που έρχεται  σε  

επαφή µε το  τρόφιµο από ύλη που επιτρέπεται  από τον  Κ.T .Π. .  
 

  Ο ι  προσφορές  των  παρακάτω προ ϊόντων θα ε ίναι  επώνυµες ως προς τα προσφερόµενα  ε ίδη  µε  
παράλληλη προσκόµ ιση σχετικών δε ιγµάτων.  Η προσκόµ ιση δε ιγµάτων ε ίναι  απαραίτητη,  µε  πο ινή 
αποκλε ισµού ,  βάσε ι  του  οποίου θα γ ίνεται  και  η παραλαβή του ε ίδους µετά την  κατακύρωση του 
διαγωνισµού .  
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η  
     CPV                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  
 

1.  15542300-2                         ΦΕΤΑ (ΠΟΠ)  
2.  15543300-9                         ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΡΙ  
3.  15544000-3                         ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ  
4.  15544000-4                         ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
5.  15544100-1                         ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ     
6.  15544100-2                         ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ 
7.  15544100-3                         ΚΑΣΕΡΙ (ΠΟΠ)  
8.  15545000-0                         ΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
9.  15542000-9                         ΦΡΕΣΚΑ ΤΥΡΙΑ 

 
 
1 .   ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ   

                ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π)  
     Το  τυρί  ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π),  να ε ίναι  πρώτης (Α΄)  πο ιότητας όπως αυτή ορίζεται  στον  ΚΩ∆ΙΚΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 83  Κεφάλαιο  ∆ 2 α)    και  να 
έχε ι  παραχθε ί  σύµφωνα µε τ ις  ισχύουσες κτην ιατρικές  και  υγε ιονοµ ικές  διατάξε ις .  
     H  ονοµασία «ΦΕΤΑ» (FET A) αναγνωρίζεται  ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) 
ΦΕΤΑ (FETA) Απόφαση 313025/11.1.94 του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 8/Β/11.1.94, 101/Β/16.2.94, γ ια το  λευκό 
τυρί  άλµης που παράγεται  παραδοσιακά στην  Ελλάδα και  συγκεκριµένα στις  περιοχές  που 
αναφέρονται  παρά κάτω,  από γάλα πρόβε ιο  ή  µ ίγµα αυτού µε  γ ίδ ινο .  Το γάλα που χρησιµοπο ιε ίτα ι 
γ ια την  παρασκευή της  «ΦΕΤ ΑΣ» (FET A) πρέπει  να προέρχεται  αποκλε ιστ ικά από τ ις  περιοχές  
Μακεδονίας ,  Θράκης,  Ηπε ίρου,  Θεσσαλίας ,  Στερεάς Ελλάδας,  Πελοποννήσου και  του Νοµού 
Λέσβου,  όπως αυτό ορίζεται  στην  υπ. ΄  αριθµό Υπουργ ική Απόφαση 313025,  ΦΕΚ 8,  Τεύχος Β΄.   
      Το  γάλα που χρησιµοποιε ίτα ι  γ ια την  παρασκευή «ΦΕΤ ΑΣ» (FET A)  σύµφωνα µε  το  Άρθρο  83 
Κεφάλαιο  ∆ 2 α)   πρέπει  να πληρο ί  τ ις  εξής  προϋποθέσεις :  
 α)  Το χρησιµοπο ιούµενο γ ίδινο  γάλα δεν  µπορε ί  να υπερβαίνε ι  το  30% κατά βάρος.  
 β)  Η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος πρέπει  να ε ίναι  τουλάχιστον  6% κατά βάρος.   
γ )  Το pΗ του γάλακτος πρέπε ι  να  ε ίναι  τουλάχ ιστον  6 ,5 .  
δ)  Η πήξη του γάλακτος  πρέπε ι  να γ ίνεται  εντός  48  ωρών από την  άµελξη.  Το γάλα µέχρι  την  πήξη 
διατηρε ίται  σε  ελεγχόµενες  συνθήκες  θερµοκρασίας .   
ε )  Το γάλα πρέπε ι  να προέρχεται  από φυλές  προβάτων και  α ιγών παραδοσιακά εκτρεφόµενες  και  
προσαρµοσµένες  στην  περιοχή παρασκευής της  «ΦΕΤ ΑΣ» (FET A) και  η διατροφή τους πρέπει  να  
βασ ίζεται  στη χλωρίδα της  εν  λόγω περιοχής.  
στ)  Το γάλα πρέπε ι  να  προέρχεται  από αµέλξεις ,  που γ ίνονται  10  ηµέρες  τουλάχ ιστον  µετά τον  
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τοκετό .  
 ζ)  Το γάλα πρέπε ι  να ε ίναι  καθαρό ,  αγνό,  υγ ιε ινό ,  πλήρες .   
η)  Το γάλα πρέπε ι  να ε ίναι  νωπό ή παστεριωµένο.  
 θ)  Το γάλα να χαρακτηρίζεται  από απουσία αντ ιβ ιοτ ικών  και  γενετ ικά τροποπο ιηµένων υλικών.      
   Απαγορεύεται  η  παρασκευή «ΦΕΤ ΑΣ» (FETA) από άλλο ε ίδος  γάλακτος ,  πλην των ανωτέρω 
καθοριζοµένων.   
Στο  προς τυροκόµ ιση γ ια παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) γάλα απαγορεύεται  η συµπύκνωση,  η 
προσθήκη σκόνης ή  συµπυκνώµατος γάλακτος ,  πρωτε ϊνών  γάλακτος,  καζεϊν ικών  αλάτων  καθώς και 
η προσθήκη χρωστικών και  συντηρητικών ουσ ιών.    
Στο  προς τυροκόµιση γάλα γ ια παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) προστίθενται  παραδοσιακή πυτιά ή 
άλλα ένζυµα µε ανάλογη δράση.  Όταν  το  γάλα παστεριώνεται  προστίθενται  αβλαβείς  
οξυγαλακτ ικές  καλλιέργειες  βακτηρίων,  καθώς και  χλωριούχο ασβέστ ιο ,  µέχρι  20gr /  100 Kgr  
γάλακτος .   
     Μετά την  πήξη του γάλακτος,  το  τυρόπηγµα τοποθετε ίται  σε  ε ιδ ικούς υποδοχε ίς  (καλούπια)  γ ια 
φυσ ική στράγγ ιση,  χωρίς  π ίεση.  
     Κατά τη δ ιάρκε ια της  φυσ ικής στράγγ ισης και  όταν  στερεοπο ιηθεί  το  τυρόπηγµα,  υποβάλλεται  
σε  ξηρό επ ιφανε ιακό αλάτισµα µε χονδρόκοκκο αλάτι  (βρώσιµο χλωριούχο νάτριο) .  Κατά το  
στάδιο  αυτό  αναπτύσσεται  στην  επ ιφάνεια  του  τυροπήγµατος  άφθονη µικροχλωρίδα,  η οπο ία θα 
συµβάλει  σηµαντικά στην  ωρίµανση και  στην  ανάπτυξη ε ιδ ικών  οργανοληπτ ικών ιδ ιοτήτων  της  
«ΦΕΤ ΑΣ» (FETA).   Μετά το  ξηρό αλάτ ισµα και  την  τοποθέτηση του τυροπήγµατος σε  ξύλ ινους ή 
µεταλλικούς υποδοχε ίς ,  προστίθεται  άλµη περιεκτ ικότητας σε  χλωριούχο νάτριο  7% κατά βάρος.  
Οι  υποδοχε ίς  τοποθετούνται  σε  θαλάµους ωρίµανσης µε  ελεγχόµενες  συνθήκες  θερµοκρασίας  µέχρι  
18 0C και  σχετ ικής υγρασίας  τουλάχ ιστον  85%. Η ωρίµανση της  «ΦΕΤΑΣ» (FETA)  να γ ίνεται  σε 
δυο  στάδ ια:  Το πρώτο  στάδ ιο  ωρίµανσης  πραγµατοπο ιε ίτα ι  και  δ ιαρκεί  µέχρι  15  ηµέρες .  Το 
δεύτερο στάδιο  ωρίµανσης πραγµατοποιε ίτα ι  σε  ψυκτ ικές  εγκαταστάσε ις  που εξασφαλίζουν  
σταθερή θερµοκρασία  2-4 0 C και  σχετ ική υγρασία 85% τουλάχ ιστον .  Ο συνολικός χρόνος  
ωρίµανσης  της  «ΦΕΤΑΣ» (FET A) κατά τα ανωτέρω δυο στάδ ια διαρκε ί  τουλάχ ιστον  δυο µήνες .  Η 
ωρίµανση της  «ΦΕΤΑΣ» (FETA) γ ίνεται  σε  ξύλ ινα βαρέλια ή µεταλλικά δοχε ία σε  εγκαταστάσε ις ,  
που βρίσκονται  εντός  των περιοχών που αναφέρθηκαν.   
   Η «ΦΕΤΑ» (FET A) να  διατ ίθεται  συσκευασµένη σε κατάλληλα µεταλλικά δοχε ία των 15 Kgr  και  
εντός  άλµης  όπως ορίζονται  στο  άρθρο 3  παράγραφος 4  και  5   της   Υπουργικής Απόφασης 313025 
ΦΕΚ 8 Τεύχος Β.  

  
     Η  παραδιδόµενη ΦΕΤΑ να έχε ι  :  

   Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
    (Άρθρο  83 Κεφάλαιο  ∆ 2 α  Άρθρο 4  )  

1 .  Λίπος επ ί  ξηρού 43% κατ΄ελάχ ιστον .  
2 .  Υγρασία 56% µέγ ιστον .  
3 .  Χλωριούχο Νάτριο  3% µέγιστον .   
4 .  Ενεργό οξύτητα 4 .25 -4 .5% ph.  
5 .  Χρώµα καθαρό λευκό .   
6 .  Υφή συµπαγής µε  λ ίγες  µηχαν ικές  σχ ισµές .  
7 .  Εµφάνιση µαλακό τυρί  µε  λ ίγες  ή καθόλου οπές  κατανεµηµένες  σε  όλη την  µάζα.  
8 .  Γεύση ευχάριστη,  λ ιπόλυσης ελαφρά όξ ινη και  πλούσιο  άρωµα.   
9 .  Σχήµα ορθογών ια παραλληλεπ ίπεδα.  

10 .  Συνεκτ ικότητα µαλακό τυρί  που  να κόβεται  σε  λείες  φέτες .  
11 .  Οπές:  Καθόλου  ή  λ ίγες  –  Κατανοµή:  Σε όλη τη µάζα Σχήµα οπής:  Ακανόνιστο .   
 

      Β  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισµοί 2073/2005 και 1441/2007 

1 .   Κολοβακτηροε ιδή          <  100  
2 .   Escherich ia  co l i               < 10  
3 .  Salmonella  spp                  0  
4 .  Listeria   monocytogenes    0  
5 .  Staphylococcus aureus    <100  

 

 

    Γ  ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
(Άρθρο 83 Κεφάλαιο  ∆ 2 α  Άρθρο 5  )  

       Στο  µέσο συσκευασίας  θα πρέπε ι  να αναγράφονται  υποχρεωτικά στην  Ελλην ική γλώσσα µε 
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ευανάγνωστα γράµµατα,  από χρώµα ή µελάνι ,  που δεν  µεταφέρουν τοξ ικές  ή καρκ ινογόνες  ουσ ίες ,  
ο ι  ακόλουθες  ενδε ίξε ις :  
  α)  «ΦΕΤ Α» (FET A).  
  β)  Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ).  
  γ )  Τυρί .  
  δ)  Η επωνυµ ία και  η έδρα του παραγωγού -  συσκευαστή.   
  ε )  Το βάρος  του περιεχοµένου.   
 στ)  Η ηµεροµην ία παραγωγής.  
  ζ)  Στο ιχε ία ελέγχου που αναλύονται  ως  εξής:  1 .  
 Τα δυο πρώτα γράµµατα της  ονοµασίας  προέλευσης :  ΦΕ 
 2 .  Ο αύξοντας  αριθµός του  µέσου συσκευασίας .   
3 .  Η ηµεροµην ία παραγωγής.  Παράδε ιγµα (ΦΕ-1650-20 /12/94) .  Τα στο ιχε ία ελέγχου αναγράφονται  
µε  ευθύνη του  συσκευαστή κατόπ ιν  έγγραφης  άδε ιας  της  αρµόδιας  ∆ιεύθυνσης Γεωργ ίας ,  η οποία 
τηρε ί  ε ιδ ικό  βιβλ ίο  παρακολούθησης  και  ελέγχου ανά παραγωγό «ΦΕΤ ΑΣ» (FET A).  Οι  ενδε ίξε ις  α,  
β ,  γ ,  δ ,  ε  και  στ '  αναγράφονται  υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση της «ΦΕΤΑΣ» 
(FETA). 
 

2 .  ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
                  ΤΡΙΜΜΕΝΩΝ ΤΥΡΙΩΝ  
Tα πολύ σκληρά,  τα σκληρά και  τα ηµ ίσκληρα τυριά επ ιτρέπεται  να δ ιατίθενται  και  σαν  
προσυσκευασµένα τρ ιµµένα τυριά (Άρθρο 83  Ενότητα Α §  1 .9)     µε  την  προϋπόθεση ότι  τα τυριά  
αυτά να πληρoύν  τoυς παρακάτω όρoυς :   
 1 .  να ε ίναι  σύµφωνα µε  τ ις  γεν ικές  δ ιατάξε ις  των τυριών και  τ ις  ε ιδ ικές  δ ιατάξεις  των τυριών  από 
τα oπo ία πρoέρxoνται  (ενότητα A παράγραφος 1  έως και  1 .8  του Κ.Τ .Π.  Άρθρο ) ,   
  2 .  το  καθαρό βάρος  τoυς να αναγράφεται  στη συσκευασία ,   
  3 .  η συσκευασία να ε ίναι  πλαστική αεροστεγής µε  το  εσωτερικό φύλλο ή φ ιλµ που έρχεται  σε 
επαφή µε το  τρόφιµο από ύλη που επιτρέπεται  από τον  Κ.T .Π. ,   
  4 .  τα τρ ιµµένα τυριά  να ε ίναι  απαλλαγµένα από την  επ ιδερµίδα τoυ τυριού (απαγορεύεται  η  
παρουσία oπo ιoυδήπoτε  συστατ ικού  επ ικάλυψης της  επ ιδερµ ίδας  των τυριών π.x.  παραφίνης,  
χρωµάτων ,  ναταµυκίνης κ .λπ.) ,   
  5.   ο ι  ενδείξε ις  στη συσκευασία  να ε ίναι  ίδ ιες  µε  τ ις  ενδείξε ις  τoυ  τυριoύ  από  τo  oπoίo  
πρoέρxoνται  και  µε  την  προσθήκη της  φράσης «τριµµένo τυρί».  
 

3    ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
    ΣΚΛHΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ    

       Το  σκληρό τυρί ,  (κεφάλι  8  Kgr  περίπου)  να ε ίναι  πρώτης (Α΄)  πο ιότητας όπως αυτό ορίζεται  
στον  ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 83 Ενότητα Α 
§1.7    και  να έχε ι   παραχθε ί  σύµφωνα µε τ ις  ισχύουσες κτην ιατρικές  και  υγε ιονοµ ικές  διατάξε ις .  
       Να έχει  παρασκευασθε ί  από νωπό ή παστεριωµένο γάλα,  απουσία αντ ιβ ιοτ ικών και  γενετικά 
τροποποιηµένων υλικών ,     µετά από οξυγαλακτ ική ζύµωση µε την  επενέργεια πυτιάς  ή άλλων 
ενζύµων ο ι  καλλιέργε ιες  βακτηρίων,  η  ωρίµανση δε  να έχε ι  γ ίνε ι  στους 12 -14 o C µε σχετ ική  
υγρασία 85 -90% και  γ ια   (3)  τουλάχ ιστον  µήνες .   

 
Το παραδιδόµενο σκληρό τυρί  να  έχει :  
 
      Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1  Λίπος  επ ί  ξηρού 40% κατ΄ ελάχ ιστον .  
2 .  Υγρασία 38% µέγιστον .  
3 .  Χλωριούχο  Νάτριο  2% µέγ ιστον .   
4 .  Ενεργό οξύτητα 5 .3 .5 .5% pΗ.  
5 .  Χρώµα υποκ ίτρ ινο .   
6 .  Υφή σκληρής συµπαγής.    
7 .  Εµφάν ιση συνεκτική.  
8 .  Γεύση αλµυρή π ικάντ ικη.  
9 .  Σχήµα κυλινδρικό.  
 

   
Β  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισµοί 2073/2005 και 1441/2007 
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1.  Κολοβακτηροε ιδή                -  
2 .  Escher ich ia  co l i                    -  
3 .  Salmonella  spp                  Απουσία  
4 .  Listeria   monocytogenes      Απουσία  
5 .  Staphylococcus aureus        -  

 
 

     Γ  ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
       Στο  µέσο συσκευασίας  θα πρέπε ι  να αναγράφονται    υποχρεωτικά στην  Ελλην ική γλώσσα µε  
ευανάγνωστα γράµµατα,  από χρώµα ή µελάν ι ,  που δεν  µεταφέρουν τοξ ικές  ή  καρκ ινογόνες   ουσ ίες ,  
ο ι  ακόλουθες  ενδε ίξε ις :  

1 .  Το προ ϊόν .  
2 .  Η ονοµασία Προέλευσης .   
3 .  Η επωνυµ ία και  η  έδρα του παραγωγού.   
4 .  Η ηµεροµην ία παραγωγής και  η ηµεροµην ία λήξεως.  
5 .  Τα ποσοστά λ ίπους & υγρασίας .    
6 .  Ο αύξοντας αριθµός  του  µέσου  συσκευασίας .  

   
4  .  ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
    ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ    

 
ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ να ε ίναι  πρώτης (Α΄)  πο ιότητας  όπως  αυτή  ορ ίζεται  στον  ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και  να έχε ι  παραχθε ί  σύµφωνα µε τ ις  ισχύουσες 
κτην ιατρικές  και  υγε ιονοµικές  διατάξε ις .  
 Κεφαλοτύρι  ε ίναι  το  σκληρό τυρί  που παράγεται  παραδοσιακά στην  Ελλάδα,  από  γάλα πρόβε ιο ,  ή  
µ ίγµα αυτού µε γ ίδ ινο .  Ανάλογα µε τον  τρόπο προελεύσεως τους έχε ι  δ ιαφορετικό  σχήµα,  µέγεθος,  
τεχνολογ ία και  ποιότητα γ ι '  αυτό  δ ιατ ίθεται   σαν  κεφαλοτύρι  Ηπείρου,  κεφαλοτύρι  Θεσσαλίας ,  
κεφαλοτύρι   Μακεδον ίας ,  Κρήτης,  Κεφαλλην ίας ,  Ευβο ίας ,  Νάξου κλπ.   
Το γάλα το  οπο ίο  χρησιµοποιε ίτα ι  γ ια παρασκευή τυριού πρέπε ι  να πληροί  τ ις  εξής  προϋποθέσε ις :  
 α)  Να προέρχεται  από φυλές  προβάτων  και  α ιγών παραδοσιακά εκτρεφόµενων  και  
προσαρµοσµένων  στην  περιοχή παρασκευής του τυριού και  η δ ιατροφή τους πρέπει  να βασ ίζεται  
στη χλωρίδα της  περιοχής αυτής.  
 β)  Σε  περίπτωση χρησιµοποίησης γ ίδ ινου γάλακτος,  αυτό  δεν  πρέπει  να υπερβαίνε ι  το  10%.  
γ)  Να προέρχεται  από αµέλξε ις  που γ ίνονται  10  ηµέρες  τουλάχιστον  µετά τον  τοκετό .  
 δ)  Η  πήξη να γ ίνεται  εντός  48  ωρών από την  άµελξη και  µέχρι  την  πήξη να δ ιατηρε ίται  σε  
ελεγχόµενες  συνθήκες  θερµοκρασίας ,  σύµφωνα µε τ ις  κε ίµενες  δ ιατάξε ις .   
ε )  Να ε ίναι  καλής πο ιότητας και  πλήρες ,  νωπό ή  παστεριωµένο.  
Απαγορεύεται  η συµπύκνωση,  η προσθήκη σκόνης ή συµπυκνώµατος γάλακτος,  πρωτε ϊνών 
γάλακτος ,  καζε ϊν ικών αλάτων,  χρωστικών,  συντηρητικών και  αντ ιβιοτ ικών ουσ ιών.   
 Στο  προς τυροκόµιση γάλα γ ια παρασκευή του παραδοσιακού κεφαλοτυριού προστίθεται  
παραδοσιακή πυτ ιά ή άλλα ένζυµα µε ανάλογη δράση.  Όταν το  γάλα παστεριώνεται  προστίθενται 
αβλαβείς  οξυγαλακτ ικές  καλλιέργε ιες  βακτηρίων,  καθώς και  χλωριούχο ασβέστιο  µέχρι  
20gr /100Kgr  γάλακτος.  
 Η πήξη του γάλακτος γ ίνεται  στους  32 -34 0 C.  Το δηµ ιουργούµενο τυρόπηγµα δια ιρε ίτα ι  µετά  35  
λεπτά περίπου.  Αναθερµαίνεται  υπό συνεχή ανάδευση στους 480 ο C περίπου ,  τοποθετε ίτα ι  σε 
καλούπια και  υποβάλλεται  σε  π ίεση.  Ακολούθως το  τυρί  µεταφέρεται  σε  χώρο θερµοκρασίας  14-
16 0C και  σχετ ική υγρασία 85% περίπου.  Μετά µια ηµέρα τοποθετε ίτα ι  σε  άλµη 18-20 Be γ ια δυο  
ηµέρες  περίπου 3 .  Η ωρίµανση του τυριού γ ίνεται  αρχ ικά σε  θαλάµους µε  θερµοκρασία 14 -16 0C 
και  σχετική υγρασία 85-90%. Στο στάδ ιο  αυτό δ ιενεργούνται  περίπου 10 επ ιφανειακά ξηρά 
αλατίσµατα µε ταυτόχρονη αναστροφή.  Όταν  ολοκληρωθε ί  το  αλάτ ισµα το  τυρί  µεταφέρεται  σε  
θαλάµους µε  θερµοκρασία µ ικρότερη των 6 0 C για να ολοκληρωθε ί  η ωρίµανση.  Ο συνολικός 
χρόνος ωρίµανσης δ ιαρκεί  τουλάχ ιστον  3  µήνες .  

 
Το παραδοσιακό κεφαλοτύρι  να έχε ι  :  
 
Α   ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.  Λίπος επί  ξηρού  40% κατ΄ελάχιστο .  
2 .  Υγρασία 38% µέγιστον .  
3 .  Χλωριούχο  Νάτριο  2% µέγ ιστον .   
4 .  Ενεργό οξύτητα 5 .3 .5 .5% PΗ.  
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5.  Συνεκτ ικότητα:  Σκληρό τυρί .  
5 .  Χρώµα υποκ ίτρ ινο  έως ανοικτό  καστανό.  
6 .  Υφή σκληρή συµπαγής ελαστική,  µε  πολλές  οπές  στη µάζα του.  
7 .  Εµφάν ιση συνεκτική λεπτή.  
8 .  Γεύση αλµυρή π ικάντ ικη.  
9 .  Σχήµα κυλινδρικό.   

10 .  ∆ιαστάσεις :  ∆ιάφορες  –  Βάρη:  Μικρό 4 -6κ ιλά Μεγάλο 10-12 κ ιλά.  
11 .  Άλλα χαρακτηριστ ικά:  Ευχάριστη,  ελαφρά αλµυρή γεύση και  πλούσιο  άρωµα.  Απαγορεύεται  
η χρήση χρωστικών ,  συντηρητικών και  αντ ιβ ιοτ ικών ουσιών στο  τυρί .  
 

   
Β   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισµοί 2073/2005 και 1441/2007 

7 .  Κολοβακτηροε ιδή                -  
8 .  Escher ich ia  co l i                    -  
9 .  Salmonella  spp                  Απουσία  
10 .  Listeria   monocytogenes      Απουσία  
11 .  Staphylococcus aureus        -  

 
  
    Γ       ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

       Στο  µέσο συσκευασίας  θα πρέπε ι  να αναγράφονται    υποχρεωτικά στην  Ελλην ική γλώσσα µε 
ευανάγνωστα γράµµατα,  από χρώµα ή µελάν ι  που δεν  µεταφέρουν τοξ ικές  ή καρκ ινογόνες   ουσ ίες ,  
ο ι  ακόλουθες  ενδε ίξε ις :  
 α)  «ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ».  
 β)  Η επωνυµ ία και  η  έδρα του παραγωγού –  συσκευαστή.  
 γ )  Το βάρος του περιεχοµένου.   
δ)  Η  ηµεροµηνία  παραγωγής.   
ε )  Ο αύξοντας αριθµός του µέσου συσκευασίας .   
στ)  Τα ποσοστά λ ίπους & υγρασίας ,  ο ι  δε  λο ιπές  υποχρεωτικές  ενδε ίξε ις  θα ε ίναι  σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην  §  7  αρθρ.4  του Π.∆.  81/93 .  
 

5 .   ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
                   ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ 

      Ηµίσκληρο τυρί  τύπου ΚΑΣΕΡΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ των 3  Kgr  περίπου,  να ε ίναι  πρώτης (Α΄)  
ποιότητας όπως αυτή ορίζεται   στον  ΚΩ∆ΙΚΑ Τ ΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ και  να  έχει  παραχθε ί  σύµφωνα µε τ ις  ισχύουσες  κτην ιατρικές  και  υγε ιονοµ ικές  διατάξεις .  
      Να έχε ι  παρασκευασθε ί  από νωπό ή παστεριωµένο γάλα,  απουσία  αντ ιβ ιοτ ικών και  γενετ ικά 
τροποποιηµένων υλ ικών ,     µετά από οξυγαλακτ ική ζύµωση και  να προέρχεται  από ωρίµανση του  
πήγµατος,  µετά την  απαλλαγή του από το  τυρόγαλο,  µε  την  επενέργε ια πυτ ιάς  ή άλλων ενζύµων ,  η   
ωρίµανση δε  να έχε ι  συµπληρώσε ι  τους  τρε ις  (3)   τουλάχ ιστον  µήνες  και  να έχει  γ ίνε ι  σε  χώρους 
και  συνθήκες  τέτο ιες  που να χαρακτηρίζουν  το  ε ίδος .   

 
     
 Το  παραδιδόµενο Ηµίσκληρο τυρί   τύπου ΚΑΣΕΡΙ να έχε ι :  
       
         Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1 .  Λίπος επ ί  ξηρού 40% κατ΄ελάχ ιστον .  
2 .  Υγρασία 45% το  µέγ ιστον .  
3 .  Χλωριούχο Νάτριο  2% µέγιστον .   
4 .  Ενεργό οξύτητα 5 ,1% - 5 ,4% pΗ.  
5 .  Σχήµα παραλληλεπ ίπεδο .  
6 .  Υφή συνεκτ ική,  άνευ οπών,  επ ικαλυµµένη ε ίτε  µε  παραφίνη ε ίτε  µε  άλλες  επ ιτρεπόµενες  

ύλες  γ ια τρόφιµα.   
7 .  Συνεκτ ικότητα:  Ηµ ίσκληρο έως σκληρό µε συµπαγή µάζα.   
8 .  Εµφάνιση:  Λεπτή.   
9 .  Χρώµα: Λευκοκίτρ ινο  (αποκλε ιοµένων των  κ ίτρ ινων τυριών) .   
10 .  Οπές:  Ελάχιστες  έως καθόλου (συνήθως  χωρίς  οπές) .   
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11.  Γεύση:  Ευχάριστη,  µε  πλούσιο  άρωµα.  Απαγορεύεται  η χρήση χρωστικών,  αντ ιβ ιοτ ικών και  
συντηρητικών ουσιών στο  τυρί .  

 
     Β  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισµοί 2073/2005 και 1441/2007 

1 .   Κολοβακτηροε ιδή          <  100  
2 .   Escherich ia  co l i               < 10  
3 .  Salmonella  spp                  0  
4 .  Listeria   monocytogenes    0  
5 .  Staphylococcus aureus    <100  
 

   Γ  ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
     Στο  µέσο συσκευασίας  θα πρέπε ι  να αναγράφονται    υποχρεωτικά στην  Ελλην ική γλώσσα µε 
ευανάγνωστα γράµµατα,  από χρώµα ή µελάν ι  που δεν  µεταφέρουν τοξ ικές  ή καρκ ινογόνες   ουσ ίες ,  
ο ι  ακόλουθες   ενδε ίξε ις :   

•  Το προ ϊόν .  
•  Η προέλευση.   
•  Η επωνυµ ία και  η  έδρα του παραγωγού.   
•  Η ηµεροµην ία παραγωγής και  ηµεροµην ία λήξεως.  
•  Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας ,  ο ι  δε  λο ιπές  υποχρεωτικές  ενδείξε ις  θα ε ίναι  

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην  §  7  αρθρ.4  του Π.∆.  81/93.  
 

6 .  ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
           ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΥ ΤΥΡΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟΥ  
Το Ηµίσκληρο  µερικώς  αποβουτυρωµένο τυρί  (Μπαστούνι)  να   ε ίναι   πρώτης  (Α΄)  πο ιότητας  όπως 
αυτή  ορίζεται   στον  ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 
83 ΕΝΩΤΗΤ Α Α παραγρ.  1 .8  και  να έχε ι  παραχθε ί  σύµφωνα µε  τ ις  ισχύουσες κτην ιατρικές  και  
υγε ιονοµ ικές  δ ιατάξε ις .  
 Το µερικώς αποβουτυρωµένο τυρί  να έχει  µέγ ιστη υγρασία 46%  και  λ ίπος  έως 20% υπολογ ισµένο 
επί  ξηράς ουσ ίας .   
 Στην  συσκευασία,  πέραν των υποχρεωτικών ενδε ίξεων θα αναγράφεται  η ένδε ιξη  «µερικώς 
αποβουτυρωµένο ».  
 

 
7 .  ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  

                    ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΕΡΙ (ΠΟΠ)  
 
Το ΚΑΣΕΡΙ να ε ίναι  πρώτης (Α΄)  πο ιότητας όπως αυτή ορίζεται   στον  ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και  να έχε ι  παραχθε ί  σύµφωνα µε τ ις  ισχύουσες  
κτην ιατρικές  και  υγε ιονοµικές  διατάξε ις .  
ΚΑΣΕΡΙ αναγνωρίζεται  ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (Π.Ο.Π.  ΚΑΣΕΡΙ (KASSERI)  
Απόφαση 313027 /11.1 .1994 του Υφυπουργού Γεωργ ίας  (ΦΕΚ 8 /Β/17.1 .94 ,  101/Β /16.2 .1994)  όπως 
τροποποιήθηκε µε  την  απόφαση του Υπ.  Γεωργίας  379116/19-7 -2000  (Φ.Ε.Κ.  949/Β /31-7 -2000) ,  
Άρθρο 1 .   
  ΚΑΣΕΡΙ  ε ίναι  το  ηµ ίσκληρο τυρί  που παράγεται  παραδοσιακά στην  Ελλάδα από γάλα πρόβε ιο  ή 
µ ίγµα µε γ ίδ ινο  και   προέρχεται  αποκλε ιστ ικά από τ ις  γεωγραφικές  περιοχές  Μακεδον ίας ,  
Θεσσαλίας  και  Νοµών  Λέσβου και  Ξάνθης.  
 Το γάλα το  οπο ίο  χρησιµοποιε ίτα ι  γ ια παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ » (KASSERI)  πρέπει  να πληρο ί  
τ ις  εξής  προϋποθέσε ις :   
α)  Το «ΚΑΣΕΡΙ » (KASSERI)  παράγεται  κατά κανόνα από πρόβειο  γάλα.  Σε περίπτωση ανάµε ιξής  
του  µε γ ίδινο  γάλα,  το  τελευταίο  δεν  µπορεί  να  υπερβαίνε ι  το  20% κατά βάρος.  
 β)  Η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος πρέπει  να ε ίναι  τουλάχιστον  σε 6% κατά βάρος.   
γ )  Η πήξη του γάλακτος  πρέπε ι  να γ ίνεται  εντός  48  ωρών από την  άµελξη.  Το γάλα µέχρι  την  πήξη 
διατηρε ίται  σε  ελεγχόµενες  συνθήκες  θερµοκρασίας ,  σύµφωνα µε  την  κε ίµενη νοµοθεσ ία.  
 δ)  Το γάλα πρέπε ι  να  προέρχεται  από  φυλές  προβάτων και  α ιγών παραδοσιακά εκτρεφόµενων  και  
προσαρµοσµένων στην  περιοχή παρασκευής του τυριού «ΚΑΣΕΡΙ » (KASSERI)  και  η δ ιατροφή τους 
πρέπε ι  να  βασίζεται  στη  χλωρίδα της  περιοχής αυτής.   
ε )  Το γάλα πρέπε ι  να προέρχεται  από αµέλξεις ,  που γ ίνονται  10  ηµέρες  τουλάχ ιστον  µετά τον  
τοκετό .   
στ)  Το γάλα πρέπε ι  να ε ίναι  καλής πο ιότητας,  νωπό ή παστεριωµένο.  Απαγορεύεται  η παρασκευή 
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τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI)  από άλλο ε ίδος  γάλακτος,  πλην των καθοριζοµένων στο  άρθρο 83  1 ,  
1θ  του Κ.Τ .Π. .  
 Στο  προς τυροκόµιση γ ια παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ » (KASSERI)  γάλα,  απαγορεύεται  η 
συµπύκνωση,  η προσθήκη σκόνης γάλακτος,  πρωτε ϊνών γάλακτος ,  καζε ϊν ικών αλάτων καθώς  η 
προσθήκη χρωστικών,  συντηρητικών και  αντιβ ιοτ ικών ουσ ιών.  
 Στο  προς τυροκόµιση γάλα γ ια παρασκευή τυριού «ΚΑΣΕΡΙ » (KASSERI)  προστίθεται 
παραδοσιακή πυτ ιά ή άλλα ένζυµα µε ανάλογη δράση.  Όταν το  γάλα παστεριώνεται  προστίθενται 
αβλαβείς  οξυγαλακτ ικές  καλλιέργειες  βακτηρίων,  καθώς και  χλωριούχο  ασβέστιο  µέχρι  20gr /100 
Kgr  γάλακτος.   
Η ωρίµανση του τυριού διαρκε ί  3  τουλάχ ιστον  µήνες  σε  θερµοκρασία που δεν  ξεπερνά τους 18 0 C, 
σε εγκαταστάσε ις   των παραπάνω οριζόµενων περιοχών.  
 

 Το παραδιδόµενο Ηµίσκληρο τυρί  ΚΑΣΕΡΙ να έχει :  
       
         Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
1 .  Λίπος επί  ξηρού  40% κατ΄ελάχιστο .   
2 .  Υγρασία 45% µέγιστον .  
3 .  Χλωριούχο  Νάτριο  2% µέγ ιστον .   
4 .  Ενεργό οξύτητα 5 ,1% - 5 ,4% pΗ.  
5 .  ΣΧΗΜΑ: 
    α)  Κυλινδρικό :  ∆ιαστάσεων ∆ιάµετρος 25 -30   cm,    
           ύψος 7 -10cm.  

 β)  παραλληλεπ ίπεδο  τρ ιών (3)  Kgr .  
6 .  Υφή:  συνεκτ ική,   άνευ οπών,  επ ικαλυµµένη ε ίτε  µε  παραφίνη,  ε ίτε  µε  άλλες  
επιτρεπόµενες  ύλες  γ ια τρόφιµα.   
 7 .  Εµφάν ιση:  Λεπτή.   
 8 .  Χρώµα: Λευκοκ ίτρινο .   

  9 .  Οπές :  Ελάχ ιστες  έως καθόλου  (συνήθως χωρίς  οπές) .     
10 .  Γεύση:  Ευχάριστη,  µε  πλούσιο  άρωµα.  Απαγορεύεται  η χρήση χρωστικών,  
αντ ιβ ιοτ ικών και  συντηρητικών ουσ ιών στο  τυρί .  
 

Β  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ε.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004  και Κανονισµοί 2073/2005 και 1441/2007 

6 .   Κολοβακτηροε ιδή          <  100  
7 .   Escherich ia  co l i               < 10  
8 .  Salmonella  spp                  0  
9 .  Listeria   monocytogenes    0  
10 .  Staphylococcus aureus    <100  

 
   Γ  ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

Στο µέσο συσκευασίας  θα πρέπε ι  να αναγράφονται    υποχρεωτικά στην  Ελλην ική γλώσσα µε 
ευανάγνωστα γράµµατα,  από χρώµα ή µελάν ι  που δεν  µεταφέρουν τοξ ικές  ή  καρκ ινογόνες  ουσ ίες ,  
ο ι  ακόλουθες  ενδε ίξε ις :  
 Στα µέσα συσκευασίας  που περιέχουν «ΚΑΣΕΡΙ » (KASSERI)  αναγράφονται  υποχρεωτικά ο ι  
ακόλουθες  ενδε ίξε ις :   
α)  «ΚΑΣΕΡΙ » (KASSERI) .  
 β)  Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) .   
γ )  Τυρί .  
 δ)  Η επωνυµ ία και  η  έδρα του παραγωγού –  συσκευαστή.  
 ε)  Το βάρος του περιεχοµένου.   
στ)  Η ηµεροµην ία παραγωγής.   
ζ)  Στο ιχε ία ελέγχου που αναλύονται  ως εξής:   
1 .  Τα δυο πρώτα γράµµατα της  ονοµασίας  προέλευσης :  ΚΑ  
2 .  Ο αύξοντας αριθµός του µέσου συσκευασίας .   
3 .  Η ηµεροµην ία παραγωγής.  Παράδε ιγµα (ΚΑ -1650-20.12 .94)   
 Οι  ενδείξε ις  α,  β ,  γ ,  δ ,  ε  και  στ αναγράφονται  υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτ ικό  έγγραφο κατά τη  
διακίνηση του «ΚΑΣΕΡΙΟΥ » (KASSERI) .   
 
   



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/2016 

 

45 
 

        8 .  ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
        ΤΗΓΜΕΝΟ ΤΥΡΙ ΜΕ ΑΛΟΙΦΩ∆Η ΥΦΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ.  
          Συσκευασία:  15  –  20g (ατοµ ική µερίδα)  
 
Το προσφερόµενο  ε ίδος  να ε ίναι  Α πο ιότητας  σύµφωνα µε  τους  όρους του 83  Β  παρ.2  του Κώδικα 
Τροφίµων και  Ποτών,  καθώς και  µε  τ ις  εκάστοτε  ισχύουσες υγε ιονοµικές  και  αγορανοµικές  
διατάξε ις .  
  Τηγµένα τυριά µε  αλο ιφώδη υφή χαρακτηρίζονται  τα προ ϊόντα που παρασκευάζονται  µε  άλεση,  
ανάµ ιξη,  τήξη και  γαλακτοµατοπο ίηση διαφόρων ε ιδών τυριών µε  θέρµανση και  προσθήκη 
γαλακτοµατοπο ιητών και  µε  ή  χωρίς  την  προσθήκη προ ϊόντων γάλακτος και  /ή άλλων τροφίµων.  
 Ελάχ ιστο  λ ίπος  επί  ξηρού:  45%  
και  ελάχιστο  ξηρό υπόλειµµα:  40%.  
 Τα µέσα συσκευασίας  δεν  πρέπε ι  να περιέχουν καρκινογόνες  ή και  τοξ ικές  ανόργανες  ή οργαν ικές  
ενώσε ις  (βαρέα µέταλλα,  µονοµερή κ .α. )  σε  ποσοστό µεγαλύτερο  από  τα τυχόν  επ ιτρεπόµενα όρια 
και  έτσι  να µεταφέρονται  και  στο  τυρί .  Οι  ενδείξε ις  να αναγράφονται  καθαρά,  ευανάγνωστα και 
ανεξ ίτηλα µε οπο ιοδήποτε τρόπο  σε κάθε µονάδα παραγωγής.   
 
    8 .  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
       ΑΝΘΟΤΥΡΟΥ  
 Το προσφερόµενο ε ίδος  να ε ίναι  Α πο ιότητας σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και  
Ποτών,  καθώς και  µε  τ ις  εκάστοτε  ισχύουσες υγε ιονοµ ικές  και  αγορανοµ ικές  δ ιατάξε ις .  
 Να παρασκευάζεται  από α ιγοπρόβειο  ή αγελαδινό  τυρόγαλα,  γάλα και  ανθόγαλα.  Να ε ίναι  µαλακό, 
εύπεπτο,  χαµηλό σε νάτριο  (αλάτ ι)  και  λ ιπαρά.  Το ανθότυρο έχε ι  χαµηλή έως µέτρια 
περιεκτ ικότητα σε χοληστερίνη  και  υψηλή περιεκτ ικότητα σε  λακτόζη.  Είναι  πλούσιο  σε  πρωτε ΐνη 
υψηλής β ιολογικής αξίας ,  ασβέστ ιο ,  µαγνήσιο ,  φώσφορο,  β ιταµ ίνες  Α,  Ε και  Β.   
Η προσφερόµενη συσκευασία να ε ίναι  400 gr  και  1  Kgr   σε  Vacuum.  
 
 
 
                                 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
  
Χρώµα: Λευκό έως  υπόλευκο.  
Υφή:  Μαλακή µε  συµπαγή οµο ιόµορφη δοµή.  
Συνεκτ ικότητα:  Φρέσκο  µαλακό τυρί  γαλακτώδες ,  µε  ήπ ια ή γλυκ ιά γεύση.     
Άλλα χαρακτηριστ ικά:  Ευχάριστη γεύση µε ελαφρύ άρωµα.  
Μέγ ιστη υγρασία:  75% .  
Μέγ ιστη λιποπεριεκτικότητα:  10  -  15%  περ ίπου.   
Μέγ ιστη περιεκτ ικότητα σε αλάτ ι :  >1% .  
 
 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Σύµφωνα µε το  Προεδρικό ∆ιάταγµα 56 /95,  ΦΕΚ 45 /  27 -2 -1995 και  το  Κανονισµό (ΕΚ) 2073/2005, 
Κολοβακτηρίδια 30 

o
C            Esherichia coli 

m = 10.000                      m = 100 
M = 100.000                   M = 1000 
n = 5                                n = 5 
c = 2                                c = 2 
 

 

Listeria monocytogenes          Salmonella spp. 
 

Απουσία σε 25 gr              Απουσία σε 25  gr 
n = 5                                                   n = 5 
c = 0                                                    c = 0 
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Οι  συµµετέχοντες  πρέπε ι  να προσκοµ ίσουν:  

 
  1 .  Άδε ια λε ιτουργίας  της  Επ ιχε ίρησης από την  αρµόδια  Υπηρεσ ία  και  σε  περίπτωση που ο  
συµµετέχων έχε ι  την  έδρα του εκτός  Νοµού Αττ ικής και  άδε ια λειτουργίας  του υποκαταστήµατος 
στο  Νοµό Αττ ικής ,  εφόσον υπάρχε ι .  
    Η επιχε ίρηση τροφίµων πρέπε ι  να προσκοµίσει  και  την  καταχώρηση ή την  έγκριση 
εγκατάστασής τους,  σύµφωνα µε  την  K.Y.Α. Αριθµ. 15523 /2006.  Όλες  ο ι  επ ιχε ιρήσεις  τροφίµων έχουν 
την  υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους,  σύµφωνα µε το  άρθρο 6  του  
Κανονισµού  (ΕΚ) υπ’  αριθµό .  852/2004 Αναγκαία  συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής  των  
Κανονισµών (ΕΚ) υπ’  αριθµ.  178/2002,  852/2004,  853/2004,  854 /2004 και  882 /2004 του 
Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου  και  του Συµβουλίου και  εναρµόνιση της  Οδηγ ίας  2004/41 /ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συµβουλίου γ ια την  υγ ιε ινή των τροφίµων .   

 2  Ισχύον Πιστοπο ιητ ικό  περί  εφαρµογής συστήµατος δ ιαχε ίρ ισης  της  ασφάλε ιας  των τροφίµων 
[ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύµφωνα µε τ ις  απαιτήσε ις  του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το  
οποίο  θα έχε ι  χορηγηθε ί  από  κατάλληλα δ ιαπ ιστευµένους φορείς  Πιστοποίησης από τον  ΕΣΥ∆ για 
την  παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία,  αποθήκευση,  δ ιακ ίνηση και  εµπορία των προ ϊόντων.   

Επίσης,  θα πρέπε ι  να  προσκοµ ίζε ι  τα αποτελέσµατα των µικροβιολογ ικών και  χηµικών  
αναλύσεων των προ ϊόντων,  που πραγµατοπο ιε ί  στα πλαίσ ια του αυτοελέγχου ,  κάθε φορά που αυτό 
ζητε ίτα ι .  
  Σε  περίπτωση που ο  συµµετέχων στον  δ ιαγων ισµό δεν  ε ίναι   παραγωγός ή παρασκευαστής  θα  
πρέπε ι  να  επ ισυνάψει  :   
       1 ο ν   Ισχύον Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρµογής συστήµατος δ ιαχε ίρ ισης της  ασφάλε ιας  των 
τροφίµων σύµφωνα µε  τ ις  απαιτήσεις  του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το  οπο ίο  θα έχει  
χορηγηθε ί  από  κατάλληλα δ ιαπιστευµένους φορείς  Πιστοπο ίησης από τον  ΕΣΥ∆ γ ια την  παραγωγή 
–  παρασκευή των προϊόντων.  
      2 ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι  έλαβε γνώση των  
όρων  της  διακήρυξης και  θα προµηθεύε ι  τον  συγκεκριµένο  προµηθευτή µε τα προϊόντα σε  
περίπτωση που κατακυρωθε ί  σε  αυτόν  ο  δ ιαγων ισµός.  
     3  Η µεταφορά [Κ.Υ.Α.  487/04.10 .2000 (ΦΕΚ 1219Β)]  θα γ ίνεται  µε  καθαρά και  απολυµασµένα 
µεταφορικά µέσα και  µέχρι  τους  χώρους  αποθήκευσης  του Νοσοκοµείου και  θα φέρουν 
καταγραφικό θερµοκρασίας  του θαλάµου µεταφοράς  και  το  οπο ίο  θα  παραδίδεται  µε  το  προ ϊόν .      
      Τα µεταφορικά µέσα πρέπε ι  να ε ίναι  εφοδιασµένα µε Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήµατος 
από  Υγε ιονοµικής πλευράς,  η οποία  εκδ ίδεται  από  τις  κατά τόπους ∆ιευθύνσε ις  ∆ηµόσιας  Υγείας  
των Περιφερειών και  Άδε ια Κυκλοφορίας  Οχήµατος Μεταφοράς,  η οπο ία εκδ ίδεται  από τ ις  κατά 
τόπους Κτηνιατρικές  Υπηρεσ ίες .  
       Κατά  την  ώρα παράδοση ο  προµηθευτής  οφε ίλε ι   να προσκοµίζε ι   και  παραδίδε ι  στην  
επιτροπή παραλαβής αντ ίγραφο του καταγραφικού της  θερµοκρασία του οχήµατος µεταφοράς,  ο  δε  
µεταφορέας θα πρέπε ι  να δ ιαθέτε ι  Βιβλιάριο  υγείας  και  να φέρε ι  κατά την  δ ιάρκεια των χε ιρ ισµών 
παράδοσης  των τροφίµων όπου απαιτε ίτα ι ,  γάντ ια µ ιας  χρήσης.  
 

Ο προµηθευτής υποχρεούται  να παραδίδε ι  τα τρόφιµα  ως προς το  ε ίδος  και  την  ποσότητα,  
σύµφωνα µε την  δοθε ίσα παραγγελ ία του Νοσοκοµείου,  όπως επ ίσης και  να παρέχε ι  στην  επ ιτροπή 
παραλαβής  κάθε πληροφορία και  στο ιχε ίο  που θα της  ζητε ίται  σχετ ικά µε τον  προσδιορισµό  του 
ε ίδους.  
    Τα ε ίδη και  ο ι  ποσότητες   θα παραδίδονται  µετά από έγγραφη παραγγελ ία,  η οπο ία θα δ ίδεται  24 
ή 48  ώρες ,  ανάλογα µε την  διατηρησιµότητα  του τροφίµου,   πρ ιν  την  παράδοση.    
 
 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.Π.  Άρθρο  83 .   
2.  ΕΚ 2377/1990  και  τροποποιήσεις .   
3.  Π.∆.  56/21-2 -1995 «Συµµόρφωση της  Ελλην ικής νοµοθεσ ίας  προς τις  Οδηγ ίες  92/46/ΕΟΚ 

και  92/47 /ΕΟΚ του Συµβουλίου περί  των υγε ιονοµικών κανόνων που δ ιέπουν την  παραγωγή 
και  εµπορία γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’. 

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ .  178/2002  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 γ ια τον  καθορισµό των γεν ικών αρχών και  
απαιτήσεων της  νοµοθεσίας  γ ια τα τρόφιµα,  γ ια  την  ίδρυση της  Ευρωπαϊκής  Αρχής γ ια  την  
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Ασφάλε ια των Τροφίµων και  τον  καθορισµό  διαδ ικασ ιών σε θέµατα ασφαλε ίας  των 
τροφίµων.  

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 γ ια τα γενετ ικώς  τροποπο ιηµένα τρόφιµα και  ζωοτροφές.   
6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.  1935/2004  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης  Οκτωβρίου  2004 σχετ ικά µε τα  υλ ικά και  αντ ικε ίµενα που 
προορίζονται  να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα και  µε  την  κατάργηση των οδηγιών 
80/590/ΕΟΚ και  89/109 /ΕΟΚ.  

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανον ισµός  Υγιε ινής  Τροφίµων- προς αντ ικατάσταση της  93 /43 
οδηγίας  (ΕΟΚ) .  

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  853/2004 της  29ης  Απριλ ίου 2004 γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών 
κανόνων υγ ιε ινής  γ ια τα  τρόφιµα ζω ικής προέλευσης.    

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  854 /2004 της  29ης Απριλ ίου 2004,  γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών 
διατάξεων γ ια την  οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζω ικής προέλευσης που 
προορίζονται  γ ια κατανάλωση από τον  άνθρωπο .     

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 γ ια τη δ ιενέργε ια επισήµων ελέγχων της 
συµµόρφωσης προς  τη  νοµοθεσ ία περί  ζωοτροφών και  τροφίµων  και  προς τους κανόνες  γ ια 
την  υγε ία και  την  καλή διαβίωση των  ζώων.  

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης ∆εκεµβρίου 2005 γ ια 
θέσπ ιση µέτρων εφαρµογής  γ ια ορισµένα προ ϊόντα βάσε ι  του  κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  
853/2004 και  γ ια την  οργάνωση επ ίσηµων ελέγχων βάσε ι  των κανονισµών (ΕΚ) αριθ .  
854/2004 και  (ΕΚ) αριθ .  882/  2004,  γ ια την  παρέκκλιση από τον  κανονισµό (ΕΚ) αριθ .  
852/2004 και  γ ια  τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ .  853/2004 και  (ΕΚ) αριθ .  
854/2004.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεµβρίου 2005 περί  
µ ικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιµα.   

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  23ης  Φεβρουαρίου 2005 γ ια  τα ανώτατα όρια καταλο ίπων 
φυτοφαρµάκων µέσα η  πάνω στα τρόφιµα και  τ ις  ζωοτροφές φυτ ικής και  ζω ικής 
προέλευσης και  γ ια την  τροποποίηση της  οδηγίας  91/414 /ΕΟΚ του  Συµβουλίου.  

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  510/20.03 .2006  Γ ια  την  προστασία των  γεωγραφικών ενδε ίξεων  
και  των ονοµασιών προέλευσης των  γεωργ ικών προ ϊόντων και  των τροφίµων.  

15.  K.Y.Α.  Αριθµ.  15523 /2006 (ΦΕΚ 1187 /τ.  Β ’ /31 -8 -2006)  Αναγκαία συµπληρωµατικά 
µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ.  178/2002,  852/2004,  
853/2004,  854/2004 και  882/2004 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου και  
εναρµόν ιση της  Οδηγ ίας  2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου  

16.  Υπ΄αριθµ.  261611 /07.03 .2007 (ΦΕΚ 406/Β /22.03 .2007)  Κο ινή Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων γ ια την  εφαρµογή των δ ιατάξεων του Καν.  (ΕΚ) 
510/2006 του Συµβουλίου της  20ης  Μαρτίου  2006 γ ια την  προστασία  των  γεωγραφικών 
ενδε ίξεων και  των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προ ϊόντων και  των τροφίµων και  
του Καν.  (ΕΚ) 1898/2006 της  Επ ιτροπής της  23ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετ ικά µε τη θέσπ ιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανον ισµού υπ ΄αριθµ .  510/2006 γ ια την  προστασία 
των γεωγραφικών ενδε ίξεων και  των ονοµασιών προέλευσης των γεωγραφικών προ ϊόντων 
και  των τροφίµων »,  όπως τροποπο ιήθηκε από την  υπ΄αριθµ.  290398/11.04 .2008 (ΦΕΚ 
694/Β/21.04 .2008)  Κο ινή Υπουργική Απόφαση και  ισχύε ι .  

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 γ ια 
καθορισµό µέγ ιστων επ ιτρεπτών επ ιπέδων γ ια ορισµένες  ουσίες  ο ι  οπο ίες  επ ιµολύνουν τα 
τρόφιµα.     

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  6ης  Νοεµβρίου  2006 γ ια 
τροποποίηση του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  853/2004 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου  και  του 
Συµβουλίου γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών κανόνων υγ ιε ινής  γ ια τα τρόφιµα ζω ικής 
προέλευσης.  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης ∆εκεµβρίου 2007 γ ια την 
τροποποίηση του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  2073/2005 της  Επ ιτροπής περί  µ ικροβιολογικών 
κριτηρίων γ ια τα τρόφιµα.  

20.  Ο∆ΗΓΙΑ 2007/68 /ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεµβρίου 2007 γ ια την  τροποπο ίηση 
του παραρτήµατος Ι Ι Ια  της  οδηγ ίας  2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του 
Συµβουλίου όσον  αφορά ορισµένα συστατ ικά τροφίµων  .  
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21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 γ ια  
την  τροποπο ίηση του  παραρτήµατος Ι Ι  του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  852/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συµβουλίου γ ια την  υγ ιε ινή των τροφίµων .   

22.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020 /2008 γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών κανόνων υγιε ινής  γ ια τα τρόφιµα 
αναγνώρισης,  το  νωπό γάλα και  τα γαλακτοκοµικά προ ϊόντα.  

23.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  149/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 2008 γ ια την  
τροποποίηση του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  396/2005 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου  και  του 
Συµβουλίου µε τη θέσπ ιση των παραρτηµάτων Ι Ι ,  Ι Ι Ι  και  IV γ ια τον  καθορισµό ανώτατων  
ορίων καταλο ίπων στα προ ϊόντα που καλύπτονται  από  το  παράρτηµα Ι  του κανον ισµού.  

24.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  273/2008 της  Επιτροπής της  5ης Μαρτίου 2008 γ ια τη θέσπ ιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  1255/1999 του Συµβουλίου,  
όσον αφορά τ ις  µεθόδους ανάλυσης και  πο ιοτ ικής αξιολόγησης του  γάλακτος και  των 
γαλακτοκοµ ικών προ ϊόντων.  

25.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ .  1162 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεµβρίου 2009 
σχετικά µε  τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων  γ ια την  εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ)  αριθ .  
853/2004,  (ΕΚ) αριθ .  854/2004 και  (ΕΚ) αριθ .  882/2004 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  
του  Συµβουλίου .    

26.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ .  10 /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου  2011 γ ια τα 
πλαστικά υλ ικά και  αντ ικείµενα που προορίζονται  να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.          

 
 
                  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩ Ν “ΓΙΑΟΥΡΤΙ”  
 
    Α.   Το χορηγούµενο ε ίδος  (γ ιαούρτ ι) ,  να  ε ίναι   πρώτης (Α΄)  ποιότητας  όπως αυτή  ορ ίζεται   
στον  ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 82 και  να έχε ι   
παραχθε ί  σύµφωνα µε τ ις  ισχύουσες κτην ιατρικές  και  υγε ιονοµ ικές  διατάξε ις  και  το  οπο ίο  θα  
πρέπε ι  να ανταποκρίνεται  πλήρως  στ ις  δ ιατάξε ις  του Π.∆.  56 /21-2 -1995 «Συµµόρφωση της  
Ελληνικής νοµοθεσίας  προς τ ις  Οδηγ ίες  92/46/ΕΟΚ και 92/47 /ΕΟΚ του Συµβουλίου περί  των 
υγε ιονοµ ικών κανόνων που δ ιέπουν την  παραγωγή και  εµπορία γάλακτος και προϊόντων µε βάση το 
γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). 

 
   1 .   Να έχε ι  παρασκευασθε ί  από γάλα αγελάδας και  µαγιά    απουσία αντ ιβ ιοτ ικών και  γενετ ικά 
τροποποιηµένων υλ ικών .  

2 .    Να έχε ι :  
•   ∆οµή λε ία,  µαλακή και  κρεµώδη.   
•   Γεύση ευχάριστη.  
•   Οσµή υπόγλυκη.   
•  Ph 3 ,3 -3 ,8 .  

 
3 .    Να µην παρουσιάζει  
•  ευρωτίαση,  
•  σήψη,  
•  εµφανε ίς  µακροσκοπικές ,  µεταβολές  χρώµατος  και  σχήµατος,   
•  ανώµαλη οσµή και  γεύση (πικρή,  ταγκή,  ξ ιν ισµένο ή δύσοσµο)   
•  αλλο ίωση από µ ικροβιακή δράση,  
•   µυκητ ιακές  απο ικ ίες  στην  επ ιφάνε ιά του,  
•  υπολε ίµµατα ορµονών,  αυξητ ικών παραγόντων,  αντ ιβ ιοτ ικών,  µυκοτοξ ινών τύπου Α & Β,  

βαρέων µετάλλων σύµφωνα µε τους ΕΚ 1881 /2006,  ΕΚ 396 /2005,  ΕΚ 10 /2011,  ΕΚ 
2377/1990 και  τροποποιήσεις ,  Φυτοφάρµακα 149/2008,  Αλλεργ ιογόνα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ)  αριθ .  1169 /2011   

•  Όριο δ ιοξ ινών 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr  fa t   (ΕΚ) 1881/2006 και τροποποιήσεις αυτών. 
  4 .  Το γ ιαούρτ ι  θα  πρέπε ι  να  πληρο ί  τα µ ικροβιολογ ικά     χαρακτηριστ ικά όπως  αυτά 
ορίζονται ,  ΕΚ 2073 /2005 και  1441 /2007 µε δ ιαδικασ ίες  παραγωγής σύµφωνα µε τ ις  απαιτήσεις 
των ΕΚ178/2002 ,  852/2004,  853/2004,  854 /2004  και  Π∆ 9 /89.  

1.  Απουσία sa lmonel la  spp  σε 25 gr  σε  5  δε ίγµατα.   
2.  Απουσία  E .col i   σε  1  gr   σε  5  δε ίγµατα.    
3.  Σταφυλόκοκκο ι  πηκτάση θετικοί  Απουσία σε 1gr  σε  5  δε ίγµατα.    
4.  Ολικά κολοβακτηριοε ιδή Απουσία σε  1  gr  σε  5  δε ίγµατα.  
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5.  Ζύµες –  µύκητες   <  10  c fu /gr   σε  όλη την  δ ιάρκε ια της  εµπορικής ζωής.  
               

 Β .   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
   Η συσκευασία της  γ ιαούρτης (Α)  πρώτη συσκευασία- κεσεδάκ ι ,    θα ε ίναι   από υλ ικό κατάλληλο 
γ ια τρόφιµα (ΡΡ)  πολυπροπυλέν ιο ,  Άρθρο 26 Κεφάλαιο  Ι Ι  του Κ.Τ .Π.  και  θα κλε ίνε ι  αεροστεγώς  µε 
αλουµ ινόφυλλο µε κράµα αυτού που θα περιέχε ι  τουλάχιστον  99% αργ ίλ ιο  >0.05Μn,  max 0 .1%Zn,  
0 .05-2%Cu,  max 0 .05% άλλα λο ιπά στο ιχε ία σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602,  το  δε  βάρος 
της  κάθε συσκευασίας  να ε ίναι  περίπου 200 gr  και  σε  (Β)  δεύτερη συσκευασία χαρτοκ ιβώτια 
ανο ικτά,  στο ιβαζόµενα,   αντοχής,  των 12  τεµαχ ίων.   
   Ο χρόνος β ιωσιµότητας του προ ϊόντος  ως προς την  ηµεροµην ία λήξης να ε ίναι  τουλάχ ιστον  τα 
3 /4  του συνολικού χρόνου συντήρησης,  την  ηµέρα παράδοσης στην  αποθήκη τροφίµων.  

        Τ α µέσα συσκευασίας  δεν  θα µεταφέρουν τοξικές  ή  καρκ ινογόνες   ουσ ίες  στο  προ ϊόν .  Στο  µέσο 
συσκευασίας  (κεσεδάκι)  θα πρέπε ι  να αναγράφονται  υποχρεωτικά στα Ελληνικά µε ευανάγνωστα 
γράµµατα,  από χρώµα ή µελάν ι  ή άλλο µηχαν ικό τρόπο που δεν  µεταφέρουν τοξ ικές  ή 
καρκινογόνες  ουσίες  (ΕΚ 89/109) ,  ο ι  απαραίτητες  ενδε ίξε ις  σύµφωνα µε τ ις  κτην ιατρικές  και  
υγε ιονοµ ικές  δ ιατάξε ις :  

       1 .  Επωνυµ ία παρασκευαστή.   
       2 .  Αριθµός  έγκρισης.  
       3 .  Η ηµεροµην ία παραγωγής και  
       4 .  Η ηµεροµην ία  λήξης.    
       5 .  Ο κωδικός παρτ ίδας,  (Οδηγία 89 /396) ,  η δε  σήµανση να ε ίναι  σύµφωνη µε τ ις   ∆ ιατάξε ις  

σήµανσης τροφίµων :   
•  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ .  1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά µε την  παροχή πληροφοριών γ ια τα  
τρόφιµα στους καταναλωτές ,  την  τροποπο ίηση των κανον ισµών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και  του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ .  1924/2006 και  (ΕΚ) αριθ .  1925/2006 και  την  
κατάργηση της  οδηγ ίας  87/250 /ΕΟΚ της Επιτροπής,  της  οδηγ ίας  90/496 /ΕΟΚ του  
Συµβουλίου,  της  οδηγ ίας  1999 /10/ΕΚ της Επιτροπής,  της  οδηγίας  2000 /13/ΕΚ του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συµβουλίου,  των οδηγ ιών της  Επ ιτροπής 2002/67 /ΕΚ και  
2008/5/ΕΚ και  του κανονισµού (ΕΚ) αριθ .  608 /2004 της  Επ ιτροπής.  

    
 
   
     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η  
     CPV                          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  
  
     15551300-8                      Γ ιαούρτ ι  
 

        1 .  Γιαούρτι  πλήρες  µε  λιπαρά τουλάχιστον  3 ,85% σύµφωνα µε το  άρθρο 82  §  1 του Κ.Τ .  & 
Π.  ή γ ιαούρτ ι  αγελάδας µε  λ ιπαρά 4%   
       2 .    Γ ιαούρτ ι  αγελάδος µε  λ ιπαρά 2  %  και  0%.   

 
  Ο ι  συµµετέχοντες  πρέπει  να προσκοµ ίσουν :  

 
  1 .  Άδε ια λε ιτουργίας  της  Επ ιχε ίρησης από την  αρµόδια  Υπηρεσ ία  και  σε  περίπτωση που ο  
συµµετέχων έχε ι  την  έδρα του  εκτός  Νοµού Αττ ικής,  και  άδεια λειτουργ ίας  του υποκαταστήµατος 
στο  Νοµό Αττ ικής,  εφόσον υπάρχει .  Η επιχε ίρηση τροφίµων πρέπε ι  να προσκοµίσε ι  και  την  
καταχώρηση ή την  έγκριση εγκατάστασής  τους .  Σύµφωνα µε την  K.Y.Α. Αριθµ. 15523 /2006 όλες  ο ι 
επιχε ιρήσε ις  τροφίµων έχουν  την  υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης  των  εγκαταστάσεων τους,  
σύµφωνα µε το  άρθρο 6  του Κανονισµού  (ΕΚ)  υπ’ αριθµό .  852/2004 .  Αναγκαία συµπληρωµατικά 
µέτρα εφαρµογής  των Κανον ισµών (ΕΚ)  υπ’ αριθµ.  178 /2002,  852 /2004,  853/2004,  854 /2004 και  
882/2004 του  Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου και  εναρµόνιση της  Οδηγίας  
2004/41/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου γ ια την  υγιε ινή των τροφίµων .   

 2 .  Ισχύον Πιστοπο ιητικό  περί  εφαρµογής  συστήµατος  δ ιαχείρ ισης της  ασφάλε ιας  των  τροφίµων 
[ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύµφωνα µε τ ις  απαιτήσε ις  του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το  
οποίο  θα έχε ι  χορηγηθε ί  από  κατάλληλα δ ιαπ ιστευµένους φορείς  Πιστοποίησης από τον  ΕΣΥ∆ για 
την  παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία,  αποθήκευση,  δ ιακ ίνηση και  εµπορία  των  προ ϊόντων.   
       Επ ίσης,  θα πρέπε ι  να προσκοµ ίζε ι  τα αποτελέσµατα των µικροβιολογ ικών και  χηµ ικών 
αναλύσεων των προ ϊόντων,  που πραγµατοπο ιε ί  στα πλαίσ ια του αυτοελέγχου ,  κάθε φορά που αυτό 
ζητε ίτα ι .  
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  Σε  περίπτωση που ο  συµµετέχων στον  δ ιαγωνισµό δεν  ε ίναι   παραγωγός ή παρασκευαστής  θα  
πρέπε ι  να  επ ισυνάψει :   
       1 ο ν   Ισχύον Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρµογής συστήµατος δ ιαχε ίρ ισης της  ασφάλε ιας  των 
τροφίµων σύµφωνα µε  τ ις  απαιτήσεις  του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το  οπο ίο  θα έχει  
χορηγηθε ί  από  κατάλληλα δ ιαπιστευµένους φορείς  Πιστοπο ίησης από τον  ΕΣΥ∆ γ ια την  παραγωγή 
–  παρασκευή των προϊόντων.  
      2 ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι  έλαβε γνώση των  
όρων  της  διακήρυξης και  θα προµηθεύε ι  τον  συγκεκριµένο  προµηθευτή µε τα προϊόντα σε  
περίπτωση που κατακυρωθε ί  σε  αυτόν  ο  δ ιαγων ισµός.   
      3  Η µεταφορά [Κ.Υ.Α.  487/04.10 .2000 (ΦΕΚ 1219Β)]  θα γ ίνεται  µε  καθαρά και  απολυµασµένα 
µεταφορικά µέσα-ψυγε ία και  µέχρι  τους  χώρους αποθήκευσης τ ο υ  Ν ο σ ο κ ο µ ε ί ο υ ,  τ α  ο π ο ί α  θ α  
ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν  θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ί α   2 -4 0 C, σύµφωνα µε  την  εκάστοτε  ισχύουσα Νοµοθεσ ία  και  θα 
φέρουν καταγραφικό θερµοκρασίας  του θαλάµου µεταφοράς.  ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.   
         Τα µεταφορικά µέσα,  πρέπει  να ε ίναι  εφοδιασµένα µε Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήµατος 
από  Υγε ιονοµικής πλευράς,  η οποία  εκδ ίδεται  από  τις  κατά τόπους ∆ιευθύνσε ις  ∆ηµόσιας  Υγείας  
των Περιφερειών και  Άδε ια Κυκλοφορίας  Οχήµατος Μεταφοράς,  η οπο ία εκδ ίδεται  από τ ις  κατά 
τόπους Κτηνιατρικές  Υπηρεσ ίες  
   Κατά  την  ώρα παράδοση ο  προµηθευτής  οφε ίλε ι   να προσκοµ ίζε ι   και  παραδίδει  στην  επ ιτροπή 
παραλαβής αντ ίγραφο του  καταγραφικού της  θερµοκρασία του  οχήµατος µεταφοράς,  ο  δε  
µεταφορέας θα πρέπε ι  να δ ιαθέτε ι  Βιβλιάριο  υγείας  και  να φέρε ι  κατά την  δ ιάρκεια των χε ιρ ισµών 
παράδοσης  των τροφίµων όπου απαιτε ίτα ι ,  γάντ ια µ ιας  χρήσης.  
 
  Ο προµηθευτής υποχρεούται  να παραδίδε ι  τα  τρόφιµα  ως προς το  ε ίδος  και  την  ποσότητα,  
σύµφωνα µε την  δοθείσα παραγγελ ία του   Νοσοκοµείου,  όπως  επ ίσης και  να παρέχει  στην  επιτροπή 
παραλαβής κάθε  πληροφορία και  στο ιχε ίο  που  θα της  ζητε ίτα ι  σχετικά µε τον  προσδιορισµό του  
ε ίδους.  
Τα ε ίδη και  ο ι  ποσότητες  θα παραδίδονται  µετά από έγγραφη παραγγελία,  η οπο ία θα δ ίδεται  24  ή  
48  ώρες ,  ανάλογα µε την  δ ιατηρησιµότητα  του  τροφίµου,  πρ ιν  την  παράδοση.    
 
 
 
   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.Π.  Άρθρα 26,  82 .  

2.  Π.∆.  56/21-2 -1995 «Συµµόρφωση της  Ελλην ικής  νοµοθεσίας  προς τις  Οδηγ ίες  92/46/ΕΟΚ και  
92/47/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί  των υγειονοµ ικών κανόνων που διέπουν την  παραγωγή και  
εµπορία  γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’) .  

3.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 γ ια τα γενετ ικώς τροποπο ιηµένα τρόφιµα και  ζωοτροφές.  

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ)2377/90  της  26ης  Ιουν ίου1990 γ ια τον  καθορισµό ανώτατων ορίων 
καταλο ίπων του κτην ιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα ζω ικής προέλευσης.  

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ .  178 /2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης  Ιανουαρίου 2002 γ ια τον  καθορισµό των  γεν ικών αρχών και  
απαιτήσεων της  νοµοθεσίας  γ ια τα τρόφιµα,  γ ια την  ίδρυση της  Ευρωπαϊκής Αρχής γ ια  την  
Ασφάλε ια των Τ ροφίµων  και  τον  καθορισµό δ ιαδ ικασ ιών σε θέµατα ασφαλε ίας  των  τροφίµων.  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανον ισµός Υγ ιε ινής  Τροφίµων-  προς  αντ ικατάσταση της  93 /43 
οδηγίας  (ΕΟΚ) .  

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  853/2004 της  29ης  Απριλ ίου 2004 γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών 
κανόνων υγ ιε ινής  γ ια τα  τρόφιµα ζω ικής προέλευσης.    

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ .  854 /2004 της  29ης  Απριλίου 2004,  γ ια  τον  καθορισµό ε ιδικών 
διατάξεων γ ια την  οργάνωση των επ ίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζω ικής προέλευσης που  
προορίζονται  γ ια κατανάλωση από τον  άνθρωπο .    

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  882 /2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλ ίου 2004  γ ια τη διενέργε ια επ ισήµων  ελέγχων της  
συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσ ία περί  ζωοτροφών και  τροφίµων και  προς τους κανόνες  γ ια  
την  υγε ία και  την  καλή διαβίωση των  ζώων.  

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ)  ΑΡΙΘ.  1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά µε τα υλ ικά και  αντικε ίµενα που 
προορίζονται  να έρθουν  σε επαφή µε τρόφιµα και  µε  την  κατάργηση των οδηγιών 80 /590/ΕΟΚ 
και  89 /109/ΕΟΚ.  
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11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεµβρίου 2005 περί  
µ ικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιµα.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης ∆εκεµβρίου 2005 γ ια 
θέσπ ιση µέτρων εφαρµογής  γ ια ορισµένα προϊόντα βάσε ι  του κανονισµού (ΕΚ) αριθ .  
853/2004 και  γ ια την  οργάνωση επ ίσηµων ελέγχων βάσε ι  των κανονισµών (ΕΚ) αριθ .  
854/2004 και  (ΕΚ) αριθ .  882/  2004,  γ ια την  παρέκκλιση από  τον  κανον ισµό (ΕΚ) αριθ .  
852/2004 και  γ ια τροποπο ίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ .  853/2004 και  (ΕΚ) αριθ .  
854/2004.  

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  396 /2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 γ ια  τα ανώτατα όρια καταλοίπων  φυτοφαρµάκων  
µέσα η πάνω στα τρόφιµα και  τ ις  ζωοτροφές φυτ ικής και  ζω ικής προέλευσης και  γ ια την  
τροποποίηση της  οδηγίας  91/414 /ΕΟΚ του  Συµβουλίου.  

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 γ ια 
καθορισµό µέγ ιστων επ ιτρεπτών επ ιπέδων γ ια ορισµένες  ουσ ίες  ο ι  οποίες  επ ιµολύνουν τα 
τρόφιµα.  

15.  K.Y.Α.  Αριθµ.  15523 /2006 (ΦΕΚ 1187/τ.  Β ’ /31 -8 -2006)  Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα 
εφαρµογής των Κανον ισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ.  178/2002,  852/2004,  853/2004,  854/2004 και  
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου και  εναρµόν ιση της  Οδηγ ίας  
2004/41/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου  

 

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης  Νοεµβρίου 2006  γ ια 
τροποποίηση του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 
Συµβουλίου γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών κανόνων  υγ ιε ινής  γ ια τα τρόφιµα ζω ικής προέλευσης.  

17.  Ο∆ΗΓΙΑ 2007/68 /ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεµβρίου 2007 γ ια την  τροποπο ίηση του  
παραρτήµατος Ι Ι Ια της  οδηγ ίας  2000/13 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του 
Συµβουλίου όσον  αφορά ορισµένα συστατ ικά τροφίµων .  

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1441/2007  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  5ης  ∆εκεµβρίου 2007  γ ια την  
τροποποίηση του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  2073/2005 της  Επ ιτροπής περί  µ ικροβιολογ ικών 
κριτηρίων γ ια τα τρόφιµα.  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 149/2008.  

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  273/2008 της  Επ ιτροπής της  5ης Μαρτίου  2008 γ ια τη θέσπ ιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  1255/1999 του Συµβουλίου,  όσον  
αφορά τις  µεθόδους  ανάλυσης και  πο ιοτ ικής αξ ιολόγησης του  γάλακτος και  των 
γαλακτοκοµ ικών προ ϊόντων.  

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1019/2008  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου  2008 γ ια  την  
τροποποίηση του παραρτήµατος Ι Ι  του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και  του Συµβουλίου γ ια την  υγ ιε ινή των τροφίµων .   

22.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020 /2008 γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών κανόνων υγιε ινής  γ ια τα τρόφιµα 
αναγνώρισης,  το  νωπό γάλα και  τα γαλακτοκοµικά προ ϊόντα.  

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεµβρίου  2009 σχετ ικά 
µε τη θέσπ ιση µεταβατικών µέτρων γ ια την  εφαρµογή των κανον ισµών (ΕΚ) αριθ .  853/2004,  
(ΕΚ) αριθ .  854 /2004 και  (ΕΚ) αριθ .  882 /2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 
Συµβουλίου.    

24.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ .  10 /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 γ ια  τα 
πλαστικά υλ ικά και  αντ ικείµενα που προορίζονται  να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.    

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 
Α. ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ 

Το χορηγούµενο γάλα θα πρέπει  να έχε ι  παραχθεί  σύµφωνα µε τον  Κ.Τ .Π άρθρα 79 και  80 ,  όπως 
αυτά έχουν τροποπο ιηθεί  µε  τ ις  αποφάσε ις  Α.Χ.Σ.  1050/1996 ΦΕΚ.263/Β/7 .4 .97 ,  Α.Χ.Σ.  187/1998 
Φ.Ε.Κ.  765/Β /24.7 .98 ,  την  Οδηγ ία 2000 /13/Ε .Κ. .  

 Να ανταποκρίνεται  πλήρως στους ισχύοντες  υγε ιονοµ ικούς κανόνες  και  τ ις  κτην ιατρικές  
διατάξε ις  του Π.∆.  56/21-2 -1995,  καθώς και  στις  δ ιατάξεις  852 /2004,  853/2004 & 854/2004 
«Συµµόρφωση της  Ελληνικής νοµοθεσ ίας  προς τ ις  Οδηγ ίες  92/46/ΕΟΚ και  92 /47/ΕΟΚ του Συµβουλίου  
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περί  των υγειονοµ ικών κανόνων που δ ιέπουν την  παραγωγή και  εµπορία γάλακτος και  προ ϊόντων µε  
βάση το  γάλα» (ΦΕΚ 45 /27-2 -95 τ .  Α’) ,  και  τον  Ν4254/7 .4 .14   (Υποπαράγραφος ΣΤ της  παραγράφου 8)  
στα πλαίσ ια εφαρµογής  του Ν4046/2012 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤ ΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » και  το  Νόµο  
4336/15 Υποπ/γραφος  Α.3  

Α:  Ως «παστεριωµένο  γάλα» νοε ίται  το  γάλα το  οπο ίο  έχε ι  υποβληθε ί  σε  επεξεργασία που περιλαµβάνε ι  
την  έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία γ ια µ ικρό  χρον ικό δ ιάστηµα (+71,7 ο   C  τουλάχ ιστον  γ ια  15 ΄΄)  ή σε  
χαµηλή θερµοκρασία γ ια µεγάλο χρον ικό δ ιάστηµα (+63 ο  C τουλάχ ιστον  γ ια 30 ΄)  ή σε  δ ιαδικασ ία 
παστερίωσης που χρησιµοποιε ί  δ ιαφορετ ικούς συνδυασµούς χρόνου και  θερµοκρασίας  µεταξύ των δύο 
παραπάνω συνθηκών γ ια  την  επ ίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος.  

 Β:  Να παρουσιάζε ι  αρνητική αντίδραση στην δοκιµασία φωσφατάσης και  θετ ική αντ ίδραση στην  
δοκ ιµασία υπεροξε ιδάσης.  

 Γ:  Μετά την  παστερίωση να ψύχεται  το  συντοµότερο  δυνατό σε θερµοκρασία  που δεν  υπερβαίνε ι  
τους  6 ο C, στην  θερµοκρασία στην  οποία και  συντηρε ίται ,  η δε  δ ιάρκεια   συντήρησης του καθορίζεται  µε  
ευθύνη του παρασκευαστή.  

∆.  Να ε ίναι  οµογενοπο ιηµένο,  που σηµαίνει  ότ ι ,  εάν  µε ίνε ι  σε  ακ ινησ ία 48  ώρες  δεν  πρέπε ι  να 
σχηµατίζεται  φανερός δ ιαχωρισµός  της  κρέµας ,  η δε  περιεκτ ικότητα σε λ ίπος  της  υπερκείµενης 
ποσότητας  100 cm3  γάλακτος φ ιάλης του ενός  Li t  να µη δ ιαφέρε ι  περισσότερο από το  10% της 
περιεκτ ικότητας σε  λίπος  του εναποµε ίναντος γάλακτος.   
Ε .  Το χορηγούµενο παστεριωµένο αγελαδινό  γάλα θα πρέπει  να έχε ι  περιεκτ ικότητα σε λ ίπος  3 ,5%, 
2  % και  0  %.  Επ ιπλέον ,  να  έχει  ε ιδ ικό  βάρος  στους 15 ο C  1 ,028g/l  ( γ ια το  πλήρες)  και  στερεό 
υπόλε ιµµα χωρίς  λ ίπος  (Σ.Υ.Α.Λ.  %) 8 ,5  (γ ια το  0%).  
 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η:  
CPV   15511000-3     ΓΑΛΑ 
               
 1 .  Γάλα νωπό  2  % ,  1 ,5%  0% σε συσκευασία 1  Li t  ή  ½ l i t .  
 2 .  Γάλα νωπό 3 ,5% σε  συσκευασία  1  Li t  ή ½ l i t  .  
 3 .  Γάλα νωπό 3 ,5% σε  συσκευασία  10  Li t .  
 
 

Το  παστεριωµένο γάλα θα πρέπε ι  να  πληρο ί  τα µ ικροβιολογ ικά χαρακτηριστ ικά όπως  αυτά 
ορίζονται  στο  Κεφ Ι Ι  του Π.∆.  56/95,  Κανον ισµούς (ΕΚ) 2073 /2005 και  1441/2007,  µε  δ ιαδικασ ίες  
παραγωγής σύµφωνα µε τ ις  απαιτήσεις  των ΕΚ178/2002,  852/2004 ,  853/2004,  854/2004.    
Entero -Bacter iaceae m<1,  M=5,  n=5,  c=1 c fu /ml .  
Παθογόνα n=5 ,  c=0 ,   Απουσία σε  25  g.  
Στην  συσκευασία θα πρέπε ι  να αναγράφονται  ο ι  ενδε ίξε ις  µε  εµφανή και  ευδ ιάκριτους χαρακτήρες  
στα Ελλην ικά:    
Η ένδε ιξη ¨ παστεριωµένο¨ ,¨ γάλα¨  
Το σήµα καταλληλόλητας του προ ϊόντος ,   
Το Εργοστάσιο  παραγωγής,   
Η θερµοκρασία  συντήρησής του,  καθώς και  ο ι  ηµεροµην ίες  παστερίωσης  και  ανάλωσης αυτού,  Ο  
κωδικός παρτ ίδας.  
Σε  εµφανές  σηµε ίο  στο  ίδ ιο  οπτ ικό  πεδ ίο  µε  το  σήµα του         προ ϊόντος     η   δ ιάρκε ια ζωής   του 
γάλακτος  σε  ηµέρες .  

             Η δε  σήµανση να ε ίναι  σύµφωνη µε τ ις  δ ιατάξε ις  σήµανσης τροφίµων :     
•  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ .  1169 /2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ ΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετ ικά µε την  παροχή πληροφοριών γ ια τα τρόφιµα 
στους καταναλωτές ,  την  τροποπο ίηση των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του 
Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ .  1924/2006 και  (ΕΚ)  αριθ .  1925 /2006 και  την  κατάργηση της  οδηγίας  
87/250/ΕΟΚ της Επ ιτροπής,  της  οδηγίας  90/496 /ΕΟΚ του Συµβουλίου,  της  οδηγ ίας  1999 /10/ΕΚ της  
Επιτροπής,  της  οδηγ ίας  2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του Συµβουλίου,  των  
οδηγιών της  Επ ιτροπής 2002/67/ΕΚ και  2008/5/ΕΚ και  του κανον ισµού  (ΕΚ) αριθ .  608/2004 της  
Επιτροπής.  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Το γάλα  να ε ίναι  σε  (Α)  και  (Β)   συσκευασία,   των  10  Li t ,   του 1  l i t  και  του ½ Lit  .  
Η πρώτη (Α)  συσκευασία γ ια τα ε ίδη µε  αύξοντα αριθµό (Α/Α) 1 ,2 ,3 ,  να ε ίναι  Tetra  Pak ή άλλης 



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/2016 

 

53 
 

ανάλογης και  να πληροί  όλους τους κανόνες  υγ ιε ινής  και  τους  όρους του Άρθρου 85 του Κ.Τ .& Π 
και  των  Τροποποιήσεων  αυτού.  Η  πρώτη συσκευασία γ ια το  ε ίδος  µε  αύξοντα αριθµό (Α/Α) 4  να 
ε ίναι  σακούλα από  πλαστική ύλη κατάλληλη γ ια  τρόφιµα µε  πώµα.  ∆εν  θα πρέπει  να  
απελευθερώνε ι  ποσότητα στοιχε ίων στο  γάλα που π ιθανόν να θέσε ι  σε  κ ίνδυνο την  ανθρώπινη 
υγε ία ή να αλλο ιώνε ι  την  σύσταση ή  τα  οργανοληπτ ικά χαρακτηριστ ικά του  γάλακτος.   
Η δεύτερη συσκευασία γ ια τα ε ίδη µε  αύξοντα αριθµό (Α/Α)  1 ,2 ,3 ,  να ε ίναι  σε  κ ιβώτια -  πλαστικά 
-  µε  χωρίσµατα που  θα έχουν χε ιρολαβές  γ ια την  εύκολη µεταφορά τους .  Τα παραπάνω κ ιβώτια θα 
επιστρέφονται  στον  προµηθευτή.   Η δεύτερη συσκευασία γ ια το  ε ίδος  µε  αύξοντα αριθµό (Α/Α)  4 
να ε ίναι  χάρτ ινο  κιβώτιο  αντοχής.   

Κατά την  παραλαβή,  και  όταν  θεωρηθε ί  απαραίτητο  από την  Επ ιτροπή Παραλαβής ,  θα  
παραλαµβάνεται  ποσότητα 500 -  1000  ml τα οποία θα βράζονται  ενώπιον  του προµηθευτή ή  του  
αντ ιπροσώπου του.  Εάν το  γάλα όταν  βράσε ι  ¨ κόψε ι¨ ,  αυτό  σηµαίνει  ότ ι  έχε ι  αυξηµένη οξύτητα και  
ο  προµηθευτής ε ίναι  υποχρεωµένος  να  αντ ικαταστήσει  όλη την  ποσότητα του παραδιδοµένου 
γάλατος.   
 Ο προσφέρων  θα πρέπε ι  να δηλώνε ι  στην  προσφορά του το  εργοστάσιο  το  οπο ίο  παρασκευάζε ι  το  
προσφερόµενο ε ίδος  και  το  οπο ίο  θα πρέπε ι  να διαθέτε ι  Ισχύον Πιστοποιητ ικό  περί  εφαρµογής  
συστήµατος δ ιαχε ίρ ισης  της  ασφάλε ιας  των  τροφίµων  σύµφωνα  µε  τ ις  απαιτήσεις  του  προτύπου 
ΕΝ ISO 22000 :2005.  
Τα ε ίδη και  ο ι  ποσότητες  θα παραδίδονται  κάθε εργάσιµη µετά από έγγραφη παραγγελ ία,  η οποία  
θα δ ίδεται  την  προηγούµενη ή δύο ηµέρες  πριν  όταν  µεσολαβε ί  αργ ία.  Η παράδοση του γάλατος θα 
ε ίναι  η επόµενη ηµέρα της  παραγωγής.      
 Η ώρα παράδοσης  αυστηρώς  οριζόµενη θα ε ίναι  η   07 .00  π .µ .  και  δύναται  να  τροποπο ιε ίτα ι  µε  τ ις  
εκάστοτε  έκτατες  ανάγκες  του Νοσοκοµε ίου.   
  
  
        Β .  Συµπυκνωµένο γάλα 
    
    Πλήρες  γάλα ή ελαφρύ  συµπυκνωµένο ή  Γάλα συµπυκνωµένο ή Γάλα συµπυκνωµένο  µη 
ζαχαρούχο,  χαρακτηρίζεται  το  µερικά αφυδατωµένο γάλα το  οποίο  πληρο ί  τους  όρους του Κ.Τ .Π.  
Άρθρο 80 και  ανταποκρίνεται  στ ις  απαιτήσε ις  του άρθρου  7  του Π.∆  56/95,  δηλαδή:   
  1 .  Να έχει  παρασκευασθε ί  σε  εγκατάσταση µεταποίησης που ανταποκρίνεται  στους κανόνες  και  
τ ις  προδ ιαγραφές των Κεφαλαίων  Ι ,  Ι Ι   V και  VI  του Παραρτήµατος ΄ ΄Β΄΄.  Π.∆  56/95.  
  2 .  Να έχει  υποστεί  θερµ ική επεξεργασία κατά τη δ ιάρκε ια της  παρασκευής ή να παρασκευάζεται  
από  προ ϊόντα που έχουν  υποστεί  θερµ ική επεξεργασία.   
  3 .  ∆εν  θα πρέπε ι  να έχει  υποβληθε ί  σε  επεξεργασία µε  ιον ίζουσες  ακτ ινοβολίες .  
  4 .   Να µην περιέχε ι  πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέπονται  από το  άρθρο 80,  παρ.  14  του ΚΤΠ 
και  το  άρθρο  3  του Π∆ 518/83,  όπως αυτό  τροποποιήθηκε µε την  Υπουργ ική Απόφαση 145/96 .   
   5 .  Να µην περιέχε ι  ίχνη καταλο ίπων ουσ ιών τα οπο ία υπερβαίνουν τα  επιτρεπόµενα όρια ανοχής,  
σύµφωνα µε το  Κεφ Ι Ι Ι ,  άρθρο 20  του Π∆ 259 /98 (Α 191)  ΄ ΄Περί  Απαγόρευσης χρήσης ουσ ιών  µε 
ορµον ική ή θρεοστατική δράση.  
   Εάν το  προ ϊόν  προέρχεται  από τρ ίτη  χώρα πρέπε ι  τουλάχιστον  να πληρο ί  τ ις  προϋποθέσε ις  που 
προβλέπονται  στο  ΚΕΦ. Ι Ι  του Π∆ 56/95 ,  και  τα  άρθρα 21 ,  22  και  23  του Π∆ 56/95.   
Το  προ ϊόν    πρέπει  να έχει  τα  εξής φυσ ικοχηµ ικά  χαρακτηριστ ικά:    
   6 .  Να έχει  ευχάριστη υπόγλυκη γεύση,  τη χαρακτηριστ ική οσµή του αφυδατωµένου γάλακτος και  
το  χρώµα του να ε ίναι  λευκό ή  υπόλευκο.   
   7 .   Να έχε ι  ελαφρώς κρεµώδη σύσταση,  να  ε ίναι  οµοιογενές  (χωρίς  κοκκώδε ις  ή  άλλες  
αποθέσεις)  και  το  λ ίπος  του να µην δ ιαχωρίζεται  σε  ιδ ιαίτερο στρώµα µέσα στα κουτιά .  Να ε ίναι  
απαλλαγµένο  από ξένες  ύλες .  
 8 .   Να µην παρουσιάζει  πήξη του περιεχοµένου (ολική ή µερική) ,  ι ζήµατα στον  πυθµένα των 
συσκευασιών,  αποχωρισµό του λίπους ή ενδε ίξε ις  σήψης .   
  Περιεκτ ικότητα σε λίπος  7 ,5% (το ις  εκατό)  του βάρους  τουλάχ ιστον   .   
  Ολικό στερεό υπόλε ιµµα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% (το ις  εκατό)  του βάρους τουλάχ ιστον .   
  Ολική οξύτητα µεταξύ  6  και  8  βαθµών SOXHLETHENCKEL, µετά από αραίωση γ ια παρασκευή 
προ ϊόντος  που  αντ ιστο ιχε ί  µε  το  νωπό φυσικό γάλα.   
  Το  PH να ε ίναι  µεταξύ 6 ,3  και  6 ,8 ,  µετά από αραίωση γ ια  παρασκευή προϊόντος ,  που  αντ ιστο ιχε ί  
στο  νωπό γάλα.   
  Μετά την  αραίωση να προκύπτε ι  γάλα ενός  l i t   και  ε ιδ ικού  βάρους  1 ,028 g/ l i t  σύµφωνα µε  τον 
Κ.Τ .Π.  άρθρο 80 παρ.3  και  ολ ικό  στερεό υπόλε ιµµα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% του  βάρους τουλάχ ιστον .    
    Να ε ίναι  δυνατόν  να  διατηρηθε ί  στις  αποθήκες   του Νοσοκοµε ίου εκτός  ψυκτικών θαλάµων 
χωρίς  να παρουσιάσει  οποιαδήποτε α ισθητή ή οργανοληπτ ική αλλο ίωση,  γ ια το  χρονικό δ ιάστηµα  
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τουλάχ ιστον  που αναγράφεται  επ ί  της  συσκευασίας .   
  Το συµπυκνωµένο γάλα να ε ίναι  συσκευασµένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτ ιά ή σε  
συσκευασία  Tetra  Pak µε καπάκι  ή άλλη ανάλογη (Α)  πρώτη  συσκευασία µε  περιεχόµενο  βάρος  
410 gr  προ ϊόντος  και  σε  χαρτοκ ιβώτια (Β) ,  δεύτερη συσκευασία .     
    Ο ι  συσκευασίες  του  γάλακτος θερµ ικής  επεξεργασίας  πρέπε ι  να πληρούν όλους τους όρους  
υγ ιε ινής .  ∆εν  πρέπει  ιδ ίως να απελευθερώνουν  µέσα στο  γάλα ποσότητα στο ιχε ίων που θα ήταν  
δυνατό  να θέσε ι  σε  κ ίνδυνο  την  ανθρώπινη υγεία,  να αλλοιώνουν  τη  σύσταση του γάλακτος ή να 
ασκούν επ ιβλαβή επ ίδραση στ ις  οργανοληπτικές  του  ιδ ιότητες .  
    Ο ι  συσκευασίες  πρέπει  να έχουν  την  απαιτούµενη σκληρότητα και  ανθεκτικότητα,  να µην 
παρουσιάζουν  δ ιαρροές ,  δ ιατρήσε ις ,  δ ιαβρώσε ις ,  και  γεν ικά ανωµαλίες  ο ι  οπο ίες  µπορούν να  
επηρεάσουν την  υγιε ινή  κατάσταση και  συντήρηση του περιεχοµένου.  
   Γεν ικά ο ι  συσκευασίες  πρέπε ι  να εξασφαλίζουν  τ ις  απαιτήσε ις  των άρθρων 9 ,  23  και  28  του 
Κ.Τ .Π. .   
    Τα  κυλινδρικά µεταλλικά  κουτ ιά  (Α)  συσκευασία  (κορµοί  και   πώµατα)  να έχουν  
κατασκευαστε ί  από καινούργ ιο  λευκοσίδηρο,  πάχους τουλάχ ιστον  0 ,19  mm και 0 ,20  mm 
αντ ίστοιχα,  ηλεκτρολυτ ικά επ ικασσιτερωµένο (βάρος ηλεκτρολυτ ικού  επιστρώµατος 2 ,8  gr /m2  
τουλάχ ιστον  εσωτερικά και  5 ,6  gr /m2  εξωτερικά) .  
   Στην  συσκευασία στη  χάρτ ινη ταιν ία  που περιβάλλε ι  το  σώµα του κουτ ιού ή σε  ετ ικέτα  ή  µε  
ανεξ ίτηλο µελάν ι  πρέπει  να αναγράφονται  ο ι  εξής  ενδε ίξε ις :   
(1)  Η ονοµασία του προ ϊόντος .  
 (2)  Το ποσοστό των λ ιπαρών και  το  Στερεό Υπόλε ιµµα Άνευ  Λίπους (ΣΥΑΛ) του  γάλακτος.   
(3)  ΄Ένδειξη του τρόπου  χρήσης.   
 (4)  Το καθαρό  βάρος σε  γραµµάρια.   
(5)  Το όνοµα,  η εµπορική επωνυµία  και  η διεύθυνση ή η  έδρα της  επιχε ίρησης .  
 (6)  Κατάλογος των συστατικών.  
 (7)  Ηµεροµην ία και  έτος  παρασκευής καθώς και  την  ηµεροµην ία λήξης .  
 (8)  Κωδικός παρτίδας.  
 
  Τα χαρτοκ ιβώτια [ (Β)  συσκευασία]  πρέπε ι  να  ε ίναι  καινούργ ια,  από χαρτ ί  καλής  πο ιότητας από 
κυµατοε ιδές  χαρτόν ι  αντοχής σε  δ ιάρρηξη κατά MULLEN τουλάχιστον  190 lb / in 2 .  Ο ι  δ ιαστάσεις  
των χαρτοκ ιβωτίων πρέπε ι  να ε ίναι  τέτοιες ,  έτσ ι  ώστε να ε ίναι  δυνατή η συσκευασία του  
προ ϊόντος ,  χωρίς  να υπάρχει  κενός χώρος µεταξύ των κουτ ιών και  των το ιχωµάτων των 
χαρτοκ ιβωτίων.  
Εξωτερικά της  συσκευασίας  θα γράφεται  η ηµεροµην ία λήξης του γάλακτος  και  να ε ίναι  σύµφωνα 
µε τ ις  οδηγ ίες  τ ις  Ε .Ε.  και  τ ι ς  τροποπο ιήσε ις  αυτών καθώς  να  φέρε ι   τη  σήµανση  C.E .  σύµφωνα 
µε τ ις  Οδηγ ίες  2007 /68,  2001/89,  2000/13 Ε.Κ.   η δε  σήµανση να ε ίναι  σύµφωνη µε τον  κανον ισµό 
(ΕΕ)  1169/2011 .  
 
Η ηµεροµην ία παράδοσης   του  προ ϊόντος  θα  ε ίναι  το  πρώτο  τέταρτο  του  χρόνου της  συνολικής 
διατηρησιµότητας του  
 
     Ο ι  συµµετέχοντες  πρέπε ι  να προσκοµ ίσουν:  

 
       1 .  Άδε ια λε ιτουργ ίας  της  Επ ιχείρησης από την  αρµόδια Υπηρεσία και  σε  περίπτωση που ο  
συµµετέχων έχε ι  την  έδρα του  εκτός  Νοµού Αττ ικής,  και  άδεια λειτουργ ίας  του υποκαταστήµατος 
στο  Νοµό Αττ ικής,  εφόσον υπάρχει .  Η επιχε ίρηση τροφίµων πρέπε ι  να προσκοµίσε ι  και  την  
καταχώρηση ή την  έγκριση εγκατάστασής τους ,  σύµφωνα µε την  K.Y.Α.  Αριθµ.  15523 /2006.  Όλες  
ο ι  επιχε ιρήσε ις  τροφίµων έχουν την  υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των  εγκαταστάσεων τους,  
σύµφωνα µε το  άρθρο 6  του Κανονισµού  (ΕΚ)  υπ’ αριθµό .  852/2004 .  Αναγκαία συµπληρωµατικά 
µέτρα εφαρµογής  των Κανον ισµών (ΕΚ)  υπ’ αριθµ.  178 /2002,  852 /2004,  853/2004,  854 /2004 και  
882/2004 του  Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου και  εναρµόνιση της  Οδηγίας  
2004/41/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου γ ια την  υγιε ινή των τροφίµων .   

 2 .  Ισχύον Πιστοπο ιητικό  περί  εφαρµογής  συστήµατος  δ ιαχείρ ισης της  ασφάλε ιας  των  τροφίµων 
[ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4 .10 .2000)]  σύµφωνα  µε  τ ις  απαιτήσεις  του προτύπου ΕΝ ISO 
2200:2005 το  οπο ίο  θα έχε ι  χορηγηθε ί   από διαπιστευµένους φορε ίς  Πιστοποίησης από τον  ΕΣΥ∆ 
για την  παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία,  αποθήκευση,  δ ιακ ίνηση και  εµπορία  των προ ϊόντων.  

Επίσης,  θα πρέπε ι  να  προσκοµ ίζε ι  τα αποτελέσµατα των µικροβιολογ ικών και  χηµικών  
αναλύσεων των προ ϊόντων,  που πραγµατοπο ιε ί  στα πλαίσ ια του αυτοελέγχου ,  κάθε φορά που αυτό 
ζητε ίτα ι .  
Σε  περίπτωση που ο  συµµετέχων στον  δ ιαγων ισµό δεν  ε ίναι   παραγωγός ή παρασκευαστής,  θα 
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πρέπε ι  να  επ ισυνάψει :   
 1 ο ν   Ισχύον Πιστοπο ιητ ικό  περί  εφαρµογής συστήµατος δ ιαχε ίρ ισης της  ασφάλε ιας  των τροφίµων 
σύµφωνα  µε  τ ις  απαιτήσεις  του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το  οποίο  θα έχει  χορηγηθε ί  από  
διαπ ιστευµένους φορε ίς  Πιστοποίησης από τον  ΕΣΥ∆ γ ια την  παραγωγή –  παρασκευή των 
προ ϊόντων.  
2 ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι  έλαβε γνώση των όρων 
της  δ ιακήρυξης και  θα προµηθεύε ι  τον  συγκεκριµένο προµηθευτή µε τα προ ϊόντα σε περίπτωση 
κατακύρωσης σε  αυτόν  του δ ιαγων ισµού.    
     3   Η µεταφορά [Κ.Υ.Α.  487/04.10 .2000 (ΦΕΚ 1219Β)]  θα γ ίνεται  µε  καθαρά και  απολυµασµένα 
µεταφορικά µέσα-ψυγε ία και  µέχρι  τους  χώρους αποθήκευσης του Νοσοκοµε ίου,  τα οπο ία θα 
εξασφαλίζουν  θερµοκρασία 2 -4 0  C, σύµφωνα µε   την  εκάστοτε  ισχύουσα Νοµοθεσ ία και  θα φέρουν 
καταγραφικό θερµοκρασίας  του θαλάµου µεταφοράς και  το  οποίο  θα  παραδίδεται  µε  το  προ ϊόν .  
(ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9)  
         Τα µεταφορικά µέσα,  πρέπε ι  να ε ίναι  εφοδιασµένα µε Βεβαίωση Καταλληλόλητας  Οχήµατος  
από  Υγε ιονοµικής πλευράς,  η οποία  εκδ ίδεται  από  τις  κατά τόπους ∆ιευθύνσε ις  ∆ηµόσιας  Υγείας  
των Περιφερειών και  Άδε ια Κυκλοφορίας  Οχήµατος Μεταφοράς,  η οπο ία εκδ ίδεται  από τ ις  κατά 
τόπους Κτηνιατρικές  Υπηρεσ ίες .  
    Κατά  την  ώρα παράδοση ο  προµηθευτής   οφε ίλε ι   να  προσκοµίζε ι   και  παραδίδει  στην  επ ιτροπή 
παραλαβής αντ ίγραφο του  καταγραφικού της  θερµοκρασία του  οχήµατος µεταφοράς,  ο  δε  
µεταφορέας θα πρέπε ι  να δ ιαθέτε ι  Βιβλιάριο  υγείας  και  να φέρε ι  κατά την  δ ιάρκεια των χε ιρ ισµών 
παράδοσης  των τροφιµων όπου απαιτε ίτα ι ,  γάντ ια µ ιας  χρήσης.  
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται  να παραδίδε ι  τα τρόφιµα ως προς το  ε ίδος  και  την  ποσότητα,  σύµφωνα 
µε την  δοθε ίσα παραγγελ ία του  Νοσοκοµε ίου,  όπως επ ίσης  και  να παρέχει  στην  επιτροπή 
παραλαβής κάθε  πληροφορία και  στο ιχε ίο  που  θα της  ζητε ίτα ι  σχετικά µε τον  προσδιορισµό του  
ε ίδους.  
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

1.  Κ.Τ.Π.  Άρθρα 79,80 .  
2.  Π.∆.  518 /83 ΄ ΄Σχετ ικά µε διατηρηµένα γάλατα µερικά ή ολικά αφυδατωµένα,  που  

προορίζονται  γ ια ανθρώπινη διατροφή σε συµµόρφωση προς τις  οδηγ ίες  76/118/ΕΟΚ, 
78/630/ΕΟΚ και  79/1067/ΕΟΚ του  Συµβουλίου  Ευρωπαϊκών Κο ινοτήτων.  

3.  Π.∆.  56/21-2 -1995 «Συµµόρφωση της  Ελλην ικής νοµοθεσ ίας  προς τ ις  Οδηγ ίες  92 /46/ΕΟΚ 
και  92 /47/ΕΟΚ του Συµβουλίου  περί  των υγε ιονοµικών κανόνων που δ ιέπουν την  παραγωγή 
και  εµπορία γάλακτος και  προ ϊόντων µε βάση το  γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2 -95 τ .  Α) .  

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ .  178 /2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 γ ια τον  καθορισµό των γεν ικών αρχών και  
απαιτήσεων της  νοµοθεσίας  γ ια τα τρόφιµα,  γ ια την  ίδρυση της  Ευρωπαϊκής Αρχής γ ια την  
Ασφάλε ια των Τροφίµων και  τον  καθορισµό  διαδικασ ιών σε θέµατα ασφαλε ίας  των 
τροφίµων (HACCP).  

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 γ ια τα γενετ ικώς τροποπο ιηµένα τρόφιµα και  ζωοτροφές.   
6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852 /2004 Κανον ισµός Υγ ιε ινής  Τροφίµων- προς αντ ικατάσταση της  93/43 

οδηγίας  (ΕΟΚ) .  
7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  853 /2004 της  29ης  Απριλ ίου 2004 γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών 

κανόνων υγ ιε ινής  γ ια τα  τρόφιµα ζω ικής προέλευσης.    
8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  854/2004 της  29ης  Απριλ ίου 2004,  γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών  

διατάξεων γ ια  την  οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής  προέλευσης  που 
προορίζονται  γ ια κατανάλωση από τον  άνθρωπο .     

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλ ίου 2004 γ ια τη διενέργε ια επισήµων ελέγχων της  
συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσ ία περί  ζωοτροφών και  τροφίµων και  προς τους κανόνες  γ ια 
την  υγε ία και  την  καλή διαβίωση των  ζώων.  

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.  1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετ ικά µε τα υλ ικά και  αντ ικε ίµενα που 
προορίζονται  να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα και  µε  την  κατάργηση των οδηγ ιών 
80/590/ΕΟΚ και  89/109 /ΕΟΚ.  

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)  αριθ .  2073 /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεµβρίου 2005 περί  
µ ικροβιολογ ικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιµα.  
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12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης ∆εκεµβρίου 2005 γ ια 
θέσπ ιση µέτρων εφαρµογής γ ια ορισµένα προϊόντα βάσε ι  του κανονισµού (ΕΚ) αριθ .  
853/2004 και  γ ια την  οργάνωση επ ίσηµων  ελέγχων βάσε ι  των κανονισµών (ΕΚ) αριθ .  
854/2004 και  (ΕΚ) αριθ .  882/  2004,  γ ια την  παρέκκλιση από τον  κανονισµό (ΕΚ)  αριθ .  
852/2004 και  γ ια τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ .  853 /2004 και  (ΕΚ) αριθ .  
854/2004.  

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  23ης  Φεβρουαρίου 2005 γ ια  τα ανώτατα όρια  καταλο ίπων 
φυτοφαρµάκων µέσα ή πάνω στα τρόφιµα και  τ ις  ζωοτροφές φυτ ικής και  ζω ικής προέλευσης  
και  γ ια την  τροποπο ίηση της  οδηγ ίας  91 /414/ΕΟΚ του Συµβουλίου.  

14.    K.Y.Α.  Αριθµ.  15523  /2006 (ΦΕΚ 1187 /τ.  Β’/31 -8 -2006)  Αναγκαία συµπληρωµατικά 
µέτρα εφαρµογής των Κανον ισµών  (ΕΚ) υπ’ αριθµ .  178/2002,  852 /2004,  
853/2004,  854/2004 και  882/2004 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου και  
εναρµόν ιση της  Οδηγ ίας  2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  του Συµβουλίου  

 
15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 γ ια 

καθορισµό µέγιστων επ ιτρεπτών επ ιπέδων γ ια ορισµένες  ουσ ίες  ο ι  οπο ίες  επ ιµολύνουν τα 
τρόφιµα.    

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  6ης  Νοεµβρίου  2006 γ ια 
τροποποίηση του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  853/2004 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  
Συµβουλίου γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών κανόνων υγ ιε ινής  γ ια τα τρόφιµα ζωικής  
προέλευσης.  

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης ∆εκεµβρίου 2007 γ ια την 
τροποποίηση του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  2073/2005 της  Επ ιτροπής περί  µ ικροβιολογικών  
κριτηρίων γ ια τα τρόφιµα.  

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  273/2008 της  Επιτροπής της  5ης Μαρτίου 2008 γ ια τη θέσπ ιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  1255/1999 του Συµβουλίου,  
όσον αφορά τ ις  µεθόδους ανάλυσης  και  ποιοτ ικής  αξ ιολόγησης  του  γάλακτος και  των  
γαλακτοκοµ ικών προ ϊόντων.  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 γ ια  
την  τροποπο ίηση του  παραρτήµατος Ι Ι  του κανον ισµού (ΕΚ) αριθ .  852/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συµβουλίου γ ια την  υγ ιε ινή των τροφίµων .  

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020 /2008 γ ια τον  καθορισµό ε ιδ ικών κανόνων υγιε ινής  γ ια τα τρόφιµα 
αναγνώρισης,  το  νωπό γάλα και  τα γαλακτοκοµικά προ ϊόντα.  

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ .  1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεµβρίου 2009 
σχετικά µε τη θέσπ ιση µεταβατικών µέτρων γ ια την  εφαρµογή των κανονισµών  (ΕΚ) αριθ .  
853/2004,  (ΕΚ) αριθ .  854/2004 και  (ΕΚ) αριθ .  882/2004 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και  
του  Συµβουλίου .   

22.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ .  10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 γ ια τα  
πλαστικά υλ ικά και  αντ ικείµενα που προορίζονται  να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.     

23.   Ν4254/7 .4 .14   (Υποπαράγραφος ΣΤ της  παραγράφου 8)  στα πλαίσ ια εφαρµογής του  
Ν4046/2012 ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤ ΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.  

24.   Νόµος 4336 /15 Υποπ/γραφος Α.3  
25.  ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766, ∆ΟΥ Ηρακλείου 
   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ   
ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο» 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………, µε έδρα ………………................, οδός …………………....................., 
αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………………….... 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
Τιµή Προσφοράς 

(στο σύστηµα)         

(*)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  % 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ  

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2%  200 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

   

2 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ  ΠΛΗΡΕΣ 3,5 

% ΛΙΠΑΡΑ 

   

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 0 % ΛΙΠΑΡΑ   
   

4 ΤΥΡΙ EDAM    

5 ΤΥΡΙ REGATO    

6 ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ    

7 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π    

8 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ UHT 1,5%    

9 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ UHT 3,5%    

10 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7,5% 

ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΤΡΟΥ 

   

11 ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ 

ΑΤΟΜΙΚΑ (8 ΤΕΜ) 
   

12 ΤΥΡΙ REGATO ΤΡΙΜΜΕΝΟ    

13 ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ    

 

…………………………………………… 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα προµηθευτή) 

 
 
 
* Σηµειώνεται ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ επί της νόµιµα διαµορφούµενης 
µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους,  κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού στον Φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766,  ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙ∆ΟΣ    

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

∆/νση Λεωφ. Κνωσσού 

 
Στο Ηράκλειο Κρήτης σήµερα  την  …………………. του µηνός……………………………., οι υπογράφοντες 

το παρόν, από το ένα µέρος, το Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, µε την επωνυµία Πανεπιστηµιακό 

Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και   εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιοικητή 

…………………………………… και από το άλλο µέρος η Εταιρεία ……………… ∆/νση 

………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ 

…………………………… , ∆ΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόµιµα από τον  

…………………………………………………  πρόεδρο του ∆.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ 

……………………………………………. και του πρακτικού του ∆.Σ……………………………, ο οποίος , 

νοµίµως παρίσταται µε το δικαίωµα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνοµολόγησαν και 

συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόµενη µεταξύ αυτών σύµβαση,  για  την   προµήθεια  που  

κατακυρώθηκε µε την απόφαση    …………………………………. του ∆ιοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- 

Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».  
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Με την µε αριθ. ………../…-..2016 Απόφαση του ∆.Σ. του Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 

της παρούσης Σύµβασης στην εταιρεία ………………………… 

Η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του µε αρ. ……../2016 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού ∆ηµόσιου Άνω των Ορίων (∆ιεθνούς) ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστηµιακό 

Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει 

την προµήθεια µέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισµού στον δεύτερο ονοµαζόµενο στο εξής «Ανάδοχος» 

ο  οποίος αναλαµβάνει την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα 

σύµβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τους  όρους της  παρούσας σύµβασης, τους οποίους, η Εταιρεία 

όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνοµολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συµβαλλοµένων µερών,  

θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόµων οριζόµενες συνέπειες, σε βάρος του 

παραβάτη. Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», το Νόµο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων 

περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ νοµικών 

προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 

Ν. 3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 

4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ 

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε 

προµηθευτής, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και τo 

ποσοστό έκπτωσης µονάδας, σύµφωνα µε την διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
Η συνολική ποσότητα των κατακυρωµένων  ειδών δεν είναι δεσµευτική για τα Νοσοκοµεία, µπορούν να 

αυξοµειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης οι επί µέρους ποσότητες  ανάλογα µε τις ανάγκες των 

Νοσοκοµείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισµό σύµβασης). 

Σε περίπτωση που τα αρµόδια Υπουργεία, ή η Νοµαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο 

Νοσοκοµείο (από σύµβαση, δωρεά ή αποθέµατα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις ανάγκες 

του, µονοµερώς το Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους του προµηθευτή µπορεί να 

µειώσει τις συµβατικές ποσότητες µέχρι και του συνόλου αυτών. 

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω τιµές. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προµηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκοµείου εντός δύο (2) εργασίµων 

ηµερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιµες ηµέρες από 8:00 – 13:00 µ.µ. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή αρνήσεως του προµηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν 

είδος, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

 

        ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύµβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµέρα 

υπογραφής αυτής. ∆ύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόµη µήνες µε τους ίδιους όρους και τιµές µε την 

σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή .  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει/λύσει τη σύµβαση µε 

τον Ανάδοχο µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της 

αµοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει µέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να 

λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της 

λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση 

του συνόλου του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή του  αναδόχου θα γίνεται µετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής από το Ταµείο του Νοσοκοµείου  µε έκδοση εντάλµατος πληρωµής επ’ ονόµατι του  

προµηθευτή, αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία σε βάρος του 

ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύµβασης (Τιµολόγιο, Φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική 

ενηµερότητα καταστατικό εταιρείας, νοµιµοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) . 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.                   

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προµήθεια των ειδών, σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της µε αρ. ………./ 2016 ∆ιακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης Σύµβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά 

που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκοµείο από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. ………./ 2016 ∆ιακήρυξης.   

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # …………………..# 

αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος µέχρι …………………….. . 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για την πιστή και 

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την ανάθεση η οποία πραγµατοποιείται µε την σύµβαση αυτή, ισχύουν 

οι όροι του µε αρ. ………../2016 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, η 

οικονοµικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης,  καθώς επίσης 

και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών. 

Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. γίνεται και αποδείχνεται µόνο έγγραφα αποκλεισµένου 

κάθε άλλου µέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του 

Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από 

τους συµβαλλόµενους σε δυο πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης κατατέθηκε στο αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών του στο 

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προµηθευτής ο 

οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

      Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                          Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 


