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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                    

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ  

7Ζ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

Ιεσθ. Θλσζζνχ, ΡΘ 71409, Ρ.Θ. 44, Ζξάθιεην Θξήηεο 

ΑΦΚ 996978666, ΓΝ Ζξαθιείνπ 

                                                                  

Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ                                                                       Ζξάθιεην   11/03/2020 
Ξιεξνθνξίεο: Θαξαληεκνίξε Καξία                                              Αξ. Ξξση.: 4625  

ΡΖΙ.: 2813 408808                                                                      Αξ. Ζιεθηξ. Γ/ζκνπ ΔΠΖΓΖΠ: 89420 
E-mail: mkarantemoiri@venizeleio.gr 

 

   
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 6/2020 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΑΛΝΗΘΡΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
 

Γηα ηελ πξνκήζεηα «Γηάθνξα Ξξντφληα Γηαηξνθήο» CPV 15800000-6, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Λ. 

“ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ”, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € ρσξίο Φ.Ξ.Α. (εμήληα ρηιηάδεο επξψ), 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο, πνπ ζα δνζεί σο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο κέζεο 

ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ δίλεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ(ΞΔ Ζξαθιείνπ Ρκήκα Δκπνξίνπ) 

εθφζνλ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο, είηε απφ ηηο ηηκνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 

λνζνθνκείν απφ ηξηκειή επηηξνπή θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

 
(Ξεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄) 

 

 

ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο  

ππνβνιΪο πξνζθνξψλ  

ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο 

πξνζθνξψλ 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

16 ΚΑΟΡΗΝ 2020 

ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ 

Ώξα 15:00 κ.κ.  

06 ΑΞΟΗΙΗΝ 2020 

ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ 

Ώξα 15.00 κκ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ.ΠΖ.ΓΖ.Π 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

60.000,00 € ρσξίο Φ.Ξ.Α 

(74.400,00 € ζπκπεξηι/λνπ Φ.Ξ.Α.) 

CPV  15800000-6 «Γηάθνξα Ξξντφληα Γηαηξνθήο» 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ λ. 4523 (Α' 41) «ΓηαηΨμεηο γηα ηελ παξαγσγΪ ηειηθψλ πξντφλησλ ΦαξκαθεπηηθΪο ΘΨλλαβεο θαη Ψιιεο 
δηαηΨμεηο» θαη ζπγθεθξηκΩλα ηνπ Ψξζξνπ 3 (ΡξνπνπνΫεζε ησλ Ψξζξσλ 27 θαη 34 ηνπ λ.4472/2017 (Α74)- 
πξνκΪζεηεο πνπ δελ απαηηεΫηαη λα εληΨζζνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηα πξνγξΨκκαηα Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 
ησλ θνξΩσλ γεΫαο).   

2. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο 
ΝδεγΫεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο θΨζε θνξΨ ηξνπνπνηεΫηαη θαη ηζρχεη. (ΔλδεηθηηθΩο ηξνπνπνηΪζεηο:  

3. ηνπ Λ. 4441/2016, “ΑπινπνΫεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξΪζεσλ, Ψξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδΫσλ ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο“  

4. ηνπ Λ.4472/2017, “ΠπληαμηνδνηηθΩο δηαηΨμεηο ΓεκνζΫνπ θαη ηξνπνπνΫεζε δηαηΨμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κΩηξα 
εθαξκνγΪο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκΫζεσλ, κΩηξα θνηλσληθΪο ζηΪξημεο θαη εξγαζηαθΩο 

ξπζκΫζεηο, Κεζνπξφζεζκν ΞιαΫζην ΓεκνζηνλνκηθΪο ΠηξαηεγηθΪο 2018-2021 θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο“. 

5. ηνπ Λ.4488/2017, “ΠπληαμηνδνηηθΩο ξπζκΫζεηο ΓεκνζΫνπ θαη ινηπΩο αζθαιηζηηθΩο δηαηΨμεηο, ελΫζρπζε ηεο 

πξνζηαζΫαο ησλ εξγαδνκΩλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξΫεο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο“. 

6. ηνπ Λ.4497/2017 “Άζθεζε ππαΫζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθΪο 

λνκνζεζΫαο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο“). 

7. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΩο δεκνζηνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη επνπηεΫαο (ελζσκΨησζε ηεο ΝδεγΫαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο», 

8. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΩο Απινπζηεχζεηο - ΘαηαξγΪζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη 
πεξεζηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ ΡνκΩα-ΡξνπνπνΫεζε ΓηαηΨμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΩο ξπζκΫζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1,   

9. ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ειιεληθΪο λνκνζεζΫαο ζηελ ΝδεγΫα 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ησλ θαζπζηεξΪζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΩο ζπλαιιαγΩο»,  

10. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην» 

11. ηνπ Ψξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγΨλσλ ηεο δηνΫθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 
κειψλ ηνπο κε θιΪξσζε», 

12. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ…»,  

13. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθΪ αλΨξηεζε λφκσλ θαη πξΨμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ ζην δηαδΫθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ψιιεο 
δηαηΨμεηο”, 

14. ηνπ Ψξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

15. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΩσλ ηνπ ΓεκνζΫνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 
Ρχπν θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο»,  

16. ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ ΡππνγξαθεΫν, ΔθεκεξΫο ηεο ΘπβεξλΪζεσο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο” 

17. ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “ΚΩηξα γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο δηαθΨλεηαο θαη ηελ απνηξνπΪ θαηαζηξαηεγΪζεσλ 
θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρεΫσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα 

ζηνηρεΫα ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 
πνπ κεηΩρνπλ ζηηο δηαδηθαζΫεο αλΨιεςεο Ωξγσλ Ϊ πξνκεζεηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ Ϊ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΩα»1, ηεο θνηλΪο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ ΑλΨπηπμεο θαη ΔπηθξαηεΫαο κε αξ. 

20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθΨ κε ηα „‟ΓηθαηνινγεηηθΨ γηα ηελ ηΪξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο 
ηξνπνπνηΪζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 (Β΄ 1590) “Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνΫεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξΫεο”, 

18. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ ΞξνζηηζΩκελεο ΑμΫαο»,  

19. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ΓηνηθεηηθΪο ΓηαδηθαζΫαο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο”  θαη ηδΫσο ησλ 

Ψξζξσλ 7 θαη 13 Ωσο 15, 
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20. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “ΞλεπκαηηθΪ ΗδηνθηεζΫα, ΠπγγεληθΨ Γηθαηψκαηα θαη ΞνιηηηζηηθΨ ΘΩκαηα”,  

21. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “ΘσδηθνπνΫεζε δηαηΨμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ωγγξαθα θαη ζηνηρεΫα”,  

22. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΨιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΨθηεο” 

23. ησλ ζε εθηΩιεζε ησλ αλσηΩξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΨμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΨμεσλ πνπ 
αλαθΩξνληαη ξεηΨ Ϊ απνξξΩνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΨ ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαΫνπ πνπ δηΩπεη 

ηελ αλΨζεζε θαη εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ωζησ θαη αλ δελ αλαθΩξνληαη ξεηΨ παξαπΨλσ. 

24. ηνπ λ. 4605/2019 (Α’ 52) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί 

(εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 
15.6.2016) - Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

25. ηνπ λ. 4608/2019 (Α’ 66) «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα θαη πξνζέιθπζε Πηξαηεγηθψλ 
Δπελδχζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

26.  ηνπ λ. 4609/2019 (Α’ 67) «Οπζκίζεηο Κέξηκλαο Ξξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, Πηξαηνινγίαο, 
Πηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

27. ηνπ λ. 4610/2019 (Α’ 70) «Ππλέξγεηεο Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Ρ.Δ.Η., πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.  

 

Β. Ρηο απνθάζεηο-έγγξαθα:  

1. Ρελ .Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ2677/Β) «ΡερληθΩο ιεπηνκΩξεηεο θαη δηαδηθαζΫεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ Δζληθνχ  

            ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ». (Δ.Π.Ζ.Γ.ΖΠ)» 

2. Ρελ κε αξηζ. Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130644/09 ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε «ΞεξΫ Δλαξκφληζεο ηεο ΔιιεληθΪο 

ΛνκνζεζΫαο πξνο ηελ ΝδεγΫα 90/385/ΔΝΘ/20-6-90 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο, πνπ αθνξΨ 

ζηα ΔλεξγΨ Δκθπηεχζηκα ΗαηξνηερλνινγηθΨ Ξξντφληα» (ΦΔΘ 2197/Β/2-10-09). 

3. Ρελ κε αξηζ. Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648 ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε «ΞεξΫ Δλαξκφληζεο ηεο ΔιιεληθΪο 

ΛνκνζεζΫαο πξνο ηελ ΝδεγΫα 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο, πνπ αθνξΨ 

ηα ΗαηξνηερλνινγηθΨ Ξξνηφληα» (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-09). 

4. Ρελ κε αξηζκ. 4080/29-07-16 Απφθαζε Δ.Ξ.. Ωγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εηδψλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

5. Ρελ κε αξηζκ. 69/24-02-2020 Απφθαζε ΓηνηθεηΪ Ωγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη πξνθΪξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

6. Ρελ 357/26-02-2020 Απφθαζε ΓΩζκεπζεο ηεο ΞΫζησζεο (ΑΓΑ: Υ80446906Ν-ΣΗ5) πνπ αθνξΨ ην Γ.Λ. 

«ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ». 
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ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 

 

Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Αλνηθηφ Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «Γηάθνξα Ξξντφληα 

Γηαηξνθήο» CPV 15800000-6, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Λ. “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ”, 

πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € ρσξίο Φ.Ξ.Α. (εμήληα ρηιηάδεο επξψ), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, πνπ ζα δνζεί σο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο, 

πνπ δίλεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ(ΞΔ Ζξαθιείνπ Ρκήκα Δκπνξίνπ) εθφζνλ ππάγνληαη ζηελ 

αξκνδηφηεηά ηεο, είηε απφ ηηο ηηκνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην λνζνθνκείν απφ ηξηκειή 

επηηξνπή θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ εηδψλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηα Ξαξαξηήκαηα θαη ηα νπνία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο. 
 

2- Ζ δηαδηθαζΫα ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ κε ρξΪζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) θαη ηεο δηαδηθηπαθΪο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηΪκαηνο, 

χζηεξα απφ θαλνληθΪ πξνζεζκΫα κεγαιχηεξε ησλ δΩθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελΫα δεκνζΫεπζεο ζην 

Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π ηεο πεξΫιεςεο ηεο δηαθΪξπμεο απηΪο (σο αλαιπηηθΨ αλαθΩξεηαη ζηα ΞαξαξηΪκαηα) , ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 10 ηεο .Α. Ξ1/2390/2013. 

(σο αλαιπηηθΨ αλαθΩξεηαη ζηα ΞαξαξηΪκαηα). 

 

3- ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΠΡΖΛ 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ 

ΞΙΖ  

ΡΝ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΔΛΑΟΜΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΠΡΖΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ 

ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  

ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr  

ηνπ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.  

16 ΚΑΟΡΗΝ 2020 

ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ 

Ώξα 15:00 κ.κ. 

16 ΚΑΟΡΗΝ 2020 

ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ 

Ώξα 15:00 κ.κ. 

06 ΑΞΟΗΙΗΝ 2020  

ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ 

Ώξα 15.00 κ.κ. 

10 ΑΞΟΗΙΗΝ 

2020 

ΖΚΔΟΑ 

ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

ΩΟΑ 10.30 π.κ. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4155/2013 θαη ην άξζξν 6 ηεο .Α. Ξ1/2390/2013 «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.). Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄. 

 

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

Πχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Λ. 4412/2016, ππνςΪθηνη Ϊ πξνζθΩξνληεο θαη, ζε πεξΫπησζε ελψζεσλ, ηα 

κΩιε απηψλ κπνξνχλ λα εΫλαη θπζηθΨ Ϊ λνκηθΨ πξφζσπα εγθαηεζηεκΩλα ζε:  

α) ζε θξΨηνο-κΩινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξΨηνο-κΩινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ Ωρνπλ ππνγξΨςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΨζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα ΞαξαξηΪκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΩο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε ΞξνζαξηΪκαηνο I ηεο σο Ψλσ ΠπκθσλΫαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ δελ εκπΫπηνπλ ζηελ πεξΫπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ θαη Ωρνπλ ζπλΨςεη 

δηκεξεΫο Ϊ πνιπκεξεΫο ζπκθσλΫεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΩκαηα δηαδηθαζηψλ αλΨζεζεο δεκνζΫσλ 

ζπκβΨζεσλ. 

 

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμΫεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβΨλνπλ νξηζκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ πξνθεηκΩλνπ λα 

ππνβΨινπλ ηελ πξνζθνξΨ. Ζ επηιεγεΫζα Ωλσζε Ϊ θνηλνπξαμΫα ππνρξενχηαη λα πξΨμεη  ηνχην εΨλ 

θαηαθπξσζεΫ ζε απηΪ ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιΪςε νξηζκΩλεο λνκηθΪο κνξθΪο εΫλαη αλαγθαΫα γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθΪ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

5. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Ξξνκεζεπηέο) 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π - Γηαδηθηπαθή 

πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 

5.1. Νη νηθνλνµηθνΫ θνξεΫο - ρξΪζηεο αηηνχληαη µΩζσ ηνπ ζπζηΪκαηνο ηελ εγγξαθΪ ηνπο ζε απηφ παξΩρνληαο 

ηηο απαξαΫηεηεο πιεξνθνξΫεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξΪζεο ηνπ ηαπηνπνηνχµελνη σο εμΪο : 

• Όζνη απφ ηνπο αλσηΩξσ δηαζΩηνπλ ειιεληθφ Αξηζµφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) ηαπηνπνηνχληαη µε ρξΪζε 

ησλ δηαπηζηεπηεξΫσλ (φλνµα ρξΪζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνΫ θαηΩρνπλ απφ ην ζχζηεµα TAXISNet 

ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο Ξιεξνθνξηαθψλ ΠπζηεκΨησλ. Δθφζνλ γΫλεη ε ηαπηνπνΫεζε, εγθξΫλεηαη ε εγγξαθΪ 

ηνπ ρξΪζηε απφ ην ΡµΪµα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη ΠηνηρεΫσλ ηεο Γηεχζπλζεο ΞνιηηηθΪο Ξξνκεζεηψλ ηεο ΓεληθΪο 

Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ 

• Νη νηθνλνµηθνΫ θνξεΫο - ρξΪζηεο ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο νη νπνΫνη δελ δηαζΩηνπλ 

ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθΪ ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη µε ρξΪζε ησλ δηαπηζηεπηεξΫσλ πνπ 

θαηΩρνπλ απφ ην αληΫζηνηρν ζχζηεµα. Δθφζνλ γΫλεη ε ηαπηνπνΫεζε, εγθξΫλεηαη ε εγγξαθΪ ηνπ ρξΪζηε απφ ην 

ΡµΪµα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη ΠηνηρεΫσλ ηεο Γηεχζπλζεο ΞνιηηηθΪο Ξξνκεζεηψλ ηεο ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο 

Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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• Νη νηθνλνµηθνΫ θνξεΫο - ρξΪζηεο ηξΫησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθΪ ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ. Γ.  

Δ. απνζηΩιινληαο : 

-εΫηε ππεχζπλε δΪισζε ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλε µε επΫζεµε µεηΨθξαζε ζηελ ειιεληθΪ. 

-εΫηε Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ πηζηνπνηεηηθφ ζε µνξθΪ αξρεΫνπ pdf µε επΫζεκε µεηΨθξαζε ζηελ ειιεληθΪ, φπσο 

απηΨ πξνζδηνξΫδνληαη ζην ΞαξΨξηεµα XΗ ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΨζεηο πξνκεζεηψλ, θαη 

ζχκθσλα µε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξΨηνο µΩινο εγθαηΨζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ζηα νπνΫα 

λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθΪ ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ Ϊ εκπνξηθφ µεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζΫκσλ εκεξψλ θαη ζε Ωληππε µνξθΪ (πξσηφηππν Ϊ αθξηβΩο αληΫγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζΫα. 

Ρν αΫηεκα εγγξαθΪο ππνβΨιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςΪθηνπο ρξΪζηεο ειεθηξνληθΨ µΩζσ ηνπ ΠπζηΪκαηνο. 

5.2 Ν ππνςΪθηνο ρξΪζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεµα Ϊ µΩζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ ζρεηηθΨ µε ηελ 

εμΩιημε ηνπ αηηΪκαηνο εγγξαθΪο ηνπ. Δθφζνλ ην αΫηεκα εγγξαθΪο εγθξηζεΫ, ν ππνςΪθηνο ρξΪζηεο ιακβΨλεη 

ζχλδεζκν ελεξγνπνΫεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκΩλνο ρξΪζηεο θαη πξνβαΫλεη ζηελ ελεξγνπνΫεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

5.3. Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πνπ επηζπκνχλ εθπαίδεπζε ζηνλ ηξφπν ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κε ηα ζηνηρεία 

ηνπο ην Δηδηθφ Έληππν Ππιινγήο Πηνηρείσλ Δθπαηδεπφκελσλ (ιακβάλνληαο ππφςε ην έληππν: 

Νδεγίεο ρξήζεο εγγεγξακκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην πεδίν ηνπ 

ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Δλ ζπλερεία ην ελ ιφγσ 

έληππν νη πξνκεζεπηέο πνπ επηζπκνχλ εθπαίδεπζε θαινχληαη λα καο ην απνζηείινπλ εγθαίξσο 

πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζην Email: mkarantemoiri@venizeleio.gr. 

 

6. ΘαηΨ ηα ινηπΨ ν δηαγσληζκφο ζα γΫλεη ζχµθσλα µε ηα παξαθΨησ παξαξηΪκαηα πνπ 

επηζπλΨπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΩξνο απηΪο: 

6.1. «ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗ∆ΩΛ»……..….…………...………ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

6.2. «ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ» …….…………………...…………  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

6.3. «ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ»      . ……………..………………...............ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ‟ 

6.4. «ΔΗ∆ΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ……….………………….…..……….……………………..........ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ∆‟ 

6.5. «ΞΝ∆ΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ»……..……………….……………ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ 

6.6. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ    ……………………………......................... ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄  

6.7. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ …………………………………...........…ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

6.8. ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΔΛΡΞΝ ΡΔΓ……..……………………...……ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ζ΄ 

 

7. ΞξνζεζκΫεο Γηαγσληζκψλ: 

Δθφζνλ Ωρνπλ δεηεζεΫ εγθαΫξσο, νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο παξΩρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθΩξνληεο πνπ 

ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηηο πξνδηαγξαθΩο 

θαη νπνηαδΪπνηε ζρεηηθΨ δηθαηνινγεηηθΨ, ην αξγφηεξν Ωμη εκΩξεο πξηλ απφ ηε ιΪμε ηεο πξνζεζκΫαο πνπ Ωρεη 

νξηζηεΫ γηα ηελ παξαιαβΪ ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην αξ. 67, παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016. 

mailto:mkarantemoiri@venizeleio.gr
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Ρα αλσηΩξσ αηηΪµαηα ππνβΨιινληαη ειεθηξνληθΨ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηµΩλνπ δηαγσληζµνχ µΩζσ 

ηεο ∆ηαδηθηπαθΪο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π θαη θΩξνπλ ςεθηαθΪ ππνγξαθΪ. 

ΑηηΪµαηα παξνρΪο πιεξνθνξηψλ ππνβΨιινληαη απφ εγγεγξακκΩλνπο ΞξνκεζεπηΩο. 

ΑηηΪµαηα παξνρΪο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβΨιινληαη εθηφο ησλ αλσηΩξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηΨδνληαη. 

Ν πξνζθΩξσλ πξνµεζεπηΪο, εθφζνλ δελ Ωρεη αζθΪζεη εµπξνζΩζµσο Ωλζηαζε θαηΨ ηεο δηαθΪξπμεο ηνπ 

δηαγσληζµνχ Ϊ Ωρεη απνξξηθζεΫ ε αλσηΩξσ Ωλζηαζε, ζεσξεΫηαη φηη απνδΩρεηαη πιΪξσο θαη αλεπηθπιΨθησο 

φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθΪξπμεο θαη δελ δχλαηαη µε ηελ πξνζθνξΨ ηνπ Ϊ µε νηνλδΪπνηε Ψιιν ηξφπν λα 

απνθξνχζεη, επζΩσο Ϊ εµµΩζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθΪξπμεο. 

8. Ζ πξνθΪξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε δηαθΪξπμε ηνπ ζα αλαξηεζεΫ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν 

ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π), ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ” 

ζηελ ειεθηξνληθΪ δηεχζπλζε http: www.venizeleio.gr, ζηε δηαδηθηπαθΪ πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π., ζην πξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ. 

 

 

 

 

 

O ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 

 

ΡΔΟΕΑΘΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ζιεθηξνληθφο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

α/α ΠπζηΪκαηνο ΔΠΖΓΖΠ 89420 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ  

(ΘΖΚΓΖΠ) 
16/03/2020 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

(ζηελ νπνΫα ππΨξρεη πιΪξεο, Ψκεζε θαη 

δσξεΨλ πξφζβαζε ζηα Ωγγξαθα ηεο 

Πχκβαζεο) 

 www.venizeleio.gr 

ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο ειεθηξνληθΪο ππνβνιΪο πξνθνξψλ  

16 ΚΑΟΡΗΝ 2020 ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ Ώξα 15:00 κ.κ. 

ΖκεξνκελΫα ιΪμεο ειεθηξνληθΪο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ  

06 ΑΞΟΗΙΗΝ 2020 ΖΚΔΟΑ ΓΔΡΔΟΑ Ώξα 15.00 κ.κ.  

ΖκεξνκελΫα ΖιεθηξνληθΪο ΑπνζθξΨγηζεο πξνζθνξψλ 

10 ΑΞΟΗΙΗΝ 2020 ΖΚΔΟΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΥΟΑ 10.30 π.κ. 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔΠΥ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.  

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ”, - (Θσδηθφο ΛUTS: EL431)  

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΓηΨθνξα Ξξντφληα ΓηαηξνθΪο 

CPV 15800000-6 «ΓηΨθνξα Ξξντφληα ΓηαηξνθΪο» 

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ 

ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ηηο αλΨγθεο ηνπ Γ.Λ. “ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ”, 

(Θσδηθφο ΛUTS: EL431), 

πξνυπνινγηζζεΫζα 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΚΖ ΠΚΞΔΟΗΙ/ΛΝ Φ.Ξ.Α.  

ΠΛΝΙΝ 60.000,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α. 
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ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΒΑΟΛΔΗ ΡΝΛ ΘΑΔ 1511  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ  

Ρν παξφλ Ωγγξαθν ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο, κε ην νπνΫν θαινχληαη νη 

ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηΩο λα θαηαζΩζνπλ πξνζθνξΨ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθΪξπμεο πνπ πεξηγξΨθνληαη αλαιπηηθΨ. 

ΔΞΗΠΖΚΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΔιιεληθΪ γιψζζα ζε φιε ηε δηαγσληζηηθΪ δηαδηθαζΫα. Ζ παξνχζα δηαθΪξπμε, ηα 

Ωληππα ηερληθΪο πξνζθνξΨο θαη νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο θαη ησλ ππνβαιιφκελσλ 

πξνζθνξψλ θαη ε Πχκβαζε ζα ζπληαρζνχλ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. Όια ηα 

δηθαηνινγεηηθΨ θαη νη πξνζθνξΩο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα.  

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ 

ΔΞΗ  % 
Λφκηκεο θξαηΪζεηο  

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 
 Ζ παξΨδνζε ησλ εηδψλ ζα γΫλεηαη ηκεκαηηθΨ εληφο ηεζζαξσλ (4) εκεξψλ απφ ηε 

δηαβΫβαζε ζηηο παξαγγειΫαο. 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  ΑΞΝΘΖΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Γ.Λ.ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ 

ΓΔΗΓΚΑ ΛΑΗ ΔΗΠ ΓΗΞΙΝΛ (ΓΔΗΓΚΑ-ΑΛΡΗΓΔΗΓΚΑ) ΑΟΘΟΝ 214 Λ.4412/2016 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ  
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» (ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΘΛΥΠΠΝ) 

Ρ.Θ.71409 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΩΛ- ΡΗΚΩΛ 

"Διάφορα προιόντα διατροφής"       

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 
μζτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
σφνολο 

ΦΠΑ 24% 
Τελικό 
σφνολο 

1 ΑΛΑΣΙ ΧΤΜΑ ΚΙΛΟ 200 0,3886 77,72 18,6528 96,3728 

2 ΑΛΕΤΡΙ Σ.Π. ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΙΛΟΤ ΚΙΛΟ 200 0,6298 125,96 30,2304 156,1904 

3 ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ ΤΚ. 160gr ΣΕΜ. 500 0,5161 258,05 61,932 319,982 

4 ΑΤΓΑ ΣΕΜ. 18000 0,1234 2221,20 533,088 2754,288 

5 ΒΟΤΣΤΡΟ ΑΣΟΜ. ΤΚ. 10 ΓΡΑΜ.  ΣΕΜ. 35000 0,1199 4196,50 1007,16 5203,66 

6 ΔΑΦΝΟΦΤΛΛΑ Ε ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 1 8,0400 8,04 1,9296 9,9696 

7 ΔΤΟΜΟ Ε ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 1 6,0000 6,00 1,44 7,44 

8 ΕΚΧΤΛΙΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΕΜ. 100 0,1800 18,00 4,32 22,32 

9 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΧΣΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 ΛΙΣΡΩΝ Ε ΣΕΜ. ΣΕΜ. 600 20,9160 12549,60 3011,904 15561,504 

10 ΕΛΙΕ ΔΟΧΕΙΟ 13 ΚΙΛΑ Ε ΣΕΜ ΣΕΜ. 1 32,4883 32,4883 7,797192 40,2855 

11 ΖΑΧΑΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ, ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ Ε ΣΕΜ. ΣΕΜ. 60000 0,0134 804,00 192,96 996,96 

12 ΖΑΧΑΡΗ ΧΤΜΑ ΚΙΛΟ 280 0,3685 103,18 24,7632 127,9432 

13 ΖΕΛΕ ΦΡΟΤΣΩΝ 2ΚΙΛ. ΚΟΝΗ ΣΕΜ. 150 5,8415 876,225 210,294 1086,519 

14 ΖΤΜΑΡΙΚΑ  ΠΕΝΕ ΚΙΛΟ 600 1,2998 779,88 187,1712 967,0512 

15 ΖΤΜΑΡΙΚΑ NO.10 ΚΙΛΟ 50 0,7705 38,525 9,246 47,771 

16 ΖΤΜΑΡΙΚΑ NO.6 ΚΙΛΟ 580 0,7571 439,118 105,3883 544,5063 

17 ΖΤΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕ ΚΙΛΟ 600 0,8576 514,56 123,4944 638,0544 

18 ΖΤΜΑΡΙΚΑ ΚΟΦΣΟ ΚΙΛΟ 30 0,8576 25,728 6,17472 31,9027 

19 ΖΤΜΑΡΙΚΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 900 0,7973 717,57 172,2168 889,7868 

20 ΖΩΜΟ ΚΟΣΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΟΧΕΙΟΤ 4 ΚΙΛΩΝ Ε ΣΕΜ ΣΕΜ. 50 38,7550 1937,75 465,06 2402,81 

21 ΖΩΜΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Ε ΔΟΧΕΙΟ ΣΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ ΣΕΜ. 5 6,7900 33,95 8,148 42,098 

22 ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΡΙΜ.  ΚΙΛΟ 1 7,7800 7,78 1,8672 9,6472 

23 ΚΑΦΕ ΓΑΛΛΙΚΟ-ΦΙΛΣΡΟΤ 250 ΓΡΑΜ. ΠΑΚΕΣΟ 2 8,0869 16,1738 3,881712 20,0555 

24 ΚΑΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  100gr TEM. 10 7,7251 77,251 18,54024 95,7912 

25 ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 2650 Kgr ΣΕΜ. 80 6,3985 511,88 122,8512 634,7312 

26 ΚΤΜΙΝΟ Ε ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 10 12,9310 129,31 31,0344 160,3444 

27 ΛΕΜΟΝΙ ΧΤΜΟ 330 ML ΣΕΜ. 300 0,1876 56,28 13,5072 69,7872 

28 ΛΕΜΟΝΙ ΧΤΜΟ 5LIT ΣΕΜ. 150 3,2495 487,425 116,982 604,4070 

29 ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΚΟΝΕΡΒΑ 3 kgr ΣΕΜ. 72 7,4973 539,8056 129,5533 669,3589 

30 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΣΟΜΙΚΗ 20 gr   (ΦΡΑΟΤΛΑ-ΡΟΔ-ΚΕΡ.) ΣΕΜ. 35000 0,0469 1641,5 393,96 2035,46 

31 ΜΟΧΟΚΑΡΤΔΟ ΑΛΕΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 1 16,0000 16,00 3,84 19,84 

32 ΜΠΕΙΚΙΝ ΣΕΜ. 250 0,4000 100,00 24 124,00 

33 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 18,9 litra ΣΕΜ. 2000 2,3095 4619,00 1108,56 5727,56 

34 ΝΣΟΜΑΣΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3KG Ε ΣΕΜ. ΣΕΜ. 600 1,8760 1125,60 270,144 1395,744 

35 ΝΣΟΜΑΣΟΠΕΛΣΕ 5KG Ε ΣΕΜ. ΣΕΜ. 50 10,1036 505,18 121,2432 626,4232 

36 ΞΤΔΙ ΦΙΑΛΗ 330 ml ΣΕΜ. 600 0,2010 120,60 28,944 149,544 

37 ΠΑΝΣΖΑΡΙΑ ΚΟΝΕΡΒΑ 5 ΚΙΛ. ΚΙΛΟ 150 10,4980 1574,70 377,928 1952,628 

38 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΤΡΟ ΚΟΝΗ ΚΙΛΟ 6 12,1069 72,6414 17,43394 90,0753 

39 ΠΟΤΡΕ Ε ΝΙΦΑΔΕ 25KG ΠΑΚΕΣΟ 79 61,1310 4829,349 1159,044 5988,3928 

40 ΡΕΒΤΘΙΑ Ε ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 200 1,5704 314,08 75,3792 389,4592 
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41 ΡΙΓΑΝΗ Ε ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 12 8,9265 107,1180 25,70832 132,8263 

42 ΡΤΖΙ ΚΙΣΡΙΝΟ ΣΤΠΟΤ ΑΜΕΡΙΚΗ Ε ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 2500 0,8591 2147,75 515,46 2663,21 

43 ΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΣΡΟ ΚΙΛΟ 60 1,4000 84,00 20,16 104,16 

44 ΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ ΚΙΛΟ 60 1,4000 84,00 20,16 104,16 

45 ΟΔΑ ΦΑΓΗΣΟΤ ΚΙΛΟ 3 1,3534 4,0602 0,974448 5,0346 

46 ΣΑΡΑΜOΑΛΑΣΑ 1KG ΚΙΛΟ 3 1,9800 5,94 1,4256 7,3656 

47 ΣΑΙ ΜΑΤΡΟ 100 ΦΑΚΕΛΩΝ Ε ΚΟΤΣΙ ΠΑΚΕΣΟ 240 3,5204 844,896 202,775 1047,671 

48 ΦΑΒΑ ΚΙΛΟ 150 1,3880 208,20 49,968 258,168 

49 ΦΑΚΗ ΚΙΛΟ 250 1,2127 303,175 72,762 375,937 

50 ΦΑΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΓΙΓΑΝΣΕ ΚΙΛΟ 250 2,4198 604,95 145,188 750,138 

51 ΦΑΟΛΙΑ ΨΙΛΑ (ΞΕΡΑ) ΚΙΛΟ 250 1,1535 288,375 69,21 357,585 

52 ΦΡΤΓΑΝΙΕ ΣΑΡΕΝΙΕ ΑΣΟΜΙΚΕ (ΤΚ. Ε ΔΤΟ) ΣΕΜ. 25000 0,1073 2682,50 643,8 3326,30 

53 
ΦΤΙΚΟ ΧΤΜΟ ΑΝΑΜΕΙΚΣΟ (ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ 

250ml) 
ΣΕΜ. 12000 0,2019 2422,80 581,472 3004,272 

54 
ΦΤΙΚΟ ΧΤΜΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ (ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ 

250ML) 
ΣΕΜ. 12800 0,2019 2584,3200 620,2368 3204,5568 

55 ΦΤΙΚΟ ΧΤΜΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ (ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ 250ml) ΣΕΜ. 10000 0,2019 2019,00 484,56 2503,56 

56 ΧΑΛΒΑ ΜΠΑΣΟΤΝΙ  ΚΙΛΟ 70 4,6699 326,893 78,45432 405,3473 

57 ΧΑΜΟΜΗΛΟ 100 ΦΑΚΕΛΩΝ Ε ΚΟΤΣΙ ΠΑΚΕΣΟ 800 3,4654 2772,32 665,3568 3437,6768 

ΣΥΝΟΛΑ 59.998,8973 14.399,74 74.398,6327 

 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδψλ, αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

1. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

1.1. Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

Νη πξνζθνξΩο ππνβΨιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο ειεθηξνληθΨ, µΩζσ ηεο δηαδηθηπαθΪο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. µΩρξη ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα θαη ψξα πνπ νξΫδεη ε παξνχζα 

δηαθΪξπμε, ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΨθειν, ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφκελα ζην Ψξζξν 11 ηεο 

.Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ/Β/2677/21-102013) «ΡερληθΩο ιεπηνκΩξεηεο θαη δηαδηθαζΫεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ Δζληθνχ 

ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)» θαη ζηνλ Λ. 4412/2016. 

1.2. Ξεξηερφµελν πξνζθνξψλ 

Ρα πεξηερφµελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) Ωλαο (ππν)θΨθεινο* µε ηελ Ωλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθΨ ΠπµµεηνρΪο-ΡερληθΪ πξνζθνξΨ» θαη  

(β) Ωλαο (ππν)θΨθεινο* µε ηελ Ωλδεημε «ΝηθνλνµηθΪ ΞξνζθνξΨ». 

[*(ππν)θΨθεινο: θαηεγνξΫα επηζπλαπηφµελσλ αξρεΫσλ ζην ζχζηεµα] 

ΘαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ θνξΩα ζεκαΫλνληαη απφ απηφλ µε ρξΪζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πεδΫνπ ηνπ ζπζηΪµαηνο ηα ζηνηρεΫα εθεΫλα ηεο πξνζθνξΨο ηνπ πνπ Ωρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηΪξα. 

 

1.2.1.   Ξεξηερφµελα     (ππν)θαθέινπ     «∆ηθαηνινγεηηθά     ζπµµεηνρήο - ηερληθή πξνζθνξά» 

Πηνλ (ππν)θΨθειν µε ηελ Ωλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο-ΡερληθΪ πξνζθνξΨ» ππνβΨιινληαη φια ηα 

απαηηνχκελα θαηΨ ην ζηΨδην ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο δηθαηνινγεηηθΨ θαζψο θαη ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο 

πξνζθνξΨο.  ΠπγθεθξηκΩλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θΨθειν πεξηιακβΨλνληαη: 

1.2.1.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο 

Νη πξνζθΩξνληεο ππνβΨινπλ ειεθηξνληθΨ µαδΫ µε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο, εγθαΫξσο θαη πξνζεθφλησο, επΫ πνηλΪ 

απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα θαηΨ πεξΫπησζε δηθαηνινγεηηθΨ, ζε µνξθΪ αξρεΫνπ .pdf ζχµθσλα µε ην Ψξζξν 93, 

θαη ηε παξ. 2, αξ. 79 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ην Ψξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/13 «ΡερληθΩο ιεπηνκΩξεηεο θαη 

δηαδηθαζΫεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)», φπσο 

αλαιπηηθΨ πεξηγξΨθνληαη θαησηΩξσ : 

 

1.2.1.1.1. πεχζπλε δΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθΨζηνηε ηζρχεη, φπνπ 

λα δειψλεηαη φηη:  

 Γελ ππΨγεηαη ζηηο πξνυπνζΩζεηο ηεο πεξΫπησζεο γ) ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 73 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξΫ 

απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβΨζεηο θαη ρξεκαηνδνηΪζεηο ιφγσ παξαβΨζεσλ ηεο εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο.  

 Γελ Ωρεη θξηζεΫ Ωλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΨ ηελ παξνρΪ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο απνπζΫαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ ηελ πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ επηινγΪο, δελ 

Ωρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξΫεο απηΩο.  

 ΑπνδΩρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθΪξπμεο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Ζ πξνζθνξΨ ζπληΨρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθΪξπμεο, ησλ νπνΫσλ νη 

πξνζθΩξνληεο Ωιαβαλ πιΪξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

 Ρα ζηνηρεΫα πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ πξνζθνξΨ εΫλαη αιεζΪ θαη αθξηβΪ.  

 ΞαξαηηεΫηαη απφ θΨζε δηθαΫσκα απνδεκΫσζΪο ηνπ ζρεηηθΨ κε νπνηαδΪπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο 

ΑξρΪο γηα αλαβνιΪ Ϊ αθχξσζε – καηαΫσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 ΠπκκεηΩρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξΨ ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 

Πεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 3 ηνπ Λ. 4250/26-03-2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014) ε αλσηΩξσ 

ππεχζπλε δΪισζε θΩξεη εκεξνκελΫα εληφο ησλ ηειεπηαΫσλ ηξηΨληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηεΫηαη βεβαΫσζε ηνπ γλεζΫνπ ηεο ππνγξαθΪο 

απφ αξκφδηα δηνηθεηηθΪ αξρΪ Ϊ ηα ΘΔΞ, αθφκα θαη αλ Ψιισο νξΫδεηαη ζηελ εθΨζηνηε πξνθΪξπμε. 

 

1.2.1.1.2. ΡππνπνηεκΩλν Έληππν πεχζπλεο ΓΪισζεο (ΡΔΓ) ηνπ αξ. 79 & 79Α, ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο 

απηφ ηζρχεη (δηαηΫζεηαη ζηελ ειεθηξνληθΪ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ) ζην νπνΫν ζα πξΩπεη λα δειψλεηαη φηη ν 

ππνςΪθηνο νηθνλνκηθφο θνξΩαο κΩρξη θαη ηελ εκΩξα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπ: 

 δελ βξΫζθεηαη ζε κΫα απφ ηηο θαηαζηΨζεηο ησλ Ψξζξσλ 73 θαη 74 γηα ηηο νπνΫεο νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο 

απνθιεΫνληαη Ϊ κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

 πιεξνΫ ηα ζρεηηθΨ θξηηΪξηα επηινγΪο ηα νπνΫα Ωρνπλ θαζνξηζηεΫ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α) θαη 2 ηνπ 

Ψξζξνπ 75. 

 

Ξην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ θάησζη κεξψλ : 

 Κέξνο ΗΗ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: ΞιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα 

Β: ΞιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα 

Γ: ΞιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηε ζηΪξημε ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ 

 

 Κέξνο ΗΗΗ: Ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηΫδνληαη κε πνηληθΩο θαηαδΫθεο 

Β: Ιφγνη πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο 

Γ: Ιφγνη πνπ ζρεηΫδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ Ϊ επαγγεικαηηθφ παξΨπησκα 

 

 Κέξνο ΗV: Θξηηήξηα επηινγήο 

Α: Θαηαιιειφηεηα 

 

 Κέξνο VI: Ρειηθέο δειψζεηο 

 





  Ανήκει ζηη δ/ξη 6/2020 

 

14 

 

ΔΨλ ν ππνςΪθηνο νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 78 ηνπ 

Λ.4412/2016, ε αλσηΩξσ ππεχζπλε δΪισζε πεξηΩρεη επΫζεο ηηο σο Ψλσ πιεξνθνξΫεο φζνλ αθνξΨ ηνπο θνξεΫο 

απηνχο.  

Έλαο νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ ζπκκεηΩρεη κφλνο ηνπ θαη ν νπνΫνο δελ ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ 

νληνηΪησλ πξνθεηκΩλνπ λα αληαπνθξηζεΫ ζηα θξηηΪξηα επηινγΪο, πξΩπεη λα ζπκπιεξψλεη κΫα ππεχζπλε δΪισζε.  

Έλαο νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ ζπκκεηΩρεη κφλνο ηνπ, αιιΨ ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κηαο Ϊ πεξηζζφηεξσλ 

Ψιισλ νληνηΪησλ, πξΩπεη λα κεξηκλΨ ψζηε ε αλαζΩηνπζα αξρΪ Ϊ ν αλαζΩησλ θνξΩαο λα ιακβΨλεη ηελ δηθΪ ηνπ 

ππεχζπλε δΪισζε, καδΫ κε ρσξηζηΪ ππεχζπλε δΪισζε, φπνπ παξαηΫζεληαη νη ζρεηηθΩο πιεξνθνξΫεο γηα θΨζε κΫα 

απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνΫεο ζηεξΫδεηαη.  

ΡΩινο, φηαλ ζε κηα δηαδηθαζΫα πξνκΪζεηαο ζπκκεηΩρνπλ απφ θνηλνχ φκηινη νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ πξνζσξηλψλ ελψζεσλ, πξΩπεη λα δΫδεηαη, γηα θαζΩλαλ ζπκκεηΩρνληα νηθνλνκηθφ θνξΩα, 

ρσξηζηΪ ππεχζπλε δΪισζε, ζηελ νπνΫα παξαηΫζεληαη νη πιεξνθνξΫεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ ππεχζπλε δΪισζε. 

 

ΘαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηνπ Δπξσπατθνχ ΔληαΫνπ ΔγγξΨθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) ηνπ Ψξζξνπ 79, εΫλαη δπλαηΪ, κε κφλε 
ηελ ππνγξαθΪ ηνπ θαηΨ πεξΫπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ε πξνθαηαξθηηθΪ απφδεημε ησλ ιφγσλ  

απνθιεηζκνχ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 
εΫλαη κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ Ϊ Ωρνπλ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο 

απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφλ. 

 
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα γηα ηελ εθαξκνγΪ ηνπ παξφληνο Ψξζξνπ, λνεΫηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ Ϊ ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζΪο ηνπ θαηΨ ην ρξφλν ππνβνιΪο 
ηεο πξνζθνξΨο Ϊ αΫηεζεο ζπκκεηνρΪο Ϊ ην αξκνδΫσο εμνπζηνδνηεκΩλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεΫ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΩα γηα δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζπκβΨζεσλ Ϊ γηα ζπγθεθξηκΩλε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 

Ρν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο 

Γήισζεο (ΡΔΓ) ην νπνίν εθδίδεη ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.). 
 

Ρν ΔΔΔΠ Ϊ ην ΡΔΓ θαηΨ πεξΫπησζε κπνξεΫ λα ππνγξΨθεηαη Ωσο δΩθα (10) εκΩξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ  
εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ Ϊ αηηΪζεσλ ζπκκεηνρΪο. 

 

- Πε πεξΫπησζε πνπ ην νηθεΫν θξΨηνο δελ εθδΫδεη θΨπνην Ωγγξαθν Ϊ πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα Ϊ 

πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπΨλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεΫ λα αληηθαζΫζηαηαη απφ Ωλνξθε βεβαΫσζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Ϊ ζηα θξΨηε κΩιε φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη ε Ωλνξθε βεβαΫσζε απφ ππεχζπλε δΪισζε 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξΨηνο θαηαγσγΪο Ϊ πξνΩιεπζεο. Ζ ππνρξΩσζε αθνξΨ φιεο ηηο παξαπΨλσ θαηεγνξΫεο ππνςεθΫσλ.  

- Πηηο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθΨ κΩζα, ζχκθσλα κε 

ηα Ψξζξα 22 θαη 36, νη αιινδαπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δελ Ωρνπλ ηελ ππνρξΩσζε λα ππνγξΨθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθΨ ηνπ παξφληνο κε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ειεθηξνληθΪο ππνγξαθΪο, αιιΨ κπνξεΫ λα ηα 

απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδΪπνηε Ψιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνΩιεπζΪο ηνπο δελ εΫλαη 

ππνρξεσηηθΪ ε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο ζε δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ. Πηηο 

πεξηπηψζεηο απηΩο ε πξνζθνξΨ Ϊ ε αΫηεζε ζπκκεηνρΪο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δΪισζε, ζηελ νπνΫα 

δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνΩιεπζεο δελ πξνβιΩπεηαη ε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο Ϊ φηη, ζηε 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
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ρψξα πξνΩιεπζεο δελ εΫλαη ππνρξεσηηθΪ ε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο γηα ηε ζπκκεηνρΪ ζε 

δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ. Ζ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ θΩξεη ππνγξαθΪ 

Ωσο θαη δΩθα (10) εκΩξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ Ϊ ησλ αηηΪζεσλ 

ζπκκεηνρΪο.  

- Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αΫηεζε ζπκκεηνρΪο Ϊ ηελ πξνζθνξΨ ππνβΨιινληαη ηδησηηθΨ Ωγγξαθα, απηΨ 

γΫλνληαη απνδεθηΨ εΫηε θαηΨ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) εΫηε θαη ζε απιΪ 

θσηνηππΫα, εθφζνλ ζπλππνβΨιιεηαη ππεχζπλε δΪισζε, ζηελ νπνΫα βεβαηψλεηαη ε αθξΫβεηΨ ηνπο θαη ε νπνΫα 

θΩξεη ππνγξαθΪ κεηΨ ηελ Ωλαξμε δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

 

Ρα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ γηα ηε ζπκκεηνρΪ ηνπ πξνζθΩξνληνο ζηε δηαγσληζηηθΪ δηαδηθαζΫα ππνβΨιινληαη 

απφ απηφλ ειεθηξνληθΨ  ζε  µνξθΪ  αξρεΫνπ  ηχπνπ   .pdf  θαη εθφζνλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ/παξαρζεΫ απφ ηνλ Ϋδην, 

θΩξνπλ εγθεθξηκΩλε πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ κε ρξΪζε 

εγθεθξηκΩλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη ζεψξεζε γλεζΫνπ ηεο ππνγξαθΪο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδΫδεηαη ειεθηξνληθΪ απφδεημε ππνβνιΪο πξνζθνξΨο, ε φπνηα απνζηΩιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξΩα κε κΪλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζΫκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθΪ ππνβνιΪ ησλ σο Ψλσ ζηνηρεΫσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζθνκΫδνληαη ππνρξεσηηθΨ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, ζε Ωληππε κνξθΪ θαη ζε 

ζθξαγηζκΩλν θΨθειν, ηα ζηνηρεΫα ηεο ειεθηξνληθΪο  πξνζθνξΨο ηα νπνΫα απαηηεΫηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 

πξσηφηππε κνξθΪ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. ΡΩηνηα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ εΫλαη ελδεηθηηθΨ ε 

εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ζπκκεηνρΪο (ΔΦΝΠΝΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ), ηα πξσηφηππα Ωγγξαθα ηα νπνΫα Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ 

ηδησηηθνχο θνξεΫο θαη δελ θΩξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα Ωγγξαθα πνπ θΩξνπλ ηε ΠθξαγΫδα 

ηεο ΣΨγεο (Apostille). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν. Γελ πξνζθνκΫδνληαη ζε Ωληππε κνξθΪ ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ ηα νπνΫα θΩξνπλ ειεθηξνληθΪ 

ππνγξαθΪ, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθΨ θπιιΨδηα θαη φζα πξνβιΩπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξεΫο ππνρξενχληαη 

λα απνδΩρνληαη ζε αληΫγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 
Ζ θαηάζεζε ησλ έληππσλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Γξαθείν Ξξσηνθφιινπ ηνπ Γ.Λ. 

«ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ», Ιεσθ. Θλσζζνχ, εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε 

πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
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1.2.1.2. Ρερληθή πξνζθνξά 

Πηνλ    (ππφ)    θΨθειν    «∆ηθαηνινγεηηθΨ    ΠπµµεηνρΪο   -   ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ», ππνβΨιινληαη ειεθηξνληθΨ 

ηα θΨησζη : 

1.2.1.2.1. Ζ ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ ζπληΨζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληΫζηνηρε εηδηθΪ ειεθηξνληθΪ θφξκα ηνπ 

ζπζηΪκαηνο. Πηελ ζπλΩρεηα, ην ζχζηεκα παξΨγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεΫν, ζε µνξθΪ pdf, ην νπνΫν 

ππνγξΨθεηαη ςεθηαθΨ θαη ππνβΨιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΩξνληα. Ρα ζηνηρεΫα πνπ πεξηιακβΨλνληαη ζηελ εηδηθΪ 

ειεθηξνληθΪ θφξκα ηνπ ζπζηΪκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεΫνπ 

πξΩπεη λα ηαπηΫδνληαη. Πε αληΫζεηε πεξΫπησζε, ην ζχζηεκα παξΨγεη ζρεηηθφ κΪλπµα θαη ν πξνζθΩξσλ θαιεΫηαη 

λα παξΨγεη εθ λΩνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεΫν pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο δελ Ωρνπλ απνηππσζεΫ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθΩο ειεθηξνληθΩο θφξµεο ηνπ 

ζπζηΪµαηνο, ν πξνζθΩξσλ επηζπλΨπηεη ςεθηαθΨ ππνγεγξαµµΩλα ηα ζρεηηθΨ ειεθηξνληθΨ αξρεΫα (ηδΫσο ηελ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ηνπ). 

ΑπαξαΫηεην ζηνηρεΫν ηεο ηερληθΪο πξνζθνξΨο ζα εΫλαη ηo «θχιιν ζπκκφξθσζεο – ηεθκεξΫσζεο» ηεο 

ειεθηξνληθΪο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ , ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλν απφ ηνλ πξνζθΩξνληα, ζην νπνΫν ζα 

απαληψληαη κΫα πξνο κΫα θαη κε ηελ Ϋδηα ζεηξΨ  φιεο νη πξνδηαγξαθΩο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο  ΠΡ‟ ηεο παξνχζεο. 

ΞξνζθνξΩο νη νπνΫεο ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθΨ, ρσξΫο ηεθκεξΫσζε θαη παξακπνκπΩο ζα απνξξΫπηνληαη. 

Έηζη, ζηνλ (ππφ) θΨθειν «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο – ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ», ππνβΨιιεηαη ειεθηξνληθΨ 

πιΪξεο ηερληθΪ πεξηγξαθΪ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα, ζε πιΪξε αληαπφθξηζε - παξαπνκπΪ (αλΨ εΫδνο κε 

αλαθνξΨ θαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ) ηφζν κε ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθΪξπμεο, ε 

νπνΫα ζα θΩξεη θαη ςεθηαθΪ ππνγξαθΪ.  

ΔηδηθΨ, ηα αιινδαπΨ ηδησηηθΨ Ωγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα επηθπξσκΩλε 

εΫηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΨ ηηο δηαηΨμεηο ηεο εζληθΪο λνκνζεζΫαο εΫηε απφ πξφζσπν θαηΨ λφκν αξκφδην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ζπληαρζεΫ ην Ωγγξαθν. Ρα ελεκεξσηηθΨ θαη ηερληθΨ θπιιΨδηα θαη Ψιια Ωληππα - εηαηξηθΨ 

Ϊ κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβΨιινληαη ζε Ψιιε γιψζζα, ρσξΫο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηΨθξαζε ζηελ ειιεληθΪ.   

 

Νη πξνζθΩξνληεο λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθΪ ηνπο πξνζθνξΨ ηε ρψξα θαηαγσγΪο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

πξνζθΩξνπλ. Ν πξνζθΩξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπΨδεη ν Ϋδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξΩπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξΨ 

ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθΪ κνλΨδα ζηελ νπνΫα ζα θαηαζθεπΨζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηΨζηαζΪο ηεο. ΞξνζθνξΨ ζηελ νπνΫα δελ ζα ππΨξρεη ε αλσηΩξσ δΪισζε, ζα απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

Όηαλ νη πξνζθΩξνληεο δελ ζα θαηαζθεπΨζνπλ νη Ϋδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθΪ ηνπο επηρεηξεκαηηθΪ κνλΨδα, 

ζηελ πξνζθνξΨ ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθΪ κνλΨδα, ζηελ νπνΫα ζα θαηαζθεπαζηεΫ ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηΨζηαζΪο ηεο. ΔπΫζεο, ζηελ πξνζθνξΨ ηνπο πξΩπεη λα επηζπλΨςνπλ θαη ππεχζπλε 

δΪισζΪ ηνπο πξνο ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ φηη, ε θαηαζθεπΪ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γΫλεη απφ ηελ επηρεΫξεζε 

ζηελ νπνΫα αλΪθεη Ϊ ε νπνΫα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ ηε κνλΨδα θαηαζθεπΪο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη 

φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρεΫξεζεο απηΪο Ϊ ν επΫζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο Ωρεη απνδερζεΫ Ωλαληη ηνπο 

ηελ εθηΩιεζε ηεο ζπγθεθξηκΩλεο πξνκΪζεηαο, ζε πεξΫπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηΪ ππΩξ ηνπ νπνΫνπ 
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Ωγηλε ε απνδνρΪ. ΞξνζθνξΨ ζηελ νπνΫα δελ ζα ππΨξρνπλ νη αλσηΩξσ δειψζεηο ζα απνξξΫπηεηαη σο 

απαξΨδεθηε. Νη ππεχζπλεο δειψζεηο θΩξνπλ ππνγξαθΪ κεηΨ ηελ Ωλαξμε δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Ξξνο ηνχην ζπληΨζζεηαη θαη ππνβΨιιεηαη ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλν ην ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο ΠΡ΄ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ (κφλν γηα ηα εΫδε γηα ηα νπνΫα ππνβΨιιεηαη ε πξνζθνξΨ). 

1.2.1.2.2. Γηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ. 4412/2016  

- Πε πεξΫπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο απαηηεΫηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ 

αλεμΨξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκΩλα πξφηππα 

δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα Ψηνκα κε εηδηθΩο αλΨγθεο, νη 

νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο παξαπΩκπνληαη ζε ζπζηΪκαηα δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνΫα βαζΫδνληαη ζηε ζρεηηθΪ ζεηξΨ 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη Ωρνπλ πηζηνπνηεζεΫ απφ δηαπηζηεπκΩλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ 

αλαγλσξΫδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθΨ απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε Ψιια θξΨηε - κΩιε. ΔπΫζεο, θΨλεη δεθηΨ 

Ψιια απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα γηα ηζνδχλακα κΩηξα δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ εΫρε 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθηΪζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθΨ εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνΫνπο δελ επζχλεηαη ν Ϋδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα 

κΩηξα δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελν πξφηππα δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο. 

- Πε πεξΫπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο απαηηεΫηαη ε ππνβνιΪ πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδνκΩλσλ απφ 

αλεμΨξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκΩλα 

ζπζηΪκαηα Ϊ πξφηππα φζνλ αθνξΨ ηελ πεξηβαιινληηθΪ δηαρεΫξηζε, ηφηε νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο παξαπΩκπνληαη 

ζην ζχζηεκα νηθνινγηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη ειΩγρνπ (EMAS) ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο Ϊ ζε Ψιια ζπζηΪκαηα 

πεξηβαιινληηθΪο δηαρεΫξηζεο πνπ Ωρνπλ αλαγλσξηζηεΫ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 45 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 

1221/2009 Ϊ ζε Ψιια πξφηππα πεξηβαιινληηθΪο δηαρεΫξηζεο βαζηδφκελα ζε αληΫζηνηρα επξσπατθΨ Ϊ δηεζλΪ 

πξφηππα πνπ Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ δηαπηζηεπκΩλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ αλαγλσξΫδεη ηζνδχλακα 

πηζηνπνηεηηθΨ απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε Ψιια θξΨηε - κΩιε. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ηεθκεξησκΩλα δελ Ωρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ δελ Ωρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα απνθηΪζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνΫνπο δελ επζχλεηαη ν 

Ϋδηνο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ απνδΩρεηαη επΫζεο Ψιια απνδεηθηηθΨ κΩζα κΩηξσλ πεξηβαιινληηθΪο δηαρεΫξηζεο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξΩαο απνδεηθλχεη φηη ηα ζπγθεθξηκΩλα κΩηξα εΫλαη 

ηζνδχλακα κε εθεΫλα πνπ απαηηνχληαη βΨζεη ηνπ εθαξκνζηΩνπ ζπζηΪκαηνο Ϊ ηνπ πξνηχπνπ πεξηβαιινληηθΪο 

δηαρεΫξηζεο. 

Ρα αλσηΩξσ ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ ηεο ηερληθΪο πξνζθνξΨο ηνπ πξνζθΩξνληνο ππνβΨιινληαη απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΩα ειεθηξνληθΨ ζε µνξθΪ αξρεΫνπ ηχπνπ pdf. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε 
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πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

1.2.2.   Ξεξηερφµελα (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά» 

Πηνλ (ππν)θΨθειν* µε ηελ Ωλδεημε «ΝηθνλνµηθΪ ΞξνζθνξΨ» πεξηιακβΨλεηαη ε νηθνλνµηθΪ πξνζθνξΨ ηνπ 

νηθνλνµηθνχ θνξΩα. 

Ζ ΝηθνλνµηθΪ ΞξνζθνξΨ ππνβΨιιεηαη ειεθηξνληθΨ επΫ πνηλΪ απνξξΫςεσο ζηνλ (ππφ) θΨθειν «ΝηθνλνµηθΪ 

ΞξνζθνξΨ». 

Ζ νηθνλνµηθΪ πξνζθνξΨ, ζπληΨζζεηαη ζπµπιεξψλνληαο ηελ αληΫζηνηρε εηδηθΪ ειεθηξνληθΪ θφξµα ηνπ 

ζπζηΪµαηνο. Πηελ ζπλΩρεηα, ην ζχζηεµα παξΨγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεΫν, ζε µνξθΪ pdf, ην νπνΫν 

ππνγξΨθεηαη ςεθηαθΨ θαη ππνβΨιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΩξνληα. Ρα ζηνηρεΫα πνπ πεξηιαµβΨλνληαη ζηελ εηδηθΪ 

ειεθηξνληθΪ θφξκα ηνπ ζπζηΪκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεΫνπ 

πξΩπεη λα ηαπηΫδνληαη. Πε αληΫζεηε πεξΫπησζε, ην ζχζηεµα παξΨγεη ζρεηηθφ κΪλπκα θαη ν πξνζθΩξσλ θαιεΫηαη 

λα παξΨγεη εθ λΩνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεΫν pdf. 

Δθφζνλ ε νηθνλνµηθΪ πξνζθνξΨ δελ Ωρεη απνηππσζεΫ ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθΩο ειεθηξνληθΩο θφξµεο ηνπ 

ζπζηΪκαηνο, ν πξνζθΩξσλ επηζπλΨπηεη ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλα ηα ζρεηηθΨ ειεθηξνληθΨ αξρεΫα. 

Πηελ ΝηθνλνµηθΪ ΞξνζθνξΨ αλαγξΨθεηαη ε ηηµΪ θαη ν ηξφπνο πιεξσµΪο, φπσο νξΫδεηαη θαησηΩξσ :  

 

1.2.2.1. Ξξνζθεξφκελεο Ρηκέο 

Η. Ρηκή µνλάδνο ζε ΔΟΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο 

δαπαλψλ γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, ζχκθσλα µε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄. ΞξνζθνξΩο πνπ δελ 

δΫλνπλ ηηο ηηκΩο ζε ΔΟΥ Ϊ πνπ θαζνξΫδνπλ ζρΩζε ΔΟΥ πξνο μΩλν λφκηζκα ζα απνξξΫπηνληαη σο 

απαξΨδεθηεο. 

ΗΗ. Ζ αλαγξαθΪ ηεο ηηκΪο ζε ΔΟΥ, κπνξεΫ λα γΫλεηαη κε δχν Ϊ θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθΨ ςεθΫα (Ψλεπ 

νξΫνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηεΫηαη ζε ελδηΨκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηεΫηαη ζε δπν 

δεθαδηθΨ ςεθΫα, πξνο ηα Ψλσ εΨλ ηo ηξΫην δεθαδηθφ ςεθΫν εΫλαη Ϋζν Ϊ κεγαιχηεξν ηνπ πΩληε θαη πξνο ηα θΨησ 

εΨλ εΫλαη κηθξφηεξν ηνπ πΩληε. 

Πηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πηελ  νηθνλνκηθή  πξνζθνξά, ζα αλαγξαθεί   ππνρξεσηηθά  ε  πξνζθεξφκελε  ηηκή , ε  ηηκή  θαη  ν  θσδηθφο 

ηνπ      πιηθνχ  αλ   ππάξρεη  ζην  ηξέρνλ  Ξαξαηεξεηήξην   ηηκψλ  . 

Ζ ΡΗΚΖ βΨζε ηνπ Λ. 3918/11 Ψξζξν 13 φπσο αληηθαηαζηΨζεθε θαη ηζρχεη κε ηε παξ. 7 ηνπ Ψξζξνπ 14 ηνπ 

Λ.4052/2012, ζα εΫλαη επΫ πνηλΪο απνθιεηζκνχ Ϋζε Ϊ θαηψηεξε ηνπ ηζρχνληνο παξαηεξεηεξΫνπ   θαηΨ  ηελ  θαηΨζεζε 

ηεο       πξνζθνξΨο. ΝηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο πνπ εΫλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκΩο ηνπ Ξ.Ρ. απνξξΫπηνληαη. 

ΗΗΗ. ΞξνζθνξΩο πνπ ζΩηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγΪο ηεο ηηκΪο απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. 

ΗV. Νη ηηκΩο ζα δΫδνληαη σο εμΪο: 

         Η.   ΡηκΪ κε θξαηΪζεηο ρσξΫο Φ.Ξ.Α. 
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         ΗΗ. Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επΫ ηνηο %, ζην νπνΫν ππΨγεηαη ην εΫδνο. (Πε πεξΫπησζε πνπ αλαθΩξεηαη εζθαικΩλνο 

Φ.Ξ.Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζΫα).  

 Ζ ηηκΪ κε θξαηΪζεηο ρσξΫο Φ .Ξ. Α. ζα ιακβΨλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

ΔπηζεκαΫλνληαη ηα αθφινπζα: 

-Oηη κε πνηλΪ απφξξηςεο, νη ηηκΩο ζηηο νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξΩπεη λα πξνζθΩξνληαη 

ζηε κνλΨδα κΩηξεζεο φπσο δεηνχληαη απφ ηε Γ/με. 

- φηη ην εθΨζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επΫ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΩξσ ηηκΪο ζα ππνινγΫδεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα. 

-Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθΪο ηηκΪο ζα ιεθζεΫ ππφςε, ε ζπλνιηθΪ ηηκΪ ηεο πξνζθνξΨο γηα ην ζχλνιν 

ηεο πξνθεξπρζεΫζαο αλΨ εΫδνο πνζφηεηαο.  

V. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδψλ, αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο.  

 Πεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα : 

- Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γΫλεηαη ζηελ ηηµΪ αλΨ εΫδνο ηεο νηθνλνµηθΪο πξνζθνξΨο ρσξΫο Φ.Ξ.Α. 

- Δπηζεµαίλεηαη φηη ηφζν ε ζπλνιηθή πξνζθεξφµελε ηηµή ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο, φζν θαη ε 

ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε. 

- ΔΨλ ζην δηαγσληζµφ νη πξνζθεξφκελεο ηηµΩο εΫλαη ππεξβνιηθΨ ραµειΩο, ζα εμεηΨδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

πξνζθνξΩο πξηλ ηελ Ωθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθΩξνληα 

λα παξαζρεζνχλ εγγξΨθσο νη αλαγθαΫεο δηεπθξηλΫζεηο ζρεηηθΨ µε ηνλ νηθνλνµηθφ ραξαθηΪξα ηεο δηαδηθαζΫαο 

θαηαζθεπΪο Ϊ ηηο ηερληθΩο ιχζεηο πνπ Ωρνπλ επηιεγεΫ Ϊ ηηο εμαηξεηηθΨ επλντθΩο ζπλζΪθεο πνπ δηαζΩηεη ν 

πξνζθΩξσλ γηα ηελ πξνκΪζεηα ησλ εηδψλ Ϊ ηελ πξσηνηππΫα ησλ πξνηεηλνκΩλσλ πξνκεζεηψλ, ηηο νπνΫεο 

επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΨο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηα αξ. 88-89 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

1.2.2.2. Πχγθξηζε ηηκψλ  

1.2.2.2.1. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (πξνζθεξφκελεο ηηκέο, αλάιπζε ηηκψλ, 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία θ.ι.π) νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχηαη ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ λα ηα 

ππνβάιινπλ εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηελ νπνία ζα ππνβάινπλ ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.  

1.2.2.2.2 Ζ πεξεζΫα δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα λα δεηΪζεη απφ ηνπο ζπκκεηΩρνληεο ζηνηρεΫα απαξαΫηεηα γηα 

ηελ ηεθκεξΫσζε ησλ πξνζθεξνκΩλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηΩο ππνρξενχληαη λα παξΩρνπλ απηΨ.  

1.2.2.2.3 Dumping - εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο 

α-  Ζ πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη θαη ζε πεξΫπησζε πνπ δηαπηζησζεΫ φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθΪ ηηκψλ  

πψιεζεο θΨησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπΪο ηνπ πξντφληνο Ϊ ηεο ηηκΪο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα 

εκπνξΫα (ηηκΪ Dumping) Ϊ φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ εΫλαη απνδΩθηεο εμαγσγηθΪο επηδφηεζεο. Νη 

πξνζθΩξνληεο νθεΫινπλ λα εΫλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζΩλησλ κΩηξσλ ηεο ρψξαο πξνΩιεπζεο ηνπ 

πξντφληνο Ϊ ηεο θαηαζθεπΨζηξηαο εηαηξΫαο. Ρα αλσηΩξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζηε πεξΫπησζε πνπ 
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κεζνιαβνχλ δηΨθνξεο θΨζεηο βηνκεραλνπνΫεζεο (πνπ αθνξνχλ ζηα ελδηΨκεζα πξντφληα) γηα ηε 

θαηαζθεπΪ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηβΨιιεηαη ξεηΨ λα δεισζνχλ νη ελ 

ιφγσ θΨζεηο απφ ηε ζρεηηθΪ δηαθΪξπμε ζηελ πξνζθνξΨ ησλ ελδηαθεξνκΩλσλ. 

β-  Νη πξνζθΩξνληεο θαηαζθεπαζηΩο Ϊ εκπνξηθνΫ εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ Ωρνπλ απνδερζεΫ ηα 

πξσηφθνιια Ξνιπκεξψλ Ππκθσληψλ ηνπ ΞαγθνζκΫνπ Νξγαληζκνχ ΔκπνξΫνπ (Ξ.Ν.Δ.) Ϊ δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαΫζην νινθιεξσκΩλεο ΡεισλεηαθΪο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ, νθεΫινπλ εγγξΨθσο λα 

δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο, φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ εΫλαη απνδΩθηεο πνιηηηθΪο 

ηηκψλ πψιεζεο θΨησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπΪο Ϊ ηεο ηηκΪο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξΫα 

(ηηκΪ Dumping) Ϊ απνδΩθηεο εμαγσγηθΪο επηδφηεζεο. 

γ-   Γελ Ωρνπλ ηελ ππνρξΩσζε θαηΨζεζεο ηεο πξναλαθεξζεΫζαο δΪισζεο νη πξνζθΩξνληεο πξντφληα 

πξνεξρφκελα απφ ηα θξΨηε-κΩιε ηεο ΔΔ, ηε ΛνξβεγΫα, ηελ ΔιβεηΫα, ηηο ΖΞΑ, ηελ ΗαπσλΫα, ηνλ ΘαλαδΨ 

ηελ ΑπζηξαιΫα, ηε ΟνπκαλΫα, ΒνπιγαξΫα, ΗζξαΪι θαη ΡνπξθΫα θαζψο θαη θΨζε Ψιιν θξΨηνο πνπ 

απνδΩρεηαη θαη εθαξκφδεη ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεΫ, ηα ελ ιφγσ Ξξσηφθνιια ηνπ Ξ.Ν.Δ. Ϊ πνπ 

ζπλδΩεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαΫζην νινθιεξσκΩλεο ΡεισλεηαθΪο Έλσζεο. 

 

 

1.2.2.2.4     ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  

1. Ν πξνκεζεπηΪο ππνρξενχηαη λα παξαδΫδεη ην πιηθφ εληφο ηεζζΨξσλ (4) εξγαζΫκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιΪςε 

ηεο παξαγγειΫαο. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΨδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεΫ λα παξαηεΫλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο 

ζσξεπηηθΩο πξνυπνζΩζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηΨηαμεο ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/2016, β) Ωρεη εθδνζεΫ αηηηνινγεκΩλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΨλνπ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο κεηΨ απφ γλσκνδφηεζε αξκνδΫνπ 

ζπιινγηθνχ νξγΨλνπ εΫηε κε πξσηνβνπιΫα ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο θαη εθφζνλ ζπκθσλεΫ ν πξνκεζεπηΪο 

εΫηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αΫηεκα ηνπ πξνκεζεπηΪ ην νπνΫν ππνβΨιιεηαη ππνρξεσηηθΨ πξηλ απφ ηε ιΪμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

β) ην ρξνληθφ δηΨζηεκα ηεο παξΨηαζεο εΫλαη Ϋζν Ϊ κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΨδνζεο.  

2. Πηελ πεξΫπησζε παξΨηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΨδνζεο, ν ρξφλνο παξΨηαζεο δελ 

ζπλππνινγΫδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΨδνζεο. 

3. Ζ απφθαζε παξΨηαζεο εθδΫδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπ ζρεηηθνχ 

αηηΪκαηνο ηνπ πξνκεζεπηΪ. 

4. Πηελ πεξΫπησζε παξΨηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΨδνζεο ζπλεπεΫα ιφγσλ αλσηΩξαο βΫαο Ϊ Ψιισλ 

ηδηαηηΩξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΨδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
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εηδψλ, δελ επηβΨιινληαη θπξψζεηο. Πε θΨζε Ψιιε πεξΫπησζε παξΨηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΨδνζεο, 

επηβΨιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΩπνληαη ζην Ψξζξν 207. 

5. ΔΨλ ιΪμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΨδνζεο, ρσξΫο λα ππνβιεζεΫ εγθαΫξσο αΫηεκα παξΨηαζεο Ϊ, εΨλ ιΪμεη ν 

παξαηαζεΫο, θαηΨ ηα αλσηΩξσ, ρξφλνο, ρσξΫο λα παξαδνζεΫ ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηΪο θεξχζζεηαη Ωθπησηνο. 

6. Ν πξνκεζεπηΪο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεΫ ηελ ππεξεζΫα πνπ εθηειεΫ ηελ πξνκΪζεηα, ηελ απνζΪθε ππνδνρΪο 

ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπΪ παξαιαβΪο, γηα ηελ εκεξνκελΫα πνπ πξνηΫζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιΨρηζηνλ πΩληε (5) εξγΨζηκεο εκΩξεο λσξΫηεξα. 

7. ΚεηΨ απφ θΨζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζΪθε ππνδνρΪο απηψλ, ν πξνκεζεπηΪο ππνρξενχηαη λα ππνβΨιεη 

ζηελ ππεξεζΫα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΩλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζΪθεο, ζην νπνΫν αλαθΩξεηαη ε εκεξνκελΫα 

πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηΩιεζε ηεο νπνΫαο πξνζθνκΫζηεθε. 

 

 1.2.2.2.5   ΣΟΝΛΝΠ - ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ 

1. Ζ πιεξσκΪ ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γΫλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζΫα, κεηΨ ηελ νξηζηηθΪ 

πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ παξαιαβΪ ηνπ εΫδνπο. ΘαηΨ ηα ινηπΨ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα αξ. 129-133 

θαη 200-215 ηνπ Λ. 4412/2016. 

2. Υο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκΪο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΨ γηα ηελ πιεξσκΪ ηνπ αλαδφρνπ 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.6.  Οήηξα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

- ΑπνξξΫπηνληαη πξνζθνξΩο επηρεηξΪζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ Ϊ εµπνξηθψλ) πνπ θαηΨ παξΨβαζε ησλ Άξζξσλ 

138 θαη 182 ηεο ∆ηεζλνχο Πχµβαζεο ΔξγαζΫαο απαζρνινχλ Ϊ εθκεηαιιεχνληαη αλειΫθνπο θΨησ ησλ 15 εηψλ. 

Νη πξνζθΩξνληεο εθφζνλ δελ εΫλαη θαη θαηαζθεπαζηΩο νθεΫινπλ λα εΫλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγΪο ηεο 

πξναλαθεξζεΫζαο ξΪηξαο ζηελ θαηαζθεπΨζηξηα εηαηξΫα ηνπ πξντφληνο. 

- ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ηεξεΫ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηεο πεξηβαιινληηθΪο, θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο θαη εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο, πνπ Ωρνπλ 

ζεζπηζζεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δΫθαην, ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, νη νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα X ηνπ 

ΞξνζαξηΪκαηνο Α' ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.7. Δπηζεµαίλνληαη ηα παξαθάησ: 

ΘαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο απφ ηνλ Νηθνλνµηθφ ΦνξΩα ζεµαΫλνληαη απφ απηφλ µε ρξΪζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πεδΫνπ ηνπ ζπζηΪµαηνο ηα ζηνηρεΫα εθεΫλα ηεο πξνζθνξΨο ηνπ πνπ Ωρνπλ εκπηζηεπηηθΪ ραξαθηΪξα. 

• Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο εµέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνµέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
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Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο µηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

Ζ δηΨξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεΫ λα παξαηαζεΫ εγγξΨθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεΫ απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα 

ΑξρΪ πξηλ απφ ηελ ιΪμε ηεο, θαη θαη' αλψηαην φξην Ϋζν κε ην παξαπΨλσ νξηδφκελν ρξνληθφ δηΨζηεκα. 

ΔΨλ πξνθχςεη ζΩκα παξΨηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ψξζξνπ 97 ηνπ Λ. 

4412/2016. Πην Ωγγξαθν αΫηεκα ηεο Α.Α. πξνο ηνπο πξνζθΩξνληεο γηα παξΨηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, 

πξηλ ηε ιΪμε απηΪο, αλ απνδΩρνληαη ηελ παξΨηαζε γηα ζπγθεθξηκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα, νη πξνζθΩξνληεο 

νθεΫινπλ λα απαληΪζνπλ ζρεηηθΨ κΩζα ζε δΩθα (10) εκΩξεο απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο ειεθηξνληθΪο 

εηδνπνΫεζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη ζε πεξΫπησζε πνπ απνδΩρνληαη ηελ αηηνχκελε παξΨηαζε, 

νθεΫινπλ λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο ΔγγπεηηθΩο ΔπηζηνιΩο ΠπκκεηνρΪο ηνπο, αλ απηΩο δελ ηζρχνπλ γηα ηελ ηπρφλ 

παξΨηαζε. Ζ δΪισζε παξΨηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο γΫλεηαη δεθηΪ κφλν αλ ππνβιΪζεθε κΩζα 

ζην σο Ψλσ δεθαΪκεξν δηΨζηεκα κΩζσ ηεο ειεθηξνληθΪο πιαηθφξκαο δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ΔΠΖΓΖΠ) 

κε ειεθηξνληθφ Ωγγξαθν ην νπνΫν θΩξεη ςεθηαθΪ ππνγξαθΪ ηνπ πξνζθΩξνληα Ϊ ηνπ λνκΫκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

Γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ απνδΩρνληαη ηελ παξΨηαζε, νη πξνζθνξΩο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα 

ην παξαπΨλσ απηφ δηΨζηεκα. ΚεηΨ ηελ ιΪμε θαη ηνπ παξαπΨλσ αλψηαηνπ νξΫνπ ρξφλνπ παξΨηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξΨο, καηαηψλνληαη ηα απνηειΩζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θξΫλεη, θαηΨ 

πεξΫπησζε, αηηηνινγεκΩλα, φηη ε ζπλΩρηζε ηεο δηαδηθαζΫαο εμππεξεηεΫ ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα κπνξνχλ λα επηιΩμνπλ εΫηε λα παξαηεΫλνπλ ηελ πξνζθνξΨ 

ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεΫ πξηλ ηελ πΨξνδν ηνπ αλσηΩξσ αλψηαηνπ νξΫνπ παξΨηαζεο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο εΫηε 

φρη. Πηελ ηειεπηαΫα πεξΫπησζε, ε δηαδηθαζΫα ζπλερΫδεηαη κε φζνπο παξΩηεηλαλ ηηο πξνζθνξΩο ηνπο θαη 

απνθιεΫνληαη νη ινηπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο. Ζ αλαθνΫλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ ΑλΨδνρν κπνξεΫ λα γΫλεη θαη 

κεηΨ ηε ιΪμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεΫ. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ιΪμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεΫ παξΨηαζε ηεο πξνζθνξΨο, ε 

αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζΪ ηεο, εθφζνλ ε εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεΫ ην 

δεκφζην ζπκθΩξνλ, λα δεηΪζεη εθ ησλ πζηΩξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα 

εΫηε λα παξαηεΫλνπλ ηελ πξνζθνξΨ ηνπο εΫηε φρη. 

 

Ν ζπκκεηΩρσλ δελ Ωρεη δηθαΫσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξΨ ηνπ Ϊ κΩξνο ηεο κεηΨ ηελ θαηΨζεζΪ ηεο. Πε 

πεξΫπησζε πνπ ε πξνζθνξΨ Ϊ κΩξνο ηεο απνζπξζεΫ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκΩλσλ ζηηο παξ. 2 θαη 3 αξ. 

104 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξΫ νςηγελψλ κεηαβνιψλ, ν ζπκκεηΩρσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

- Ωθπησζε θαη απψιεηα θΨζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

-  θαηΨπησζε ηεο ΔγγπεηηθΪο ΔπηζηνιΪο ΠπκκεηνρΪο ρσξΫο Ψιιε δηαηχπσζε Ϊ δηθαζηηθΪ ελΩξγεηα. 

ΘαηΨ ηα ινηπΨ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ψξζξν 97 ηνπ Λ.4412/2016. 

• Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηΨδνπλ απνθιΫζεηο απφ ηνπο απαξΨβαηνπο φξνπο ηεο ∆\μεο 

ζπλεπΨγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

• ΑληηπξνζθνξΩο δελ γΫλνληαη δεθηΩο θαη απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. 

• ∆ηεπθξηλΫζεηο πνπ δΫλνληαη απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο νπνηεδΪπνηε µεηΨ ηελ ιΪμε ρξφλνπ θαηΨζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο δελ γΫλνληαη δεθηΩο θαη απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. 





  Ανήκει ζηη δ/ξη 6/2020 

 

23 

 

• ΚεηΨ ηελ θαηΨζεζε ηεο πξνζθνξΨο ζηελ ειεθηξνληθΪ πιαηθφξκα, επΫ λνµΫµσο ππνβιεζΩλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφµελνη παξΩρνπλ δηεπθξηλΫζεηο µφλν φηαλ απηΩο δεηνχληαη απφ αξµφδην φξγαλν 

εΫηε θαηΨ ηελ ελψπησλ ηνπ δηαδηθαζΫα, εΫηε θαηφπηλ εγγξΨθνπ ηεο πεξεζΫαο, µεηΨ ηελ ζρεηηθΪ 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγΨλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλΫζεηο, νη νπνΫεο παξΩρνληαη, ζχµθσλα µε ηα παξαπΨλσ, 

ιαµβΨλνληαη ππφςε µφλν εθεΫλεο πνπ αλαθΩξνληαη ζηα ζεκεΫα γηα ηα νπνΫα ππνβιΪζεθε ζρεηηθφ αΫηεκα απφ 

ην αξµφδην φξγαλν, ζχκθσλα θαη ην αξ. 102 ηνπ Λ. 4412/2016. 

• ΔλαιιαθηηθΩο πξνζθνξΩο δελ γΫλνληαη δεθηΩο θαη απνξξΫπηνληαη. 

• Κε ηελ ζπκκεηνρΪ ηνπ ππνςΪθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ρσξΫο Ψιιε δΪισζε Ϊ εηδηθΪ 

κλεΫα ζηελ πξνζθνξΨ απνδεηθλχεηαη αλεπηθχιαθηα απφ κΩξνπο ηνπ ηα αθφινπζα: 

• ΑπνδΩρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο  

• Ζ πξνζθνξΨ ηνπ ζπληΨρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο ησλ νπνΫσλ Ωιαβε πιΪξε 

θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

• Ρα ζηνηρεΫα πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ πξνζθνξΨ εΫλαη αιεζΪ θαη αθξηβΪ.  

• ΞαξαηηεΫηαη απφ θΨζε δηθαΫσκα απνδεκΫσζΪο ηνπ ζρεηηθΨ κε νπνηαδΪπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο 

γηα αλαβνιΪ Ϊ αθχξσζε – καηαΫσζε ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο.  

• ΠπκκεηΩρεη κε κηα κφλν πξνζθνξΨ ζην πιαΫζην ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο. 

• ΑπνδΩρεηαη ζε πεξΫπησζε αδπλακΫαο δηεμαγσγΪο ηνπ δηαγσληζκνχ ιφγσ ηερληθνχ πξνβιΪκαηνο ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κΩζσ ηνπ νπνΫνπ δηεμΨγεηαη ν ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο, ν ηειεπηαΫνο 

επαλαιακβΨλεηαη ζε εκεξνκελΫα θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηεΫ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ ζηνπο ζπκκεηΩρνληεο. 

 
Πηηο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθΨ κΩζα, ζχκθσλα κε ηα Ψξζξα 

22 θαη 36 ηνπ Λ. 4412/2016, νη αιινδαπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δελ Ωρνπλ ηελ ππνρξΩσζε λα ππνγξΨθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθΨ ηνπ παξφληνο κε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ειεθηξνληθΪο ππνγξαθΪο, αιιΨ κπνξεΫ λα ηα 

απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδΪπνηε Ψιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνΩιεπζΪο ηνπο δελ εΫλαη 

ππνρξεσηηθΪ ε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο ζε δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ. Πηηο 

πεξηπηψζεηο απηΩο ε πξνζθνξΨ Ϊ ε αΫηεζε ζπκκεηνρΪο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δΪισζε, ζηελ νπνΫα 

δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνΩιεπζεο δελ πξνβιΩπεηαη ε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο Ϊ φηη, ζηε 

ρψξα πξνΩιεπζεο δελ εΫλαη ππνρξεσηηθΪ ε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο γηα ηε ζπκκεηνρΪ ζε 

δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ. Ζ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ θΩξεη ππνγξαθΪ 

Ωσο θαη δΩθα (10)εκΩξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ Ϊ ησλ αηηΪζεσλ 

ζπκκεηνρΪο.  

 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αΫηεζε ζπκκεηνρΪο Ϊ ηελ πξνζθνξΨ ππνβΨιινληαη ηδησηηθΨ Ωγγξαθα, απηΨ 

γΫλνληαη απνδεθηΨ εΫηε θαηΨ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) εΫηε θαη ζε απιΪ 

θσηνηππΫα, εθφζνλ ζπλππνβΨιιεηαη ππεχζπλε δΪισζε, ζηελ νπνΫα βεβαηψλεηαη ε αθξΫβεηΨ ηνπο θαη ε νπνΫα 

θΩξεη ππνγξαθΪ κεηΨ ηελ Ωλαξμε δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
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2. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηµεο εµέξεο µεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:30 π.µ, µέζσ ησλ αξµφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεµα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

ΔΞΝΚΔΛΥΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΝΟΗΕΔΡΑΗ Ζ 10Ζ ΑΞΟΗΙΗΝ 

2020 ΖΚΔΟΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΥΟΑ 10.30 π.κ. 

ΘαηΨ ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελΫα θαη ψξα γΫλεηαη απνζθξΨγηζε µφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθΩισλ «∆ηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ». 

Νη ειεθηξνληθνΫ (ππν)θΨθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγΫδνληαη ειεθηξνληθΨ µΩζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκΩλσλ ζην ζχζηεκα νξγΨλσλ, ζε εκεξνκελΫα θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεΫ ζε απηνχο 

ησλ νπνΫσλ νη πξνζθνξΩο θξΫζεθαλ απνδεθηΩο µεηΨ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρεΫσλ απηψλ. 

ΑµΩζσο µεηΨ ηελ ειεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε ησλ (ππν)θαθΩισλ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο - ΡερληθΪ 

ΞξνζθνξΨ», νη ζπκκεηΩρνληνο ζην δηαγσληζµφ ζα Ωρνπλ ειεθηξνληθΪ πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγΫζζεθαλ. 

ΝµνΫσο, µεηΨ ηελ ειεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε ησλ (ππν)θαθΩισλ «ΝηθνλνµηθΪ ΞξνζθνξΨ», νη πξνζθΩξνληεο 

ησλ νπνΫσλ νη νηθνλνµηθΩο πξνζθνξΩο απνζθξαγΫζζεθαλ, ζα Ωρνπλ ειεθηξνληθΪ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγΫζζεθαλ πξνθεηκΩλνπ λα ιαµβΨλνπλ γλψζε ησλ ηηµψλ πνπ πξνζθΩξζεθαλ. 

 

3. ∆ΗΑ∆ΗΘΑΠΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ   ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΚεηΨ ηελ θαηΨ πεξΫπησζε ειεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ πξνβαΫλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κΩζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΩλσλ ζην Πχζηεκα νξγΨλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηΨ ηα 

ινηπΨ ησλ θεηκΩλσλ δηαηΨμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεΫ φζνπο ππΩβαιαλ πξνζθνξΩο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζΩληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθΨ θαη ηα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνΫν ππνγξΨθεηαη απφ ηα κΩιε ηνπ 

νξγΨλνπ. 

β) Πηε ζπλΩρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαΫλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνΫσλ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο Ωθξηλε πιΪξε. Ζ αμηνιφγεζε γΫλεηαη ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΨζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηΪζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρΪ φζσλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ αληΫζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηΩξσ. 

 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεΫ λα ζπληΨζζεηαη 

εληαΫν πξαθηηθφ,  ην νπνΫν θνηλνπνηεΫηαη απφ ην σο Ψλσ φξγαλν, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο», 

κφλν ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, πξνθεηκΩλνπ ε ηειεπηαΫα λα νξΫζεη ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα απνζθξΨγηζεο ηνπ 

(ππν)θαθΩινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
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γ) ΚεηΨ ηελ νινθιΪξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ, απνζθξαγΫδνληαη, θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα 

θαη ψξα πνπ νξΫδεηαη ζηελ εηδηθΪ πξφζθιεζε νη  θΨθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαΫλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνΫσλ ηηο ηερληθΩο πξνζθνξΩο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο Ωθξηλε πιΪξε θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηΪζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΨζζεη πξαθηηθφ ζην νπνΫν εηζεγεΫηαη 

αηηηνινγεκΩλα ηελ απνδνρΪ Ϊ απφξξηςΪ ηνπο, ηελ θαηΨηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΨδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηεΫηαη απφ ην σο Ψλσ φξγαλν, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«ΔπηθνηλσλΫαο», ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ πξνο Ωγθξηζε. 

 

Πηελ πεξΫπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ επηιΩγεη ηνλ αλΨδνρν κε θιΪξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππΩβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΩο. Ζ θιΪξσζε γΫλεηαη ελψπηνλ ηεο ΔπηηξνπΪο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζΫα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππΩβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΩο 

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ. 

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

8 ηεο παξνχζαο. 
 

 

4.    ∆ΗΑ∆ΗΘΑΠΗΑ ΑΛΑ∆ΔΗΜΖΠ ΚΔΗΝ∆ΝΡΖ - ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

 

ΚεηΨ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ  ζε εθαξκνγΪ ηνπ Ψξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016, ν πξνζθΩξσλ ζηνλ 

νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκΫαο δΩθα (10) εµεξψλ απφ ηε ζρεηηθΪ εηδνπνΫεζε πνπ ηνπ 

απνζηΩιιεηαη ειεθηξνληθΨ, ππνβΨιιεη ειεθηξνληθΨ µΩζσ ηνπ ζπζηΪκαηνο, ζε µνξθΪ αξρεΫνπ. pdf θαη ζε θΨθειν 

µε ζΪµαλζε «∆ηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ απαηηνχληαη θαηΨ πεξΫπησζε θαη 

αλαθΩξνληαη ζηελ παξαγξΨθν 5.1. Ρα δηθαηνινγεηηθΨ πξνζθνκΫδνληαη απφ ηνλ πξνζθΩξνληα εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζΫκσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθΪ ππνβνιΪ θαη ζε Ωληππε µνξθΪ (πξσηφηππν Ϊ αθξηβΩο αληΫγξαθν) ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζΫα. 

 

ΚεηΨ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ εηδνπνηεΫ εγγξΨθσο ηνλ πξνζθΩξνληα, ζηνλ νπνΫν 

πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΨδνρν»), λα ππνβΨιεη εληφο πξνζεζκΫαο εληφο δΩθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα 

λνκηκνπνΫεζεο θαη ηα πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα πνπ εθδΫδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ψξζξνπ 80, φπσο θαζνξΫδνληαη εηδηθφηεξα ζηα Ωγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα γηα ηε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ Ψξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο 

θαη γηα ηελ πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο ησλ Ψξζξσλ Ψξζξσλ 75 Ωσο 78. Ρα δηθαηνινγεηηθΨ 

ππνβΨιινληαη ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζε ζθξαγηζκΩλν θΨθειν, ν νπνΫνο παξαδΫδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν 

αμηνιφγεζεο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
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Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ ππΨξρνπλ ειιεΫςεηο ζε απηΨ πνπ ππoβιΪζεθαλ θαη ν 

πξνζσξηλφο αλΨδνρνο ππνβΨιιεη εληφο ηεο πξνζεζκΫαο ηεο παξαγξΨθνπ 1 αΫηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξΨηαζε ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο, ην νπνΫν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα απφ ηα 

νπνΫα λα απνδεηθλχεηαη φηη Ωρεη αηηεζεΫ ηε ρνξΪγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ παξαηεΫλεη ηελ 

πξνζεζκΫα ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεΫ γηα ηε ρνξΪγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρΩο. Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δεηΪζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ Ϊ αηηΪζεσλ ζπκκεηνρΪο θαη 

πξηλ ην ζηΨδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγΪ ηεο δηΨηαμεο ηνπ Ψξζξνπ 79 παξΨγξαθνο 5 εδΨθην α΄, 

ηεξνπκΩλσλ ησλ αξρψλ ηεο Ϋζεο κεηαρεΫξηζεο θαη ηεο δηαθΨλεηαο. 

 

ΘαηΨ ηα ινηπΨ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 103 ηνπ Λ. 4412/2016 

 

5.1. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ ΠΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΘΔΗΡΑΗ 

ΛΑ ΓΗΛΔΗ Ζ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ. 

∆ηθαηνινγεηηθΨ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθΪ θαηΨζηαζε ηνπ πξνζθΩξνληνο θαη ηα νπνΫα ππνβΨιινληαη 

θαηΨ ηα σο Ψλσ απφ απηφλ ζηνλ νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε, θαηΨ πεξΫπησζε εΫλαη : 

5.1.1.    Φπζηθά πξφζσπα: 

5.1.1.1. Απφζπαζκα κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 73, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα: 

α) ζπκκεηνρΪ ζε εγθιεκαηηθΪ νξγΨλσζε, φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 

2008/841/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 24εο ΝθησβξΫνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηνπ νξγαλσκΩλνπ 

εγθιΪκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθΫα, φπσο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξΫ ηεο θαηαπνιΩκεζεο ηεο δηαθζνξΨο 

ζηελ νπνΫα ελΩρνληαη ππΨιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ Ϊ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 

195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2003/568/ΓΔ ηνπ 

ΠπκβνπιΫνπ ηεο 22αο ΗνπιΫνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο δσξνδνθΫαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΩα (ΔΔ L 192 

ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξΫδεηαη ζηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα Ϊ ζην εζληθφ δΫθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΩα,  

γ) απΨηε, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΨ κε ηελ πξνζηαζΫα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνΫα 

θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθΨ εγθιΪκαηα Ϊ εγθιΪκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΩο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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νξΫδνληαη, αληηζηνΫρσο, ζηα Ψξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2002/475/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 13εο 

ΗνπλΫνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) Ϊ εζηθΪ απηνπξγΫα 

Ϊ ζπλΩξγεηα Ϊ απφπεηξα δηΨπξαμεο εγθιΪκαηνο, φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 4 απηΪο, 

ε) λνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Ϊ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο, 

φπσο απηΩο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 1 ηεο ΝδεγΫαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ 

ΠπκβνπιΫνπ ηεο 26εο ΝθησβξΫνπ 2005, ζρεηηθΨ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνΫεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηΪκαηνο γηα ηε λνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνΫα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθΪ 

λνκνζεζΫα κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166), ζη) παηδηθΪ εξγαζΫα θαη Ψιιεο κνξθΩο εκπνξΫαο αλζξψπσλ, φπσο 

νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 2 ηεο ΝδεγΫαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 

5εο ΑπξηιΫνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο εκπνξΫαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζΫα ησλ ζπκΨησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΨζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

ΠπκβνπιΫνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνΫα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθΪ λνκνζεζΫα κε ην λ. 

4198/2013 (Α' 215). 

Πεκεηψλεηαη φηη: 

-  ε ππνρξΩσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ψλσ απνζπΨζκαηνο αθνξΨ θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθΫνπ 

ηεο παξαγξΨθνπ 1 ηνπ Ψξζξνπ 73. 

- ζε πεξΫπησζε πνπ ην απφζπαζα πνηληθνχ µεηξψνπ θΩξεη θαηαδηθαζηηθΩο απνθΨζεηο, νη ζπµµεηΩρνληεο 

ζα πξΩπεη λα επηζπλΨπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρεΫν ζε µνξθΪ pdf ηηο αλαθεξφµελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθΩο απνθΨζεηο.  

5.1.1.2. Ξηζηνπνηεηηθφ ην νπνΫν εθδΫδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρΪ ηνπ νηθεΫνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ρψξαο, 

απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη: 

- δελ ηειεΫ ππφ πηψρεπζε Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο Ϊ εηδηθΪο εθθαζΨξηζεο Ϊ  

- δελ ηειεΫ ππφ αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην Ϊ δελ Ωρεη ππαρζεΫ ζε 

δηαδηθαζΫα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ Ϊ δελ Ωρεη αλαζηεΫιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΩο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο Ϊ εΨλ 

βξΫζθεηαη ζε νπνηαδΪπνηε αλΨινγε θαηΨζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ 

 - δελ Ωρεη θξηζεΫ σο Ωλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΨ ηελ παξνρΪ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο απνπζΫαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ ηελ πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ 

επηινγΪο ηνπ. (ην Ωγγξαθν Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεΫ λα αληηθαζΫζηαηαη απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ 

πξνζθΩξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΩα φηη δελ ζπληξΩρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΨγξαθν 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ ελδηαθεξνκΩλνπ). 

 

5.1.1.3 Γηα ηελ πεξΫπησζε γ΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016, Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ΠρΩζεσλ, απφ ην νπνΫν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ πνπ Ωρνπλ εθδνζεΫ ζε βΨξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζε ρξνληθφ 

δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο (ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεΫ λα αληηθαζΫζηαηαη απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ πξνζθΩξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΩα, 
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ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη δελ Ωρνπλ εθδνζεΫ πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ ζε βΨξνο ηνπ ζε ρξνληθφ 

δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ Ϊ αηηΪζεσλ 

ζπκκεηνρΪο). 

 

5.1.1.4 Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ αξµφδηα αξρΪ ηνπ νηθεΫνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ρψξαο, απφ ην 

νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα ηεο σο Ψλσ εηδνπνΫεζεο, εΫλαη ελΪκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθΪο) θαζψο θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθΩο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 

5.1.1.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ψζθεζε επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο  

Ξηζηνπνηεηηθφ / ΒεβαΫσζε ηνπ νηθεΫνπ επαγγεικαηηθνχ Κεηξψνπ ηνπ ΞαξαηΪκαηνο ΣΗ ηνπ 

ΞξνζαξηΪκαηνο Α ηνπ Λ.4412/2016, µε ην νπνΫν ζα πηζηνπνηεΫηαη αθελφο ε εγγξαθΪ ηνπο ζε απηφ θαη ην 

εηδηθφ επΨγγειµα ηνπο, θαηΨ ηελ εµΩξα δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηΩξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξαµΩλνπλ εγγεγξαµµΩλνη µΩρξη ηεο επΫδνζεο ηεο σο Ψλσ Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ 

γεσξγηθφ Ϊ θηελνηξνθηθφ επΨγγειµα, απαηηεΫηαη ζρεηηθΪ βεβαΫσζε Ψζθεζεο επαγγΩικαηνο, απφ αξµφδηα 

αξρΪ Ϊ αξρΪ Ν.Ρ.Α. 

 

5.1.2.   Ρα λνµηθά πξφζσπα: 

5.1.2.1. Ρα παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθΨ ηεο παξαγξΨθνπ 5.1.1 

Ρν απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ Ϊ Ψιιν ηζνδχλαµν Ωγγξαθν αξµφδηαο δηνηθεηηθΪο Ϊ δηθαζηηθΪο αξρΪο 

ηεο ρψξαο εγθαηΨζηαζεο ηνπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο Ψλσ παξαγξΨθσλ, αθνξΨ ηνπο ∆ηαρεηξηζηΩο 

φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν εΫλαη Ν.Δ , Δ.Δ, Δ.Ξ.Δ. θαη IKE, ηνλ ∆ηεπζχλνληα Πχµβνπιν θαη ηα κΩιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν εΫλαη Α.Δ. θαη ζε θΨζε Ψιιε πεξΫπησζε λνµηθνχ 

πξνζψπνπ ηνπο λφµηµνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

5.1.3. Νη ζπλεηαηξηζµνί : 

5.1.3.1 Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ Ωθδνζεο ηνπ ηειεπηαΫνπ ηξηµΪλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο 

θαηΨ ηελ παξΨγξαθν 6 Ωγγξαθεο Ϊ ειεθηξνληθΪο εηδνπνΫεζεο, Ϊ Ψιιν ηζνδχλαµν Ωγγξαθν αξµφδηαο 

δηνηθεηηθΪο Ϊ δηθαζηηθΪο αξρΪο ηεο ρψξαο εγθαηΨζηαζεο απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ ηνπ ΠπµβνπιΫνπ δελ Ωρεη θαηαδηθαζζεΫ µε αµεηΨθιεηε δηθαζηηθΪ απφθαζε, γηα θΨπνην απφ 

ηα αδηθΪµαηα ηεο πεξΫπησζεο α ηεο παξαγξΨθνπ 5.1.1.1. 

5.1.3.2 Ρα  δηθαηνινγεηηθΨ  ησλ  πεξηπηψζεσλ  5.1.1.2,  5.1.1.3   θαη   5.1.1.4  ηεο παξαγξΨθνπ   5.1.1, 

θαη ηεο πεξΫπησζεο 5.1.2.1 ηεο παξαγξΨθνπ 5.1.2. 

 5.1.3.3.ΒεβαΫσζε αξµφδηαο αξρΪο φηη ν Ππλεηαηξηζµφο ιεηηνπξγεΫ λφµηµα. 

 

5.1.4.Νη ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβΨινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ : 

Ρα παξαπΨλσ θαηΨ πεξΫπησζε δηθαηνινγεηηθΨ, γηα θΨζε πξνµεζεπηΪ πνπ ζπµµεηΩρεη ζηελ Έλσζε. 
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Πεκεηψλεηαη φηη : 

 Ρα απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα ζπληΨζζνληαη ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα Ϊ ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε 

κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. Πηα αιινδαπΨ δεκφζηα Ωγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΨ 

εθαξκφδεηαη ε ΠπλζΪθε ηεο ΣΨγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

  Αλ ην θξΨηνο-κΩινο Ϊ ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδΫδεη Ωλα Ϊ πεξηζζφηεξα απφ ηα σο Ψλσ Ωγγξαθα Ϊ 

πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ φπνπ ηα Ωγγξαθα Ϊ ηα πηζηνπνηεηηθΨ απηΨ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπΨλσ 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 5FF.1 θαζψο θαη ζηηο παξαγξΨθνπο  1 θαη 2 θαη ζηελ 

πεξΫπησζε β' ηεο παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, ην/α Ωγγξαθν/α Ϊ ην/α 

πηζηνπνηεηηθφ/α κπνξεΫ/νχλ λα αληηθαζΫζηαηαη/ληαη απφ Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε - κΩιε Ϊ ζηηο 

ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξνκΩλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξΩαο. 

 Νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο δΩρνληαη σο επαξθΪ απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ εκπΫπηεη ζε 

θακΫα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 73: 
 

 α) γηα ηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ ελ ιφγσ Ψξζξνπ, ηελ πξνζθφκηζε απνζπΨζκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, 

φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ Ϊ, ειιεΫςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξΨθνπ πνπ εθδΫδεηαη απφ αξκφδηα 
δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ αξρΪ ηνπ θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΩαο, απφ ηνλ νπνΫν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΩο νη 
πξνυπνζΩζεηο. Ζ ππνρξΩσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ψλσ απνζπΨζκαηνο αθνξΨ θαη ηα πξφζσπα ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθΫνπ ηεο παξαγξΨθνπ 1 ηνπ Ψξζξνπ 73, 

 
 β) γηα ηηο παξαγξΨθνπο 2 θαη 4 πεξΫπησζε β΄ ηνπ Ψξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρΪ ηνπ νηθεΫνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ρψξαο, 
 

 γ) γηα ηελ πεξΫπησζε γ΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2 ηνπ Ψξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ΠρΩζεσλ, απφ ην νπνΫν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ πνπ Ωρνπλ εθδνζεΫ ζε βΨξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζε 

ρξνληθφ δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο 
Ϊ αΫηεζεο ζπκκεηνρΪο. 

 
 Αλ ην θξΨηνο-κΩινο Ϊ ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδΫδεη ηΩηνηνπ εΫδνπο Ωγγξαθν Ϊ πηζηνπνηεηηθφ Ϊ φπνπ ην 

Ωγγξαθν Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ 

παξΨγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2 θαη ζηελ πεξΫπησζε β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 
4 ηνπ Ψξζξνπ 73, ην Ωγγξαθν Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεΫ λα αληηθαζΫζηαηαη απφ Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ, 

ζηα θξΨηε - κΩιε Ϊ ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκΩλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο 
φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο. 

 

 Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο παξΩρνπλ, φπνπ θξΫλεηαη αλαγθαΫν, επΫζεκε δΪισζε ζηελ νπνΫα 
αλαθΩξεηαη φηη δελ εθδΫδνληαη ηα Ωγγξαθα Ϊ ηα πηζηνπνηεηηθΨ ηεο παξνχζαο παξ. Ϊ φηη ηα Ωγγξαθα 

απηΨ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ 
θαη β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2 θαη ζηελ πεξΫπησζε β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 73. Νη επΫζεκεο 

δειψζεηο θαζΫζηαληαη δηαζΩζηκεο κΩζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξΫνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ 

Ψξζξνπ 81.  
 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
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https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
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 γ) γηα ηελ πεξΫπησζε γ΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2 ηνπ Ψξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ΠρΩζεσλ, απφ ην νπνΫν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ πνπ Ωρνπλ εθδνζεΫ ζε βΨξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζε 

ρξνληθφ δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο 
Ϊ αΫηεζεο ζπκκεηνρΪο. 

 

 Ρα απνδεηθηηθΨ κΩζα γΫλνληαη απνδεθηΨ θαηΨ ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
 

 α) ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ αθνξνχλ ηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 73, ηελ πεξΫπησζε γ΄ ηεο 
παξαγξΨθνπ 2 ηνπ Ψξζξνπ 73 θαη ηελ πεξΫπησζε β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 73 εθφζνλ Ωρνπλ 

εθδνζεΫ Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπο,  
 

 β) ηα ινηπΨ δηθαηνινγεηηθΨ πνπ αθνξνχλ ηελ παξΨγξαθν 2 ηνπ Ψξζξνπ 73 εθφζνλ εΫλαη ελ ηζρχ θαηΨ 

ην ρξφλν ππνβνιΪο ηνπο, Ψιισο, ζηελ πεξΫπησζε πνπ δελ αλαθΩξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα Ωρνπλ 
εθδνζεΫ θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξΫπησζε,  

 
 γ) ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ αθνξνχλ ηελ παξΨγξαθν 2 ηνπ Ψξζξνπ 75, ηα απνδεηθηηθΨ ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο ζε πεξΫπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθΨ αξκφδηαο αξρΪο ζρεηηθΨ κε 

ηελ νλνκαζηηθνπνΫεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξΫπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ Ωρνπλ εθδνζεΫ Ωσο 
ηξηΨληα (30) εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπο,  

 
 δ) νη Ωλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπο θαη  

 
 ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ κεηΨ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 
 13. Ρα Ωγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβΨιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94). 

ΔηδηθΨ ηα απνδεηθηηθΨ ηα νπνΫα απνηεινχλ ηδησηηθΨ Ωγγξαθα, κπνξεΫ λα γΫλνληαη απνδεθηΨ θαη ζε απιΪ 
θσηνηππΫα, εθφζνλ ζπλππνβΨιιεηαη ππεχζπλε δΪισζε ζηελ νπνΫα βεβαηψλεηαη ε αθξΫβεηΨ ηνπο. 

 

6. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΦΑΘΔΙΝ «∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ» 

Ζ ειεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε ηνπ θαθΩινπ «∆ηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθΩξνληνο ζηνλ νπνΫν 

πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε γΫλεηαη κεηΨ θαη ηελ πξνζθφµηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε Ωληππε µνξθΪ, 

χζηεξα απφ ζρεηηθΪ εηδνπνΫεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιΨβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ ππεβιΪζεζαλ. Ζ απνζθξΨγηζε γΫλεηαη µΩζσ ησλ αξµφδησλ πηζηνπνηνπκΩλσλ ζην ζχζηεµα νξγΨλσλ ηεο 

ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο, εθαξκνδφκελσλ θαηΨ ηα ινηπΨ ησλ θεΫκελσλ δηαηΨμεσλ γηα ηελ αλΨζεζε δεµνζΫσλ 

ζπµβΨζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

ΑκΩζσο κεηΨ ηελ αλσηΩξσ ειεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε, νη ζπκκεηΩρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα Ωρνπλ 

ειεθηξνληθΪ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθΩινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο πνπ 

απνζθξαγΫζζεθαλ. 

 

7.    ΑΛΑ∆ΔΗΜΖ ΚΔΗΝ∆ΝΡΖ 

Γηα ηελ αλΨδεημε ηνπ κεηνδφηε εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 103 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 104 ηνπ Λ. 4412/2016 «Πηηο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ Ϊ παξνρΪο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκΩλε 

εηζΪγεζΪ ηνπ, κπνξεΫ λα πξνηεΫλεη ηελ θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε κεγαιχηεξε Ϊ κηθξφηεξε 
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πνζφηεηα θαηΨ πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ θαζνξΫδεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεΫ 

λα ππεξβαΫλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζεΫζαο αμΫαο κΩρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκΩλνπ 

Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζεΫζαο αμΫαο απφ 100.001 επξψ θαη Ψλσ πεξηιακβαλνκΩλνπ 

Φ.Ξ.Α. ζηελ πεξΫπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο Ϊ ην 50% ζηελ πεξΫπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα 

θαηαθχξσζε κΩξνπο ηεο πνζφηεηαο θΨησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, 

απαηηεΫηαη πξνεγνχκελε απνδνρΪ απφ ηνλ πξνκεζεπηΪ».  

 

8. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ – ΞΑΟΑΒΝΙΝ – ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

Γηα δεκφζηεο ζπκβΨζεηο κε εθηηκψκελε αμΫα θαηψηεξε Ϊ Ϋζε ησλ εμΪληα ρηιηΨδσλ (60.000) επξψ (ρσξΫο Φ.Ξ.Α.), 

ζε πεξΫπησζε Ωλζηαζεο θαηΨ πξΨμεο Ϊ παξΨιεηςεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ε πξνζεζκΫα ΨζθεζΪο ηεο εΫλαη 
πΩληε (5) εκΩξεο απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΩα Ϊ 

απφ ηε ζπληΩιεζε ηεο παξΨιεηςεο.  
 

Ζ Ωλζηαζε θαηΨ ηεο δηαθΪξπμεο Ϊ ηεο πξφζθιεζεο ππνβΨιιεηαη ζε πξνζεζκΫα πνπ εθηεΫλεηαη κΩρξη ην Ϊκηζπ 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο απφ ηε δεκνζΫεπζε ηεο δηαθΪξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ Ϊ ηελ απνζηνιΪ ηεο πξφζθιεζεο, 
θαηΨ πεξΫπησζε, κΩρξη ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ.  

 
Ζ Ωλζηαζε ππνβΨιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ε νπνΫα απνθαζΫδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη 

ζην Ψξζξν 221 ηνπ εληφο πξνζεζκΫαο δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο Ωλζηαζεο ε νπνΫα κπνξεΫ λα 
γΫλεη θαη κε ειεθηξνληθΨ κΩζα ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 376 παξΨγξαθνο 11. 

 

Πηελ πεξΫπησζε ηεο Ωλζηαζεο θαηΨ ηεο δηαθΪξπμεο Ϊ ηεο πξφζθιεζεο ε αλΨζεηνπζα αξρΪ απνθαζΫδεη ζε θΨζε 
πεξΫπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ. Κε ηελ Ψπξαθηε πΨξνδν ησλ αλσηΩξσ 

πξνζεζκηψλ ηεθκαΫξεηαη ε απφξξηςε ηεο Ωλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ψζθεζεο Ωλζηαζεο, απαηηεΫηαη, κε ηελ 
θαηΨζεζε ηεο Ωλζηαζεο, ε θαηαβνιΪ παξαβφινπ, ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ, πνζνχ Ϋζνπ κε ην Ωλα ηνηο εθαηφ (1%) 

επΫ ηεο εθηηκψκελεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξΨβνιν απηφ απνηειεΫ δεκφζην Ωζνδν. Ρν παξΨβνιν 

επηζηξΩθεηαη κε πξΨμε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, αλ ε Ωλζηαζε γΫλεη δεθηΪ Ϊ κεξηθψο δεθηΪ απφ ην απνθαζΫδνλ 
δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 
Πηηο δεκφζηεο ζπκβΨζεηο Ωξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρΪο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ 

Ωλζηαζε θαηΨ ηεο δηαθΪξπμεο Ϊ ηεο πξφζθιεζεο γλσκνδνηεΫ ην αξκφδην ηερληθφ ζπκβνχιην.  

 
Κε θνηλΪ απφθαζε ησλ πνπξγψλ ΝηθνλνκΫαο, ΑλΨπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, Νηθνλνκηθψλ θαη πνδνκψλ, 

Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεΫ λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ αλσηΩξσ παξαβφινπ. 
 

Ζ πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε Ωλζηαζεο ηεο παξαγξΨθνπ 1 θαη ε ΨζθεζΪ ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο. ΘαηΨ ηα ινηπΨ, ε Ψζθεζε ηεο Ωλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθΪο δηαδηθαζΫαο.  

 

Όπνηνο Ωρεη Ωλλνκν ζπκθΩξνλ, κπνξεΫ λα δεηΪζεη ηελ αλαζηνιΪ εθηΩιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξΨμεο Ϊ ηεο 
παξΨιεηςεο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο πνπ εθδΫδεηαη Ϊ ζπληειεΫηαη επΫ ηεο Ωλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξΨθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΔθεηεΫνπ ηεο Ωδξαο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, θαηΨ ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 
18/1989 (Α΄ 8).  

 

Ζ Ψζθεζε ηεο Ωλζηαζεο ηεο παξαγξΨθνπ 1 απνηειεΫ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ψζθεζε ησλ ελδΫθσλ βνεζεκΨησλ ηνπ 
παξφληνο. ΞΩξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλΪ απηΪ πξνζθπγΪ δελ ρσξεΫ θακΫα Ψιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθΪ 

δηΨηαμε ελδηθνθαλΪο πξνζθπγΪ Ϊ εηδηθΪ πξνζθπγΪ λνκηκφηεηαο. 
 

Ρν παξΨβνιν γηα ηελ Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο ππνινγΫδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδΨθην ηεο παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art376_11
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Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ καηαηψλεη Ϊ δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ Ϊ ελ κΩξεη αηηηνινγεκΩλα ηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο, 

γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΨ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο 

ΔπηηξνπΪο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ΔπΫζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΨικαηα Ϊ παξαιεΫςεηο ζε νπνηνδΪπνηε ζηΨδην ηεο 

δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο, κπνξεΫ, κεηΨ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζΫα Ϊ λα 

αλακνξθψζεη αλΨινγα ην απνηΩιεζκΨ ηεο Ϊ λα απνθαζΫζεη ηελ επαλΨιεςΪ ηεο απφ ην ζεκεΫν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθΨικα Ϊ ε παξΨιεηςε. 

 

9. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

9.1.  Δ Γ Γ  Ζ Π Δ Η Π 

Νη εγγπΪζεηο εθδΫδνληαη απφ πηζησηηθΨ ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΨηε - κΩιε ηεο Έλσζεο Ϊ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ Ϊ ζηα θξΨηε-κΩξε ηεο ΠΓΠ θαη Ωρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο, ην 

δηθαΫσκα απηφ. Κπνξνχλ, επΫζεο, λα εθδΫδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. Ϊ λα παξΩρνληαη κε γξακκΨηην 

ηνπ ΡακεΫνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ΓαλεΫσλ κε παξαθαηΨζεζε ζε απηφ ηνπ αληΫζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ρα 

αληΫζηνηρα Ωγγξαθα ησλ εγγπΪζεσλ αλ δελ εΫλαη δηαηππσκΩλα ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επΫζεκε κεηΨθξαζε. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ επηθνηλσλεΫ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΩλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηΨ ηνπο. 

 

9.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 

ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΠπκκεηνρΪο ζηνλ Γηαγσληζκφ ΓΔΛ απαηηεΫηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

 

9.1.2 Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  

9.1.2.1. Ν αλΨδνρνο ζηνλ νπνΫν Ωγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζΩζεη ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο 

ΔθηΩιεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνΫαο αληηζηνηρεΫ ζε πνζνζηφ 5% επΫ ηεο αμΫαο ηεο 

ζχκβαζεο ρσξΫο λα ππνινγΫδεηαη ν Φ.Ξ.Α. 

9.1.2.2. Ζ ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο θαηαηΫζεηαη πξν Ϊ θαηΨ ηελ ππνγξαθΪ 

ηεο Πχκβαζεο θαη επηζηξΩθεηαη κεηΨ ηελ νξηζηηθΪ πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ παξαιαβΪ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

αληηθεηκΩλνπ ηεο Πχκβαζεο θαη χζηεξα απφ εθθαζΨξηζε ησλ ηπρφλ απαηηΪζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ε παξΨδνζε γΫλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθΨ, νη εγγπΪζεηο απνδεζκεχνληαη 

ζηαδηαθΨ, θαηΨ πνζφλ πνπ αλαινγεΫ ζηελ αμΫα ηνπ κΩξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιΪθζεθε νξηζηηθΨ. 

9.1.2.3. Ζ ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο πξΩπεη λα Ωρεη ρξφλν ιΪμεο ηνπιΨρηζηνλ ελφο (1) κΪλα 

επηπιΩνλ ηεο εηΪζηαο δηΨξθεηαο ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο. 

9.1.2.4. Πε πεξΫπησζε κεηΨζεζεο Ϊ παξΨηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξΨδνζεο, ν πξνκεζεπηΪο ζα πξΩπεη λα παξαηεΫλεη 

αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ΔγγπεηηθΪο ΔπηζηνιΪο ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο Ϊ λα ππνβΨιεη λΩα, νπφηε επηζηξΩθεηαη ε 





  Ανήκει ζηη δ/ξη 6/2020 

 

33 

 

αξρηθΪ. Ν θαηΨ ηα αλσηΩξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα εΫλαη κεγαιχηεξνο θαηΨ Ωλα (1) 

ηνπιΨρηζηνλ κΪλα απφ ηε λΩα εκεξνκελΫα παξαιαβΪο. 

9.1.2.5. Ζ ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο πξΩπεη λα ζπληαρζεΫ ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν πφδεηγκα 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Δ΄ ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο.  

Πηηο εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο, αλεμΨξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδΫδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβΨιινληαη, πξΩπεη 

απαξαΫηεηα λα αλαγξΨθνληαη ηνπιΨρηζηνλ ηα αθφινπζα :  

α)  Ζ εκεξνκελΫα Ωθδνζεο.  

β)  Ν εθδφηεο. 

γ)  Λα απεπζχλνληαη Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

δ)  Ρα ζηνηρεΫα ηεο  ΓηαθΪξπμεο  Ϊηνη :  

-   ν Αξηζκφο ηεο ΓηαθΪξπμεο 

-  ε αλαθνξΨ : ΑληηθεΫκελν ηεο ΓηαθΪξπμεο.   

-   ε εκεξνκελΫα ηεο ΓηαθΪξπμεο. 

ε) Ν αξηζκφο ηεο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο. 

ζη) Ρν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ. 

δ) Ζ πιΪξεο επσλπκΫα θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνζθΩξνληνο Ϊ αλαδφρνπ ππΩξ ηνπ νπνΫνπ δΫλεηαη ε εγγχεζε. 

ε) Ζ ζρεηηθΪ ζχκβαζε θαη ηα πξνο πξνκΪζεηα εΫδε θαη ππεξεζΫεο (γηα ηηο ππφινηπεο εγγπΪζεηο πιελ ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο). 

ζ) Ζ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο. Ζ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ πξΩπεη λα αλαγξΨθεη ζαθψο 

ην ρξφλν ηζρχνο σο πξναλαθεξφκελν Ψξζξν 11.1.2 Ϊ λα εΫλαη ανξΫζηνπ δηΨξθεηαο κΩρξη επηζηξνθΪο ηεο. 

η) Νη φξνη φηη: 

ηα) ε εγγχεζε παξΩρεηαη αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεΫηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδΪζεσο. 

ηβ)  ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεΫηαη ζηελ δηΨζεζε ηεο Α.Α. θαη φηη ζα θαηαβιεζεΫ νιηθΨ ε κεξηθΨ ρσξΫο θακΫα απφ 

κΩξνο ηνπ εθδφηε αληΫξξεζε Ϊ Ωλζηαζε θαη ρσξΫο λα εξεπλεζεΫ ην βΨζηκν Ϊ κε ηεο απαΫηεζεο, κΩζα ζε πΩληε 

(5) εκΩξεο απφ ηελ απιΪ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε. 

ηγ)  ζε πεξΫπησζε θαηΨπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζε πΨγην ηΩινο ραξηνζΪκνπ. 

ηδ)  ν εθδφηεο ηεο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο ππνρξενχηαη λα πξνβεΫ ζηελ παξΨηαζε ηεο ηζρχνο απηΪο, χζηεξα απφ 

απιφ Ωγγξαθν ηεο Α.Α. Ρν ζρεηηθφ αΫηεκα πξΩπεη λα γΫλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο εγγχεζεο. 

ηε) ζηελ πεξΫπησζε Ωλσζεο / θνηλνπξαμΫαο πξνκεζεπηψλ νη εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο πεξηιακβΨλνπλ θαη ηνλ φξν φηη 

ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ωλσζεο / θνηλνπξαμΫαο. 

ΔπΫ πιΩνλ, ν εθδψζαο ηελ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ζα δειψλεη φηη: «Νη ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ εγγχεζε ιχλνληαη 

κφλν δηα ηεο επηζηξνθΪο ζ' απηφλ ηεο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο Ϊ κε Ωγγξαθε δΪισζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο φηη 

εμΩιεηπε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνΫν θαηεηΩζε». 

9.1.2.6 ΙνηπΨ ζηνηρεΫα 

ΘΨζε κΫα απφ ηηο σο Ψλσ εγγπΪζεηο κπνξεΫ λα θαιχπηεηαη απφ κΫα Ϊ πεξηζζφηεξεο εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο ησλ 

νπνΫσλ ην Ψζξνηζκα ζα δΫλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληΫζηνηρεο εγγχεζεο. Πε πεξηπηψζεηο Δλψζεσλ Ξξνζψπσλ 

Ϊ Θνηλνπξαμηψλ, ην Ψζξνηζκα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ηεο ΘνηλνπξαμΫαο ζα ηζνχηαη 

κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαη ζα θαηαλΩκεηαη ζηα κΩιε ηεο Ωλσζεο Ϊ ηεο θνηλνπξαμΫαο αλΨινγα κε ην πνζνζηφ 
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ζπκκεηνρΪο ζε απηΪλ. ΘΨζε κηα απφ ηηο εγγπεηηθΩο απηΩο επηζηνιΩο ζα πξΩπεη λα εθδνζεΫ επ' νλφκαηη φισλ ησλ 

κειψλ ηεο Ωλσζεο Ϊ ηεο θνηλνπξαμΫαο θαη λα πεξηιακβΨλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 

φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ηεο ΘνηλνπξαμΫαο. 

Νη ηχπνη ησλ εγγπΪζεσλ δΫδνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ην νπνΫν θαη απνηειεΫ 

αλαπφζπαζην ηκΪκα απηΪο.  

 

9.2 ΘαηΨ ηα ινηπΨ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ψξ.72 ηνπ Λ. 4412/16 θαη ζηελ παξΨγξαθν 1.2.3 ηνπ Ψξζξνπ 

11 ηεο Α Ξ1 2390/2013. 

 

10.  ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν ρξφλνο δηΨξθεηαο ηεο Πχκβαζεο νξΫδεηαη κΩρξηο νινθιΪξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΩλνπ. 

Ζ ζχκβαζε δηαθφπηεηαη απηνδΫθαηα θαη χζηεξα απφ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε ηνπ πξνκεζεπηΪ, ζηελ πεξΫπησζε πνπ 

ζπλαθζεΫ ζχκβαζε πξνκΪζεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ γεηνλνκηθΪ ΞεξηθΩξεηα ΘξΪηεο Ϊ Ψιιν θξαηηθφ θνξΩα Ϊ 

ππΨξμνπλ Ψιιεο λνκνζεηηθΩο ξπζκΫζεηο. 

 

11. ΠΚΒΑΠΖ 

ΚεηΨ ηελ αλαθνΫλσζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ππνγξΨθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα µΩξε ε Πχµβαζε, ζρΩδην 

ηεο νπνΫαο επηζπλΨπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

12. ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΑ ΔΓΓΟΑΦΑ 

Νη νηθνλνµηθνΫ θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαγσληζηηθΪ δηαδηθαζΫα Ωρνπλ πξφζβαζε ζηα Ωγγξαθα πνπ 

παξΨγνληαη ζην Πχζηεµα µε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξΫδεηαη απφ ηηο θαηΨ πεξΫπησζε θεΫµελεο δηαηΨμεηο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηΨ ηα ινηπΨ ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ Ψξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηΨμεσλ γηα ην 

ειεθηξνληθφ δεκφζην Ωγγξαθν (ΑΞ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΘ Β‟ 1317/23.04.2012). 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ  ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

 

Όπσο ζην Ψξζξν 86, παξΨγξ. 2, ηνπ Λ. 4412/2016 γηα ηελ επηινγΪ ηεο πξνζθνξΨο κε ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα 

απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ βΨζεη ηηκΪο κε θξηηΪξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ 

Ψπνςε πξνζθνξΨ κφλν βΨζεη ηηκΪο, πνπ ζα δνζεΫ σο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ωθπησζεο επΫ ηεο λφκηκα 

δηακνξθνχκελεο κΩζεο ηηκΪο ιηαληθΪο πψιεζεο, πνπ δΫλεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε ΔκπνξΫνπ(ΞΔ ΖξαθιεΫνπ ΡκΪκα 

ΔκπνξΫνπ) εθφζνλ ππΨγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηΨ ηεο εΫηε απφ ηηο ηηκνιεςΫεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 

λνζνθνκεΫν απφ ηξηκειΪ επηηξνπΪ θαηΨ ηελ εκΩξα παξΨδνζεο ησλ εηδψλ. 

 
Αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξΩο πνπ εΫλαη απνδεθηΩο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθΩο 

πξνδηαγξαθΩο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθΪξπμεο. 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α    Γ΄ 

Δ Η ∆ Η Θ Ν Η      Ν Ο Ν Η 

1. Ρα ειεθηξνληθΨ ππνβαιιφκελα Prospectus, φηαλ απηΨ δεηνχληαη απφ ην ΞαξΨξηεµα ΠΡ΄ ησλ Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ ηεο πξφζθιεζεο ζα πξΩπεη λα εΫλαη ςεθηαθΨ ππνγεγξαµµΩλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νΫθν. Πε 

αληΫζεηε πεξΫπησζε ζα πξΩπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δΪισζε ςεθηαθΨ ππνγεγξαµµΩλε απφ ηνλ 

πξνζθΩξνληα, ζηελ νπνΫα ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηΨ ζηνηρεΫα ηαπηΫδνληαη µε ηα ζηνηρεΫα ηνπ 

Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νΫθνπ. 

ΞξνζθνξΩο πνπ δελ εΫλαη ζχµθσλεο µε ηα παξαπΨλσ νξηδφµελα απνξξΫπηνληαη. 

 

2.  ΘΟΩΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΩπνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016 ν πξνκεζεπηΪο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θΨζε δεκηΨ 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζΫα θ.ι.π απφ ηε κε εθηΩιεζε Ϊ θαθΪ εθηΩιεζε ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο. 

 

3.  ΔΘΣΩΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ  

Ν ΞξνκεζεπηΪο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβΨζεη Ϊ εθρσξΪζεη ηε Πχκβαζε Ϊ κΩξνο απηΪο Ϊ ηηο εμ απηΪο 

πεγΨδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξΫο ηελ Ωγγξαθε ζπλαΫλεζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο. Θαη‟ εμαΫξεζε ν 

ΞξνκεζεπηΪο δηθαηνχηαη λα εθρσξΪζεη, ρσξΫο Ωγθξηζε, ηηο απαηηΪζεηο ηνπ Ωλαληη ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο γηα ηελ 

θαηαβνιΪ Ππκβαηηθνχ ΡηκΪκαηνο, κε βΨζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε ΡξΨπεδα ηεο επηινγΪο ηνπ πνπ 

ιεηηνπξγεΫ λφκηκα ζηελ ΔιιΨδα. 

 

4. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ  

ΣσξΫο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηΪ ζπλαΫλεζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο, ν ΑλΨδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθΩο 

πιεξνθνξΫεο πνπ ηνπ δφζεθαλ Ϊ πνπ ν Ϋδηνο αλαθΨιπςε θαηΨ ηελ πινπνΫεζε ηεο πξνκΪζεηαο, νχηε θνηλνπνηεΫ 

ζηνηρεΫα, Ωγγξαθα θαη πιεξνθνξΫεο ησλ νπνΫσλ ιακβΨλεη γλψζε ζε ζρΩζε κε ηε Πχκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα 

κεξηκλΨ ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θΨζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξΪζεη ηελ σο Ψλσ ππνρξΩσζε. Πε 

πεξΫπησζε αζΩηεζεο απφ ηνλ ΑλΨδνρν ηεο σο Ψλσ ππνρξΩσζΪο ηνπ, ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δηθαηνχηαη λα 

απαηηΪζεη ηελ απνθαηΨζηαζε ηπρφλ δεκΫαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνΫεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ παξΨιεηςΪ ηεο ζην κΩιινλ. 

 

5. ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ  

Ρα ζπκβαιιφκελα κΩξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιΪξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κΩηξν 

πνπ ε αδπλακΫα εθπιΪξσζεο νθεΫιεηαη ζε πεξηζηαηηθΨ αλσηΩξαο βΫαο. Υο ηΩηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ 

ΞξνκεζεπηΪ φζα επξΫζθνληαη αληηθεηκεληθΨ εληφο ηνπ πεδΫνπ νηθνλνκηθΪο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειΩγρνπ ηνπ 

ΞξνκεζεπηΪ. 
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Ν ΞξνκεζεπηΪο, επηθαινχκελνο ππαγσγΪ ηεο αδπλακΫαο εθπιΪξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπΫπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξΨγξαθν, νθεΫιεη λα γλσζηνπνηΪζεη θαη επηθαιεζζεΫ πξνο ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ 

ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΨ εληφο απνζβεζηηθΪο πξνζεζκΫαο εΫθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 

ζπλΩβεζαλ, πξνζθνκΫδνληαο ηα απαξαΫηεηα απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα. Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ππνρξενχηαη λα 

απαληΪζεη εληφο εΫθνζη (20) εκεξψλ απφ ιΪςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηΪκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΨ κε ηελ 

πΨξνδν Ψπξαθηεο ηεο πξνζεζκΫαο ηεθκαΫξεηαη ε απνδνρΪ ηνπ αηηΪκαηνο. 

 

 

Όηη δελ πξνβιΩπεηαη ζηελ παξνχζα ΓηαθΪξπμε ηζρχεη ν Λ.4412/2016 πνπ ηελ δηΩπεη.                                                
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ 

 

ΞΝ∆ΔΗΓΚΑ  ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΝλνµαζΫα ΡξΨπεδαο  

ΘαηΨζηεµα ……………………… 

 (∆/λζε νδφο -αξηζµφο TK fax )………….. 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ. …… ΔΟΩ 

- Έρνπµε ηελ ηηµΪ λα ζαο γλσξΫζνπµε φηη εγγπψµεζα δηα ηεο 

παξνχζαο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχµελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο 

δηδΪζεσο µΩρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ. ………………… (θαη νινγξΨθσο) 

…………..……….. ……. ζην νπνΫν θαη µφλν πεξηνξΫδεηαη ε ππνρξΩσζΪ µαο, ππΩξ ηεο 

εηαηξεΫαο……………………………………δ\λζε………………………………………………γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε απφ απηΪλ ησλ 

φξσλ ηεο µε αξηζµφ………….ζχµβαζεο, πνπππΩγξαςε καδΫ ζαο ……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) 

πξνο θΨιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θαη ην νπνΫν πνζφλ θαιχπηεη ην ………..% ηεο ζπµβαηηθΪο πξν Φ.Ξ.Α. αμΫαο 

………...ΔΟΩ απηΪο. 

- Ρν παξαπΨλσ πνζφ ηεξνχµε ζηε δηΨζεζΪ ζαο θαη ζα θαηαβιεζεΫ νιηθΨ Ϊ µεξηθΨ ρσξΫο θαµΫα απφ µΩξνο µαο 

αληΫξξεζε Ϊ Ωλζηαζε θαη ρσξΫο λα εξεπλεζεΫ ην βΨζηµν Ϊ µε ηεο απαΫηεζεο µΩζα ζε πΩληε (5) εµΩξεο απφ απιΪ 

Ωγγξαθε εηδνπνΫεζΪ ζαο. 

- Πε πεξΫπησζε θαηΨπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ ηΩινο 

ραξηνζΪµνπ. 

- Ζ παξνχζα εγγχεζΪ µαο αθνξΨ µφλν ηελ παξαπΨλσ αηηΫα θαη ηζρχεη µΩρξη ……………………. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ µαο επηζηνιψλ πνπ Ωρνπλ δνζεΫ ζην ∆εµφζην θαη ΛΞ∆∆, 

ζπλππνινγΫδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαΫλεη ην φξην ησλ εγγπΪζεσλ πνπ Ωρεη θαζνξηζζεΫ απφ 

ην πνπξγεΫν Νηθνλνµηθψλ γηα ηελ ΡξΨπεδΨ µαο. 

(ΔμνπζηνδνηεκΩλε ππνγξαθΪ)            

ΖµεξνµελΫα Δθδνζεο 
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ΞΑΟ ΑΟΡΖΚΑ     Π Ρ '  

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ 

ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ, ΞΝΡΩΛ ΘΑΗ ΠΛΑΦΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ 
 

1. Ρα ρνξεγνχκελα εΫδε λα εΫλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηΪ νξΫδεηαη θαηΨ εΫδνο, ζηνλ ΘΥΓΗΘΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΞΝΡΥΛ & αληηθεηκΩλσλ θνηλΪο ρξΪζεο θαη λα 

Ωρνπλ ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηΪξεο ραξαθηεξηζηηθνχο ηνπ εθΨζηνπ εΫδνπο. 

2. Λα Ωρνπλ παξαρζεΫ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο ΘηεληαηξηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο δηαηΨμεηο. 

3. Όια ηα εΫδε λα εΫλαη επψλπκα, ηππνπνηεκΩλα ζε αεξνζηεγεΫο ζπζθεπαζΫεο θαη λα αλαγξΨθεηαη ε ΔκπνξηθΪ ηνπο ΝλνκαζΫα. 

4. Λα κελ Ωρνπλ παξαζθεπαζζεΫ κε γελεηηθΨ ηξνπνπνηεκΩλα πιηθΨ Θαλνληζκφο 1829/2003, ζρεηηθΨ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζΪκαλζε γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκΩλσλ νξγαληζκψλ.  

5. Λα κελ πεξηΩρνπλ ηερλεηΪ ρξψζε, Ψξσκα Ϊ πξνζζΪθε νξγαληθΪο Ϊ αλφξγαλεο νπζΫαο. 

6. Νη ζπζθεπαζΫεο λα εΫλαη αθΩξαηεο φπνπ ζα αλαγξΨθνληαη νη εκεξνκελΫεο παξαγσγΪο θαη ιΪμεο. Νη ελδεΫμεηο λα εΫλαη ππνρξεσηηθΨ θαη ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα. 

Ζ αλαγξαθΪ ησλ ελδεΫμεσλ λα εΫλαη κε επαλΨγλσζηα γξΨκκαηα απφ ρξψκα Ϊ κειΨλη Ϊ Ψιιν κεραληθφ ηξφπν πνπ δελ κεηαθΩξνπλ ηνμηθΩο Ϊ θαξθηλνγφλεο 

νπζΫεο, νη νπνΫεο ζα εΫλαη ζχκθσλα κε ηηο θηεληαηξηθΩο θαη πγεηνλνκηθΩο δηαηΨμεηο. 

7. Πηα πξνζπζθεπαζκΩλα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ Αξηζκ. Α2-718/28-7-2014 ΦΔΘ Β 2090/31-7-2014 ΘσδηθνπνΫεζε Θαλφλσλ ΓηαθΫλεζεο θαη ΔκπνξΫαο 

Ξξντφλησλ θαη ΞαξνρΪο πεξεζηψλ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1169/2011 πνπ πξννξΫδνληαη λα δηαηεζνχλ, σο Ωρνπλ, ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηΪ θαζψο θαη ζε απηΨ πνπ 

δηαηΫζεληαη ζε εζηηαηφξηα, λνζνθνκεΫα, θαληΫλεο θαη Ψιιεο παξφκνηεο κνλΨδεο νκαδηθΪο εζηΫαζεο, πξΩπεη λα αλαγξΨθνληαη νη ελδεΫμεηο κε επδηΨθξηηα θαη 

αλεμΫηεια γξΨκκαηα, ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα: 

α) Ζ νλνκαζΫα πψιεζεο ηνπ ηξνθΫκνπ. 

β) Ν θαηΨινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, ηα νπνΫα πξΩπεη λα αλαγξΨθνληαη θαηΨ ζεηξΨ ειαηηνχκελεο πεξηεθηηθφηεηαο. 

γ) Ζ νλνκαζηηθΪ πνζφηεηα πεξηερνκΩλνπ, πνπ εθθξΨδεηαη ζε κνλΨδεο κΨδαο γηα ηα ζηεξεΨ θαη ζε κνλΨδεο φγθνπ γηα ηα πγξΨ. 

δ) Ζ ρξνλνινγΫα ειΨρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο Ϊ ε ρξνλνινγΫα αλΨισζεο. 

ε) Νη ηδηαΫηεξεο ζπλζΪθεο ζπληΪξεζεο θαη ρξΪζεο. 

ζη) Ρν φλνκα Ϊ εκπνξηθΪ επσλπκΫα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηΪ Ϊ ηνπ ζπζθεπαζηΪ Ϊ ελφο πσιεηΪ εγθαηεζηεκΩλνπ ζε θξΨηνο κΩινο ηεο ΔE. 

δ) Ν ηφπνο παξαγσγΪο Ϊ πξνΩιεπζεο, ζηελ πεξΫπησζε πνπ ε παξΨιεηςΪ ηνπ κπνξεΫ λα νδεγΪζεη ηνλ θαηαλαισηΪ ζε πιΨλε, σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ ηφπν 

παξαγσγΪο Ϊ πξνΩιεπζεο ηνπ ηξνθΫκνπ. 

ε) Νη νδεγΫεο ρξΪζεο, ζηελ πεξΫπησζε πνπ ε παξΨιεηςΪ ηνπο δελ επηηξΩπεη ηε ζσζηΪ ρξΪζε ηνπ ηξνθΫκνπ. 

ζ) Ζ Ωλδεημε πνπ επηηξΩπεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηΫδαο ζηελ νπνΫα αλΪθεη ην ηξφθηκν.(ΝδεγΫα 89/396). 

Ξξηλ απφ ηελ Ωλδεημε ηεο παξηΫδαο πξνεγεΫηαη ην γξΨκκα L, εθηφο απφ ηελ πεξΫπησζε πνπ ε Ωλδεημε ηεο παξηΫδαο δηαθξΫλεηαη θαζαξΨ απφ ηηο Ψιιεο ελδεΫμεηο ηεο 

εηηθΩηαο. Ζ Ωλδεημε απηΪ εΫλαη πξναηξεηηθΪ ζηελ πεξΫπησζε πνπ ε ρξνλνινγΫα ειΨρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο Ϊ ε ηειηθΪ ρξνλνινγΫα αλΨισζεο ζπκπεξηιακβΨλεη 

Ωλδεημε ζαθΪ θαη θαηΨ ζεηξΨ ηνπιΨρηζηνλ ηεο εκΩξαο θαη ηνπ κΪλα. 

Ζ ζΪκαλζε λα εΫλαη ζχκθσλε κε ηηο ΓηαηΨμεηο ζΪκαλζεο ηξνθΫκσλ:  

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ 

ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 25εο ΝθησβξΫνπ 2011 ζρεηηθΨ κε ηελ παξνρΪ πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΩο, ηελ ηξνπνπνΫεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΘ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΘ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΨξγεζε ηεο νδεγΫαο 87/250/ΔΝΘ ηεο ΔπηηξνπΪο, ηεο 

νδεγΫαο 90/496/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ηεο νδεγΫαο 1999/10/ΔΘ ηεο ΔπηηξνπΪο, ηεο νδεγΫαο 2000/13/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ησλ 

νδεγηψλ ηεο ΔπηηξνπΪο 2002/67/ΔΘ θαη 2008/5/ΔΘ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 608/2004 ηεο ΔπηηξνπΪο. 

8. Γηα φια ηα παξαθΨησ εΫδε ε πξνζθνξΨ δεΫγκαηνο εΫλαη απαξαΫηεηε, κε πνηλΪ απνθιεηζκνχ, βΨζεη ηνπ νπνΫνπ ζα γΫλεη θαη ε παξαιαβΪ ηνπ εΫδνπο κεηΨ ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

9. Ν ρξφλνο βησζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο λα εΫλαη ηνπιΨρηζηνλ ηα 3/4 ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζπληΪξεζεο, ηελ εκΩξα παξΨδνζεο 

ζηελ απνζΪθε ηξνθΫκσλ.  

10. Ν πξνκεζεπηΪο ζα πξΩπεη λα πξνκεζεχεηαη ηα εΫδε απφ αμηφπηζηεο θαη πνηνηηθΨ ειεγκΩλεο εηαηξεΫεο. Θα πξΩπεη λα πξνζθνκΫδεη θαηΨζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απφ 

ηηο νπνΫεο ζα πξνκεζεχεηαη ην θΨζε εΫδνο. 

11. Ρν ΛνζνθνκεΫν δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα λα δεηΪζεη αιιαγΪ ηνπ πξντφληνο, ζε πεξΫπησζε πνπ ην πξνζθνκηζζΩλ δελ αληαπνθξΫλεηαη ζηηο απαηηΪζεηο ηνπ 

ΛνζνθνκεΫνπ γηα ηε ρξΪζε πνπ πξννξΫδεηαη. 

 

ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ ΕΚΑΟΗΘΩΛ 

ΓεληθΨ: Ρα παξαδηδφκελα δπκαξηθΨ λα εΫλαη Α‟ πνηφηεηαο φπσο απηΨ νξΫδνληαη θαη πεξηγξΨθνληαη ζην Ψξζξν 115 ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ, Ξνηψλ θαη Ινηπψλ 

ΑληηθεηκΩλσλ ΘνηλΪο ΣξΪζεσο θαη  λα παξαζθεπΨδνληαη απφ ζηκηγδΨιη πινχζην ζε γινπηΩλε θαη λεξφ, ρσξΫο δχκε, μεξαηλφµελα εληφο εηδηθψλ μεξαληΪξσλ 

ζαιΨκσλ µε ειαθξΨ ζΩξκαλζε (ρσξΫο ςΪζηκν) θαη θΨησ απφ πγηεηλΩο ζπλζΪθεο. 

Ρν ζηκηγδΨιη απφ ην νπνΫν ζα παξαρζνχλ ηα δπκαξηθΨ πξΩπεη λα παξνπζηΨδεη ηα παξαθΨησ θπζηθνρεκηθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ (Άξζξν 105 θαη 108 ηνπ Θ.Ρ.Ξ): 

(1) γξαζΫα: Θαη' αλψηαην φξην 13,5%. 

(2) ΓινπηΩλε πγξΪ: ΡνπιΨρηζηνλ 26%. 
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(3) ΡΩθξα: Αλψηαην φξην 0,8%. 

(4) ΞΫηνπξα: Αλψηαην φξην 0,8%. 

(5) Νμχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ: Αλψηαην φξην 0,07%. 

(6) πφιεηµµα ζε ηεηξαρισξΨλζξαθα: Αλψηαην φξην 0,015%. 

(7) Θνζθηληδφκκελν µε θφζθηλν απφ χθαζκα κεηαμσηφ, Γεξκαληθνχ αξηζκνχ 72 Ϊ Διβεηηθνχ αξηζκνχ 8, δει. απφ βξνγρΫδεο 1156/cm2, πξΩπεη λα µε δηΩξρεηαη 

απφ απηφ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 8%. 

(8) Ρν ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ πξΩπεη λα εΫλαη πφζηµν. 

H ΔπεμεξγαζΫα Ξξψησλ ιψλ θαη ηα ζηΨδηα ηα νπνΫα πξΩπεη λα αθνινπζνχληαη θαηΨ ηελ παξαγσγηθΪ δηαδηθαζΫα εΫλαη ηα αθφινπζα: TερλνινγΫα Επκαξηθψλ. 

ΘνζθΫληζκα: Ρν ζηκηγδΨιη πξΩπεη λα θνζθηλΫδεηαη µε θφζθηλα αληΫζηνηρα ηεο αιεπξνπνηΪζεσο θαη ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο αιεπξνπνηΪζεσο γηα λα απνκαθξπλζνχλ 

απφ απηφ αλεπηζχκεηα παξΨζηηα θαη ινηπΩο μΩλεο χιεο. 

ΑλαηΨξαμε: ΑπηΪ αθνινπζεΫ ην θνζθΫληζκα θαη δηελεξγεΫηαη µε κερΨλεκα  ENTO LETER Ϊ Ψιιν παξεκθεξΩο θαη απνζθνπεΫ ζηελ πιΩνλ απνηειεζκαηηθΪ εμφλησζε 

ησλ εληφκσλ ζε νπνηνδΪπνηε βηνινγηθφ ζηΨδην θαη εΨλ επξΫζθνληαη (σΨξηα, πξνλχκθεο, λχκθεο, θιπ.). 

ΚεραληθΪ ΘαηεξγαζΫα: ΑπηΪ ιακβΨλεη ρψξα µε απηφκαηα κεραλΪκαηα Ϊ εκηαπηφκαηα ρσξΫο παξεκβνιΪ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ηδΫσο θαηΨ ην πξψην ζηΨδην θαη κΩρξη 

πξεζαξΫζκαηνο. ΘαηΨ ηε δηαδηθαζΫα πΫεζεο ηεο δχκεο πξΩπεη λα παξεκβΨιιεηαη κερΨλεκα θελνχ αΩξνο γηα ηε κνξθνπνΫεζε ηνπ πξντφληνο. 

ΜΪξαλζε: ΚεηΨ ηελ Ωμνδφ ηνπ απφ ηα αληΫζηνηρα κεραλΪκαηα, ην ζρεκαηνπνηεκΩλν πξντφλ θΩξεηαη πξνο μΪξαλζε ζε θαηΨιιεια μεξαληΪξηα ζηα νπνΫα πξΩπεη 

λα παξακεΫλεη επΫ ηθαλφ ρξφλν θαη ππφ νξηζκΩλεο ζπλζΪθεο ζεξκνθξαζΫαο – πγξαζΫαο, Ωηζη ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα απνθηΪζεη ηα επηζπκεηΨ θπζηθΨ 

ραξαθηεξηζηηθΨ (πγξαζΫα, ρξψκα, θιπ.). 

ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΖΠΡΗΘΑ: 

Νη νξγαλνιεπηηθνΫ ραξαθηΪξεο ησλ βξαζκΩλσλ δπκαξηθψλ πξΩπεη λα εΫλαη Ψκεκπηνη θαη λα κελ παξΩρνπλ ελδεΫμεηο ρξεζηκνπνΫεζεο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ Ϊ 

αηεινχο επεμεξγαζΫαο. 

ΠπγθεθξηκΩλα ηα παξαγφκελα δπκαξηθΨ λα Ωρνπλ ηα παξαθΨησ ΦπζηθνρεκηθΨ ΣαξαθηεξηζηηθΨ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 115 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. : 

1. ΘαηΨ ην βξαζκφ κε λεξφ πξΩπεη:  

Λα δηνγθψλνληαη ηνπιΨρηζηνλ θαηΨ ην δηπιΨζην ηνπ φγθνπ ηνπο.  

Λα κε δηαζπψληαη ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5%. 

Λα κελ εκθαλΫδνπλ πνιηψδε κνξθΪ (ρπιψλνπλ). 

2. Ρν πγξφ κεηΨ ην βξαζκφ (δσκφο), πξΩπεη λα εΫλαη δηαπγΩο, ρσξΫο δπζΨξεζηε νζκΪ Ϊ δπλαηΪ φμηλε γεχζε. Ν ζνιφο δσκφο εΫλαη Ωλδεημε θαηψηεξεο πνηφηεηαο 

δπκαξηθψλ Ϊ πεπαιαησκΩλσλ. 

3. Ρν ρξψκα θαη γεληθΨ ε εκθΨληζε ησλ δπκαξηθψλ λα εΫλαη θπζηθΪ ρσξΫο  ηερληθΪ ρξψζε ε πξνζζΪθε ζπληεξεηηθψλ. 

4. Ζ γξαζΫα θαη πηεηηθΩο νπζΫεο ζηνπο 105ν C πξΩπεη λα εΫλαη (θαηΨ ηελ παξαιαβΪ ηνπ πξντφληνο) φπσο παξαθΨησ : Απφ 16 ΗνπλΫνπ Ωσο θαη 15 ΠεπηεκβξΫνπ 

θΨζε Ωηνπο, θαη' αλψηαην φξην 12,5%. Απφ 16 ΠεπηεκβξΫνπ κΩρξη θαη 15 ΗνπλΫνπ θαη' αλψηαην φξην 13,5%. 

5. Ζ Νμχηεηα φρη πΨλσ ησλ 10 βαζκψλ, Ϊ 0,9% ζε γαιαθηηθφ νμχ. 

6. Ζ ΡΩθξα: Αλψηαην φξην 0,9%. 

7. Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηΪ ρξψζε ησλ δπκαξηθψλ, ε πξνζζΪθε ζπληεξεηηθψλ κΩζσλ θαη ε παξνπζΫα γεληθΨ θΨζε αλφξγαλεο Ϊ νξγαληθΪο νπζΫαο. 

8. Απαγνξεχεηαη ε πξνζζΪθε θΨζε Ψιιεο ακπιψδνπο νπζΫαο, εθηφο απφ ζηκηγδΨιη πξνεξρφκελν απφ ζθιεξφ ζηηΨξη. 

9. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνΫεζε ζξπκκΨησλ δπκαξηθψλ. 

10. ΞξΩπεη λα εΫλαη απαιιαγκΩλα απφ δψληα Ϊ λεθξΨ παξΨζηηα (πξνλχκθεο, λπκθηθΩο κνξθΩο Ϊ ηΩιεηα Ωληνκα) θαη γεληθΨ λα µελ θΩξνπλ Ϋρλε πξνζβνιΪο απφ 

απηΨ. 

Ρα ππφ πξνκΪζεηα δπκαξηθΨ πξΩπεη λα εΫλαη ησλ παξαθΨησ θαηεγνξηψλ θαη θΩξνπλ ελδεηθηηθψο ηνπο παξαθΨησ θσδηθνχο : 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ - ΠΖΚΑΛΠΖ 

Ρα παξαδηδφκελα εΫδε, ζα εΫλαη ζπζθεπαζκΩλα ζε πξψηε ζπζθεπαζΫα ηνπ ½ Kgr ζε θηικ θαη ζε δεχηεξε ζπζθεπαζΫα ζε ραξηνθηβψηηα ησλ 6 Ϊ 12 Kgr. 

Ρα κΩζα ζπζθεπαζΫαο δελ ζα πξΩπεη λα κεηαθΩξνπλ θαξθηλνγφλεο Ϊ ηνμηθΩο νπζΫεο (π.ρ. βαξΩα κΩηαιια, κνλνκεξΪ θηι.) θαη δελ δχλαηαη λα αιινηψλνπλ ηνπο 

νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηΪξεο ησλ δπκαξηθψλ, πξΩπεη δε λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 21 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. Ωθδνζε 2009 θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηΪζεηο ηνπ 

ΔΘ 89/109, ηνπ Θαλνληζκνχ 1935/2004/ΔΘ, ηνπ Θαλνληζκνχ 2023/2006, θαζψο θαη ηελ ΝδεγΫα 2007/42/ΔΘ ηεο ΔπηηξνπΪο. 

Ρα ραξηνθηβψηηα λα εΫλαη θαηαζθεπαζκΩλα απφ ραξηφλη κε ηα εμΪο ραξαθηεξηζηηθΨ : 

(1) Σαξηφλη θπκαηνεηδΩο. 

(2) ΒΨξνο ραξηνληνχ: 670 gr/m2 ηνπιΨρηζηνλ. 

(3) ΑληνρΪ θαηΨ mullen: ΡνπιΨρηζηνλ 190lb/in2 

(4) ΑληνρΪ ζε θΨκςε: Σαξηφλη δηαζηΨζεσλ 30 x 30 cm θαµπηφµελν µε ην ρΩξη θαηΨ γσλΫα 180ν, δελ πξΩπεη λα παξνπζηΨδεη ξσγκΩο Ϊ ζξαχζεηο ζηα ζεκεΫα 

θΨκςεο θαη ζηηο δχν επηθΨλεηεο. 

ΔπΫ ησλ ζπζθεπαζηψλ λα ππΨξρνπλ νη απαξαΫηεηεο ελδεΫμεηο (εξγνζηΨζην παξαγσγΪο, πεξηγξαθΪ εΫδνπο, εκεξνκελΫα παξαγσγΪο – ιΪμεο θ.ι.π.)  

ΠπγθεθξηκΩλα ζα πξΩπεη λα αλαγξΨθνληαη : 

ΝλνκαζΫα (πεξηγξαθΪ) ηνπ πξντφληνο. 

ΘαζαξΪ πνζφηεηα. 

ΣξνλνινγΫα ειΨρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο. 

Όλνκα Ϊ εκπνξηθΪ επσλπκΫα θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηΪ Ϊ ηνπ ζπζθεπαζηΪ. 
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Σψξα πξνΩιεπζεο. 

Αξηζκφο παξηΫδαο. (ΝδεγΫα 89/396). 

H δε ζΪκαλζε λα εΫλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΨμεηο ζΪκαλζεο ηξνθΫκσλ :  

 •ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 25εο ΝθησβξΫνπ 2011 ζρεηηθΨ κε ηελ παξνρΪ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΩο, ηελ ηξνπνπνΫεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΘ) αξηζ. 1924/2006 

θαη (ΔΘ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΨξγεζε ηεο νδεγΫαο 87/250/ΔΝΘ ηεο ΔπηηξνπΪο, ηεο νδεγΫαο 90/496/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ηεο νδεγΫαο 1999/10/ΔΘ ηεο 

ΔπηηξνπΪο, ηεο νδεγΫαο 2000/13/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο ΔπηηξνπΪο 2002/67/ΔΘ θαη 2008/5/ΔΘ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 608/2004 ηεο ΔπηηξνπΪο. 

Ή εκεξνκελΫα παξΨδνζεο ησλ δπκαξηθψλ ζα εΫλαη ην πξψην ηΩηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ. (Ξξντφλ πξφζθαηεο παξαγσγΪο θαη 

δηαρεΫξηζεο ηεο απνζΪθεπζεο). 

 

Νη ζπκκεηΩρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα θαηαζΩηνπλ δεΫγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνχ. 

 

Νη ζπκκεηΩρνληεο πξΩπεη λα πξνζθνκΫζνπλ : 

1. Άδεηα ιεηηνπξγΫαο ηεο ΔπηρεΫξεζεο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζΫα θαη ζε πεξΫπησζε πνπ ν ζπκκεηΩρσλ Ωρεη ηελ Ωδξα ηνπ εθηφο Λνκνχ ΑηηηθΪο θαη Ψδεηα 

ιεηηνπξγΫαο ηνπ ππνθαηαζηΪκαηνο ζην Λνκφ ΑηηηθΪο, εθφζνλ ππΨξρεη. (∆ Αηβ/8577/8-9-1983 ΦΔΘ 526/Ρ.Β./24.9.83 & 1γ/Γ.Ξ/νηθ. 96967 ΦΔΘ 2718/Β/4-11-

2012 „ γεηνλνκηθνΫ φξνη θαη πξνυπνζΩζεηο ιεηηνπξγΫαο επηρεηξΪζεσλ ηξνθΫκσλ θαη πνηψλ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο.) Ζ  επηρεΫξεζε ηξνθΫκσλ πξΩπεη λα πξνζθνκΫζεη 

θαη ηελ θαηαρψξεζε Ϊ ηελ Ωγθξηζε εγθαηΨζηαζΪο ηνπο. Πχκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξΪζεηο ηξνθΫκσλ Ωρνπλ ηελ ππνρξΩσζε 

θαηαρψξεζεο Ϊ Ωγθξηζεο ησλ εγθαηαζηΨζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 6 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) ππ‟ αξηζκφ. 852/2004 πεξΫ ΑλαγθαΫα ζπκπιεξσκαηηθΨ κΩηξα 

εθαξκνγΪο ησλ Θαλνληζκψλ (ΔΘ) ππ‟ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ θαη 

ελαξκφληζε ηεο ΝδεγΫαο 2004/41/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηελ πγηεηλΪ ησλ ηξνθΫκσλ. 

2. Ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξΫ εθαξκνγΪο ζπζηΪκαηνο δηαρεΫξηζεο ηεο αζθΨιεηαο ησλ ηξνθΫκσλ [ΘΑ 487/2000 (ΦΔΘ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηΪζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 22000:2005 ην νπνΫν ζα Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ θαηΨιιεια δηαπηζηεπκΩλνπο θνξεΫο ΞηζηνπνΫεζεο απφ ηνλ ΔΠΓ γηα ηελ 

παξαγσγΪ – παξαζθεπΪ - επεμεξγαζΫα, απνζΪθεπζε, δηαθΫλεζε θαη εκπνξΫα ησλ πξντφλησλ. 

ΔπΫζεο, ζα πξΩπεη λα πξνζθνκΫδεη ηα απνηειΩζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεΫ ζηα πιαΫζηα ηνπ 

απηνειΩγρνπ, θΨζε θνξΨ πνπ απηφ δεηεΫηαη. 

 

Πε πεξΫπησζε πνπ ν ζπκκεηΩρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εΫλαη παξαγσγφο Ϊ παξαζθεπαζηΪο ζα πξΩπεη λα επηζπλΨςεη:  

1νλ Ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξΫ εθαξκνγΪο ζπζηΪκαηνο δηαρεΫξηζεο ηεο αζθΨιεηαο ησλ ηξνθΫκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηΪζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 22000:2005 

ην νπνΫν ζα Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ θαηΨιιεια δηαπηζηεπκΩλνπο θνξεΫο ΞηζηνπνΫεζεο απφ ηνλ ΔΠΓ γηα ηελ παξαγσγΪ – παξαζθεπΪ ησλ πξντφλησλ. 

2νλ πεχζπλε δΪισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηΪ Ϊ ζπζθεπαζηΪ φηη Ωιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθΪξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΩλν 

πξνκεζεπηΪ κε ηα πξντφληα ζε πεξΫπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Ζ κεηαθνξΨ ζα γΫλεηαη κε θαζαξΨ θαη απνιπκαζκΩλα κεηαθνξηθΨ κΩζα θαη κΩρξη ηνπο ρψξνπο απνζΪθεπζεο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ. 

Ρα κεηαθνξηθΨ κΩζα πξΩπεη λα εΫλαη εθνδηαζκΩλα κε ΒεβαΫσζε Θαηαιιειφιεηαο ΝρΪκαηνο απφ γεηνλνκηθΪο πιεπξΨο, ε νπνΫα εθδΫδεηαη απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο 

Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο γεΫαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα ΘπθινθνξΫαο ΝρΪκαηνο ΚεηαθνξΨο, ε νπνΫα εθδΫδεηαη απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο ΘηεληαηξηθΩο 

πεξεζΫεο.(Νδεγφο γηεηλΪο ηνπ Δ.Φ.Δ.Ρ. Λν 9) 

ΘαηΨ ηελ ψξα παξΨδνζε ν κεηαθνξΩαο ζα πξΩπεη λα δηαζΩηεη ΒηβιηΨξην πγεΫαο θαη λα θΩξεη θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΨδνζεο ησλ ηξνθΫκσλ φπνπ 

απαηηεΫηαη, γΨληηα κηαο ρξΪζεο. 

 

ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

1. Θ.Ρ.Ξ  ΑΟΘΟΝ 21, 24 , 115 θαη νη παξαπνκπΩο ηνπ. 

2. ΑΓΝΟΑΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ 14/89. 

3. ΝΓΖΓΗΑ 96/5/ΔΘ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 16εο ΦεβξνπαξΫνπ 1996. 

4. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 178/2002  γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθΫκσλ. 

5. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 852/2004  Θαλνληζκφο γηεηλΪο ΡξνθΫκσλ: ΘΩηεη γεληθνχο θαλφλεο πγηεηλΪο θαη αζθΨιεηαο ηξνθΫκσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζηΨδηα ηεο 

αιπζΫδαο παξαγσγΪο ηξνθΫκσλ, απφ ην ρσξΨθη Ϊ ην ζηΨβιν κΩρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηΪ. 

6. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 2073/2005 ζρεηηθΨ κε ηα κηθξνβηνινγηθΨ θξηηΪξηα ησλ ηξνθΫκσλ. 

7. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1234/2007 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 22αο ΝθησβξΫνπ 2007 γηα ηε ζΩζπηζε θνηλΪο νξγΨλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ 

δηαηΨμεσλ γηα νξηζκΩλα γεσξγηθΨ πξντφληα («ΔληαΫνο θαλνληζκφο ΘΝΑ»). 

8. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1019/2008 γηα ηελ ηξνπνπνΫεζεο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο ΗΗ ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκφ. 852/2004. 

9. Θαλνληζκφο ΔΘ 89/109. 

10. Θαλνληζκφο 1935/2004/ΔΘ. 

11. Θαλνληζκφο 2023/2006 ηεο ΔπηηξνπΪο ζρεηηθΨ κε ηελ νξζΪ πξαθηηθΪ παξαγσγΪο πιηθψλ θαη αληηθεηκΩλσλ πνπ πξννξΫδνληαη λα Ωιζνπλ ζε επαθΪ κε ηα 

ηξφθηκα. 

12. ΝδεγΫα 2007/42/ΔΘ. 
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13. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 396/2005/Δ.Θ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινΫπσλ θπηνθαξκΨθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνΫεζε ηεο ΝδεγΫαο 91/414/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ. 

14. K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 (ΦΔΘ 1187/η. Β‟/31-8-2006) ΑλαγθαΫα ζπκπιεξσκαηηθΨ κΩηξα εθαξκνγΪο ησλ Θαλνληζκψλ (ΔΘ) ππ‟ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 

853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ θαη ελαξκφληζε ηεο ΝδεγΫαο 2004/41/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ 

θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ. 

ΛΔΟΝ  

Ρν πξνζθεξφκελν εΫδνο λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 149 ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη Ξνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθΨζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΩο θαη 

αγνξαλνκηθΩο δηαηΨμεηο. 

Ρν «λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλΨισζεο» πξΩπεη λα πιεξνΫ θαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηΨμεηο πνπ πεξηιακβΨλνληαη ζηελ εηδηθΪ γηα  απηφ ΛνκνζεζΫα. Απφθ ΑΣΠ 

89/2015, ΦΔΘ 2239/Β/17.10.2015, «ΡξνπνπνΫεζε ηνπ Ψξζξνπ 149 ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη Ξνηψλ (απφθαζε ΑΣΠ 1100/1987, ΦΔΘ 788/Β΄/31.12.1987) φπσο 

ηζρχεη, θαζψο θαη ηξνπνπνΫεζε ηεο Απφθαζεο ΑΣΠ 437/2004 (ΦΔΘ 1834/Β/09.12.2004)». 

Ρν πξνζθεξφκελν εΫδνο λα εΫλαη κε αεξηνχρν κεηαιιηθφ λεξφ ζε θηΨιε ησλ 0,5lit Ϊ 1,5Lit ( PET) θαηΨιιειε γηα ηξφθηκα. 

Ρν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ Ωρεη απνθιεηζηηθΨ ππφγεηα πξνΩιεπζε θαη εκθηαιψλεηαη επΫ ηφπνπ ζηελ πεγΪ πξνΩιεπζΪο ηνπ (ζπλΪζσο γεψηξεζε). Νη θνηλνηηθΩο 

νδεγΫεο απαγνξεχνπλ νπνηαδΪπνηε θαηεξγαζΫα Ϊ απνιχκαλζε ζην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ. Ζ ππφγεηα πξνΩιεπζε ηνπ θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ, θαζψο θαη ε 

απαγφξεπζε νπνηαζδΪπνηε δξαζηεξηφηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθΪ απφζηαζε γχξσ απφ ηε γεψηξεζε εμαζθαιΫδνπλ ηελ πξνζηαζΫα ηνπ απφ ηα κηθξφβηα. Ζ ζχζηαζΪ 

ηνπ κπνξεΫ λα πεξηΩρεη δηΨθνξα κΩηαιια θαη ηρλνζηνηρεΫα, φπσο ην καγλΪζην, ην αζβΩζηην, ην θΨιην θ.ιπ.. Ζ κφλε επεμεξγαζΫα πνπ επηηξΩπεηαη ζην θπζηθφ 

κεηαιιηθφ λεξφ εΫλαη ε αθαΫξεζε Ϊ ε πξνζζΪθε δηνμεηδΫνπ ηνπ Ψλζξαθα, νπφηε ην λεξφ ραξαθηεξΫδεηαη αλΨινγα σο «θπζηθΨ αλζξαθνχρν», «κε πξνζζΪθε 

δηνμεηδΫνπ ηνπ Ψλζξαθα» Ϊ «εληζρπκΩλν κε αΩξην ηεο πεγΪο». 

 

Νη ζπκκεηΩρνληεο πξΩπεη λα πξνζθνκΫζνπλ : 

1. Άδεηα ιεηηνπξγΫαο ηεο ΔπηρεΫξεζεο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζΫα θαη ζε πεξΫπησζε πνπ ν ζπκκεηΩρσλ Ωρεη ηελ Ωδξα ηνπ εθηφο Λνκνχ ΑηηηθΪο θαη Ψδεηα 

ιεηηνπξγΫαο ηνπ ππνθαηαζηΪκαηνο ζην Λνκφ ΑηηηθΪο, εθφζνλ ππΨξρεη. 

2. Ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξΫ εθαξκνγΪο ζπζηΪκαηνο δηαρεΫξηζεο ηεο αζθΨιεηαο ησλ ηξνθΫκσλ [ΘΑ 487/2000 (ΦΔΘ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηΪζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 2200:2005 ην νπνΫν ζα Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ θαηΨιιεια δηαπηζηεπκΩλνπο θνξεΫο ΞηζηνπνΫεζεο απφ ηνλ ΔΠΓ γηα ηελ παξαγσγΪ 

– παξαζθεπΪ - επεμεξγαζΫα, απνζΪθεπζε, δηαθΫλεζε θαη εκπνξΫα ησλ πξντφλησλ. 

ΔπΫζεο, ζα πξΩπεη λα πξνζθνκΫδεη ηα απνηειΩζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεΫ ζηα πιαΫζηα ηνπ 

απηνειΩγρνπ, θΨζε θνξΨ πνπ απηφ δεηεΫηαη. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ν ζπκκεηΩρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εΫλαη παξαγσγφο Ϊ παξαζθεπαζηΪο ζα πξΩπεη λα επηζπλΨςεη : 

1νλ Ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξΫ εθαξκνγΪο ζπζηΪκαηνο δηαρεΫξηζεο ηεο αζθΨιεηαο ησλ ηξνθΫκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηΪζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 22000:2005 

ην νπνΫν ζα Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ  θαηΨιιεια δηαπηζηεπκΩλνπο θνξεΫο ΞηζηνπνΫεζεο απφ ηνλ ΔΠΓ γηα ηελ παξαγσγΪ – παξαζθεπΪ ησλ πξντφλησλ. 

2νλ πεχζπλε δΪισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηΪ Ϊ ζπζθεπαζηΪ φηη Ωιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθΪξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΩλν 

πξνκεζεπηΪ κε ηα πξντφληα εθφζνλ ηνπ αλαηεζεΫ ε ζρεηηθΪ πξνκΪζεηα. 

3. Ζ κεηαθνξΨ ζα γΫλεηαη κε θαζαξΨ θαη απνιπκαζκΩλα κεηαθνξηθΨ κΩζα [ΘΑ 487/2000 (ΦΔΘ1219β/4.10.2000)] θαη φηαλ επηβΨιιεηαη γηα ην εΫδνο ςπγεΫα θαη 

κΩρξη ηνπο ρψξνπο απνζΪθεπζεο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ θαη ζα θΩξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζΫαο ηνπ ζαιΨκνπ κεηαθνξΨο θαη ην νπνΫν ζα παξαδΫδεηαη κε ην 

πξντφλ. 

Ρα κεηαθνξηθΨ κΩζα πξΩπεη λα εΫλαη εθνδηαζκΩλα κε ΒεβαΫσζε Θαηαιιειφηεηαο ΝρΪκαηνο απφ γεηνλνκηθΪο πιεπξΨο, ε νπνΫα εθδΫδεηαη απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο 

Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο γεΫαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα ΘπθινθνξΫαο ΝρΪκαηνο ΚεηαθνξΨο, ε νπνΫα εθδΫδεηαη απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο ΘηεληαηξηθΩο πεξεζΫεο.  

ΘαηΨ ηελ ψξα παξΨδνζε ν κεηαθνξΩαο ζα πξΩπεη λα δηαζΩηεη ΒηβιηΨξην πγεΫαο θαη λα θΩξεη θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΨδνζεο ησλ ηξνθΫκσλ φπνπ 

απαηηεΫηαη, γΨληηα κηαο ρξΪζεο. 

Ν πξνκεζεπηΪο ππνρξενχηαη λα παξαδΫδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εΫδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δνζεΫζα παξαγγειΫα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ, φπσο επΫζεο 

θαη λα παξΩρεη ζηελ επηηξνπΪ παξαιαβΪο θΨζε πιεξνθνξΫα θαη ζηνηρεΫν πνπ ζα ηεο δεηεΫηαη ζρεηηθΨ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εΫδνπο. 

Ρα εΫδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδΫδνληαη κεηΨ απφ Ωγγξαθε παξαγγειΫα, ε νπνΫα ζα δΫδεηαη 24 Ϊ 48 ψξεο, αλΨινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθΫκνπ, 

πξηλ ηελ παξΨδνζε. 

 

ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ  

1. Θ.Ρ.&Ξ.. 

2. Θ.Ρ&Ξ Ψξζξν 11 παξΨγξ. 13 πεξΫ ελδεΫμεσο αλαγλψξηζεο παξηΫδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγΫαο 92/59 Δ.Ν.Θ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηελ γεληθΪ αζθΨιεηα ησλ 

ηξνθΫκσλ. 

3. ΑγνξαλνκηθΪ ΓηΨηαμε 14/89. 

4. Ρελ 37227/87 Ψξζξν 1 Απφθαζε ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο (γαηψδεηο πξνζκΫμεηο, ραιΫθηα, ζηειΩρε θπηψλ). 

5. ΝΓΖΓΗΑ 2011/91 / ΔΔ ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 13εο ΓεθεκβξΫνπ 2011ζρεηηθΨ κε ηηο ελδεΫμεηο Ϊ ηα ζΪκαηα 

πνπ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηΫδαο ζηελ νπνΫα αλΪθεη Ωλα ηξφθηκα. 

6. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 178/2002 ΓεληθΩο ΑξρΩο γηα ηελ ΑζθΨιεηα ησλ ηξνθΫκσλ. 

7. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 178/2002 Ψξζξν 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθΫκσλ. 

8. Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 22αο ΠεπηεκβξΫνπ 2003 ζρεηηθΨ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 
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επηζΪκαλζε 

γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΩλσλ νξγαληζκψλ θαη γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθΫκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξΨγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΩλνπο νξγαληζκνχο, θαη 

γηα ηελ 

ηξνπνπνΫεζε ηεο νδεγΫαο 2001/18/ΔΘ. 

9. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΩλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθΩο. 

10. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 22αο ΠεπηεκβξΫνπ 2003 ζρεηηθΨ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 

επηζΪκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΩλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθΫκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξΨγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΩλνπο 

νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνΫεζε ηεο νδεγΫαο 2001/18/ΔΘ.  

11. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 852/2004 Θαλνληζκφο γηεηλΪο ΡξνθΫκσλ. 

12. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 882/2004 Γηα ηνλ Ωιεγρν ησλ ηξνθΫκσλ. 

13. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1935/2004 ηνπ Δπξσπαïθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ζρεηηθΨ κε ηα πιηθΨ θαη αληηθεΫκελα πνπ πξννξΫδνληαη λα Ωξζνπλ ζε επαθΪ κε 

ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΨξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΝΘ θαη 89/109/ΔΝΘ.   

14. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΨ κε ηα κηθξνβηνινγηθΨ θξηηΪξηα ησλ ηξνθΫκσλ. 

15. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 2074/2005 γηα ηελ ζΩζπηζε κΩηξσλ εθαξκνγΪο γηα νξηζκΩλα πξντφληα βΨζεη ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Θ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004, γηα 

ηελ παξΩθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνΫεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004. 

16. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 2076/2005 γηα ηε ζΩζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΨμεσλ ζρεηηθΨ κε ηελ εθαξκνγΪ ηνπ Δπξσπαïθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (Δ.Θ.) 

853/2004, 882/2004, θαη γηα ηελ ηξνπνπνΫεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004. 

17. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 396/2005/Δ.Θ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινΫπσλ θπηνθαξκΨθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνΫεζε ηεο ΝδεγΫαο 91/414/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ. 

18. Θ..Α.155523/31.8.2006 ΞεξΫ αλαγθαΫσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΩηξσλ εθαξκνγΪο ησλ Θαλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, θαη 882/2004 θαη ηελ ελαξκφληζε 

ηεο ΝδεγΫαο 2004/41/Δ.Θ. 

19. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1924/2006 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 20Ϊο ΓεθεκβξΫνπ 2006 ζρεηηθΨ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επΫ 

ζεκΨησλ δηαηξνθΪο θαη πγεΫαο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηα ηξφθηκα. 

20. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 2023/2006 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 22αο ΓεθεκβξΫνπ 2006 ζρεηηθΨ µε ηελ νξζΪ πξαθηηθΪ παξαγσγΪο πιηθψλ θαη αληηθεηκΩλσλ πνπ 

πξννξΫδνληαη λα Ωιζνπλ ζε επαθΪ µε ηξφθηκα. 

21. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1924/2006 ζρεηηθΨ κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επΫ ζεκΨησλ ΓηαηξνθΪο θαη γεΫαο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα. 

22. ΝδεγΫα 2000/13/ΔΘ γηα πξνζΩγγηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΨ κε ηελ επηζΪκαλζε, ηελ παξνπζΫαζε θαη ηελ δηαθΪκηζε ησλ ηξνθΫκσλ. 

23. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεΫμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΩιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ηξνθΫκσλ. 

24. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1898/2006/ΔΘ ηεο ΔπηηξνπΪο ηεο 14εο ΓεθεκβξΫνπ 2006 ζρεηηθΨ κε ηε ζΩζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγΪο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 

510/2006 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεΫμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΩιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθΫκσλ. 

25. ΝδεγΫα 2003/89/ΔΘ γηα ηελ ηξνπνπνΫεζε ηεο ΝδεγΫαο 2003/13/ΔΘ φζνλ αθνξΨ ηελ αλαγξαθΪ ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθΫκσλ. 

26. ΝδεγΫα 2004/41 Δ.Θ ηνπ Δπξσπαïθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηελ θαηΨξγεζε νξηζκΩλσλ νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλΪ ησλ ηξνθΫκσλ θαη 

ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ παξαγσγΪ θαη δηΨζεζε ζηελ αγνξΨ νξηζκΩλσλ πξντφλησλ δσηθΪο πξνΩιεπζεο πνπ πξννξΫδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλΨισζε 

θαη γηα ηελ ηξνπνπνΫεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ 89/662 ΔΝΘ. θαη 92/118/ΔΝΘ θαη ηεο απφθαζεο 95/408 ΔΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ. 

27. ΝδεγΫα 2000/13/Δ.Θ. θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα πξνζΩγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΨ κε ηελ επηζΪκαλζε, ηελ παξνπζΫαζε θαη ηελ 

δηαθΪκηζε ησλ ηξνθΫκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηΪζεηο απηΪο απφ ηηο ΝδεγΫεο 2007/68/ΔΘ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Δ.Θ ηεο ΔπηηξνπΪο, 2002/86/ Δ.Θ 

ηεο ΔπηηξνπΪο θαη ηεο ΝδεγΫαο 2003/89/Δ.Θ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, γηα ηελ ηξνπνπνΫεζε ηεο ΝδεγΫαο 2000/13/Δ.Θ φζνλ αθνξΨ ηελ 

αλαγξαθΪ ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθΫκσλ. 

ΝδεγΫα 89/107/ΔΝΘ., γηα ηελ πξνζΩγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΨ κε ηα πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνΫα 

πξννξΫδνληαη γηα αλζξψπηλε δηαηξνθΪ θαη φπσο Ωρεη απηΪ ηξνπνπνηεζεΫ(94/34/ΔΘ, 292/97). 

28. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1234/2007 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηελ ζΩζπηζε θνηλΪο νξγΨλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΨμεσλ γηα νξηζκΩλα γεσξγηθΨ 

πξντφληα (εληαΫνο θαλνληζκφο ΘΝΑ). 

29. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 466/2001 ζΩηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΩλνπο ξππαληΩο θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηΪζεηο απηνχ. 

30. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1331/2008 ΡΝ ΔΟΥΞΑÏΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 16εο ΓεθεκβξΫνπ 2008 γηα ηε ζΩζπηζε εληαΫαο 

δηαδηθαζΫαο Ωγθξηζεο γηα ηα πξφζζεηα ηξνθΫκσλ, ηα Ωλδπκα ηξνθΫκσλ θαη ηηο αξσκαηηθΩο χιεο ηξνθΫκσλ. 

31. ΝδεγΫα 90/642/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ πνπ αθνξΨ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηΨησλ πεξηεθηηθνηΪησλ γηα ηα θαηΨινηπα ησλ θπηνθαξκΨθσλ επΨλσ Ϊ κΩζα ζε 

νξηζκΩλα πξντφληα θπηηθΪο πξνΩιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηΪζεηο απηΪο. 

32. ΝδεγΫα 89/107/ΔΝΘ. ζρεηηθΨ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθΫκσλ θαη φπσο Ωρεη απηΪ ηξνπνπνηεζεΫ. 

33. 2 2600/2001 (Ξνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΨισζεο) θαη Φ.ΔΘ Β΄ 630/2007. 

34. Α2-718/28-7-2014,  ΦΔΘ Β 2090/31-7-2014. 

 

ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ ΑΓΩΛ 

Ρα ρνξεγνχκελα απγΨ ζα πξΩπεη λα εΫλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ΘΥΓΗΘΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ & ΞΝΡΥΛ θαη ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΖΠ ΣΟΖΠΖΠ (Άξζξν 87) ηνπ 

2011, ηηο ηζρχνπζεο γεηνλνκηθΩο θαη ΘνηλνηηθΩο ΓηαηΨμεηο 
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Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 2295/2003): 

1. Ρα παξαδηδφκελα απγΨ ζα πξΩπεη λα Α θαηεγνξΫαο, βΨξνπο 53gr – 63 gr (MEDIUM), κε ηηο απαξαΫηεηεο ζεκΨλζεηο βΨζεη ησλ θεηκΩλσλ δηαηΨμεσλ. 

2. Ρα απγΨ δελ ζα πξΩπεη λα Ωρνπλ ππνβιεζεΫ ζε θακΫα επεμεξγαζΫα ζπληΪξεζεο, νχηε λα Ωρνπλ ςπρζεΫ θΨησ ησλ 5νC. 

3. Γελ ζα πξΩπεη λα Ωρνπλ πιπζεΫ νχηε θαζαξηζζεΫ κε νπνηνδΪπνηε ηξφπν θαη δελ ζα πεξηΩρνπλ πξφζζεηεο ρξσζηηθΩο νπζΫεο. 

4. Απαγνξεχεηαη ε παξνπζΫα ζηα απγΨ ξσγκψλ Ϊ αλσκαιηψλ φπσο εΫλαη ηα δΫθξνθα, ρσξΫο ιΩθηζν θ.ι.π. 

Ρα απγΨ ζα πξΩπεη λα εΫλαη θαζαξΨ, Ψζηθηα, ζπζθεπαζκΩλα απφ σνζθνπηθφ θΩληξν Ϊ θΩληξν ζπζθεπαζΫαο, πνπ ζα πξΩπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP - ζε Α 

θαη Β ζπζθεπαζΫα (Α θαξηΩιεο ησλ 30 ηεκαρΫσλ θαη Β Σαξηνθηβψηην) Ϊ Ψιιε αλΨινγε, ζχκθσλα κε ηηο ζπλζΪθεο θαη δηαρεηξηζηηθΩο απαηηΪζεηο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ. 

Ζ κεγΨιε ζπζθεπαζΫα (ραξηνθηβψηην) δελ πξΩπεη λα θΩξεη ρηππΪκαηα, ζθηζΫκαηα Ϊ δηΨθνξνπ εΫδνπο παξακφξθσζε θαη θαλΩλα Ϋρλνο πγξαζΫαο, ε κηθξΪ 

ζπζθεπαζΫα (ρΨξηηλε ζΪθε) πξΩπεη λα εΫλαη θαζαξΪ, ρσξΫο θζνξΩο Ϊ πγξαζΫα κε ηηο παξαθΨησ πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζΫα ελδεΫμεηο ζεκΨλζεηο: 

•ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 25εο ΝθησβξΫνπ 2011 ζρεηηθΨ κε ηελ παξνρΪ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΩο, ηελ ηξνπνπνΫεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΘ) αξηζ. 1924/2006 

θαη (ΔΘ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΨξγεζε ηεο νδεγΫαο 87/250/ΔΝΘ ηεο ΔπηηξνπΪο, ηεο νδεγΫαο 90/496/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ηεο νδεγΫαο 1999/10/ΔΘ ηεο 

ΔπηηξνπΪο, ηεο νδεγΫαο 2000/13/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο ΔπηηξνπΪο 2002/67/ΔΘ θαη 2008/5/ΔΘ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 608/2004 ηεο ΔπηηξνπΪο. 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΠΖΚΑΛΠΔΗΠ επΫ ηεο ζπζθεπαζΫαο  

Θαλνληζκφο 589/2008  

ΝΛΝΚΑ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΥΝΠΘΝΞΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Ζ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΞΝ ΚΔΟΗΚΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΠΘΔΑΠΗΑ. 

ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝ ΑΟΗΘΚΝ ΥΝΠΘΝΞΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ EL 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΓΝ  Α. 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΑΟΝΠ  Κ. 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΓΥΛ ΠΡΖΛ ΠΠΘΔΑΠΗΑ. 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΙΑΣΗΠΡΖΠ ΓΗΑΡΖΟΗΠΗΚΝΡΖΡΑΠ (Ζ παξΨδνζε ζα εΫλαη max Ωσο ηελ δεχηεξε εξγΨζηκε εκΩξα νσζθνπΪζεσο). 

ΡΞΝΠ ΔΘΡΟΝΦΖΠ. 

ΘΥΓ. ΞΑΟΡΗΓΑΠ. 

ΞΟΝΪΝΛ : ΦΟΔΠΘΑ ΑΓΑ 

Απαηηήζεηο 

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΑ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

ΘαηΨζηαζε ζπζθεπαζΫαο 

ΦξΩζθα απγΨ, ρσξΫο ξαγΫζκαηα, ζπαζΫκαηα, ιεξψκαηα ζην θΩιπθνο, 

ζε ρΨξηηλε ζΪθε ησλ 30 ηεκ. Ϊ Ψιιε αλΨινγε ζπζθεπαζΫα ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηΪζεηο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ 

ΘαηεγνξΫα Απγνχ Α‟ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ  

ΘαηΨζηαζε θαζαξφηεηαο πιηθνχ ΣσξΫο μΩλα ζψκαηα 

ΠΪκαλζε ΑΥΘ: ΔL….. 

Σψξα παξαγσγΪο EL = EιιΨδα 

Θσδ. Ξαξαγσγνχ Λα αλαγξΨθεηαη επΨλσ ζην απγφ  

ΘαηεγνξΫα ΒΨξνπο M (53-63 gr.),  

ΘεξκνθξαζΫα παξαιαβΪο ΔΥΠ 18ν C 

ΘΩιπθνο Φπζηνινγηθφ, θαζαξφ, Ψζηθην 

Σξψκα θειχθνπο Πθνχξν θαθΩ Ϊ ιεπθφ  

Σξψκα Θξφθνπ ΠθΨια πξνδηαγξαθΪο Roche N. 10-13 

Ιεχθσκα Απγνχ (ΑζπξΨδη) 

Θαζαξφ, δηαπγΩο απαιιαγκΩλν απφ μΩλα ζψκαηα Ϊ θειΫδεο αΫκαηνο 

θαηΨ ηελ ζξαχζε ηνπ, ην απγφ θηλνχκελν επΫ δαπΩδνπ επηθΨλεηαο, 

παξακΩλεη επΫθπξηνλ θαη δελ εμαπιψλεηαη. 

Θξφθνο απγνχ 

Νξαηφο κε κνξθΪ ζθηΨο ζηελ σνζθφπεζε ρσξΫο εκθαλΪ πεξΫκεηξν, 

κε απνκαθξπλφκελνο αηζζεηΨ απφ ην θΩληξν ηνπ απγνχ ζε 

πεξΫπησζε πεξηζηξνθΪο 

ΑεξνζΨιακνο Ύςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 4 ρηιηνζηΨ 

ΝζκΪ ΣσξΫο μΩλεο νζκΩο 

ΔκθΨληζε ζε αζπξΨδη/θξφθν ΠπκπαγΪο, δηαπγΪο κε επρΨξηζην Ψξσκα 

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ 

ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

Salmonellα spp, /25g AΞΝΠΗΑ 

ΘνινβαθηεξΫδηα COLI, ζηαθπιφθνθθνη AUREUS, 

Κχθεηεο & δχκεο, Δ.Coli: 
ΠΔ 1 g. ΑΞΝΠΗΑ 
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ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΟΝΦΖΠ 0= ΒΗΝ, 1=ΔΙΔΘΔΟΑΠ, 2=ΑΣΟΥΛΑ, 3=ΘΙΥΒΝΠΡΝΗΣΗΑΠ 

ΣΟΝΛΝΠ ΕΩΖΠ 

28 εκΩξεο απφ ηελ σνηνθΫα. Ζ ειΨρηζηε δηαηεξεζηµφηεηα ινγΫδεηαη βΨζεη ηεο εκεξνκελΫαο µΩρξη ηελ νπνΫα ηα απγΨ ηεο 

θαηεγνξΫαο Α Ϊ ηα πιπµΩλα απγΨ δηαηεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθΨ πνπ πεξηγξΨθνληαη ζην Ψξζξν 5 παξΨγξαθνο 1 ηνπ 

Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 2295/2003 φηαλ εΫλαη ζσζηΨ απνζεθεπκΩλα. Ζ ειΨρηζηε δηαηεξεζηµφηεηα θαζνξΫδεηαη ζε 28 µΩξεο θαη' 

αλψηαην φξην µεηΨ ηελ εµΩξα σνηνθΫαο. Όηαλ, ζχµθσλα µε ην Ψξζξν 1 παξΨγξαθνο 4 ζηνηρεΫν γ), αλαγξΨθεηαη ε δηΨξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ σνηνθΫαο, ε ειΨρηζηε δηαηεξεζηµφηεηα θαζνξΫδεηαη αξρΪο γελνµΩλεο απφ ηελ εµΩξα Ωλαξμεο ηεο σνηνθΫαο. 

ΠΛΘΖΘΔΠ 

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖΠ 
Πε δξνζεξφ θιηκαηηδφκελν ρψξν (ζεξκ. απφ: 8  Ωσο: 18ν C) 

ΠΛΘΖΘΔΠ 

ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 
ΘεξκνθξαζΫα: απφ: 8 Ωσο: 18ν C, γξαζΫα: 60-75% 

 

Γηα ηελ ζθξΨγηζε ησλ θειπθψλ ησλ απγψλ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη ρξσζηηθΩο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο 1 ηνπ Ψξζξνπ 35 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.  

Νη ζπκκεηΩρνληεο πξΩπεη λα πξνζθνκΫζνπλ: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγΫαο ηεο ΔπηρεΫξεζεο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζΫα θαη ζε πεξΫπησζε πνπ ν ζπκκεηΩρσλ Ωρεη ηελ Ωδξα ηνπ εθηφο Λνκνχ ΑηηηθΪο, θαη Ψδεηα 

ιεηηνπξγΫαο ηνπ ππνθαηαζηΪκαηνο ζην Λνκφ ΑηηηθΪο, εθφζνλ ππΨξρεη. 

2. Ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξΫ εθαξκνγΪο ζπζηΪκαηνο δηαρεΫξηζεο ηεο αζθΨιεηαο ησλ ηξνθΫκσλ [ΘΑ 487/2000 (ΦΔΘ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηΪζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 22000:2005 ην νπνΫν ζα Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ θαηΨιιεια δηαπηζηεπκΩλνπο θνξεΫο ΞηζηνπνΫεζεο απφ ηνλ ΔΠΓ γηα ηελ 

παξαγσγΪ – παξαζθεπΪ, απνζΪθεπζε, δηαθΫλεζε θαη εκπνξΫα ησλ πξντφλησλ. 

ΔπΫζεο, ζα πξΩπεη λα πξνζθνκΫδεη ηα απνηειΩζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεΫ ζηα πιαΫζηα ηνπ 

απηνειΩγρνπ, θΨζε θνξΨ πνπ απηφ δεηεΫηαη. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ν ζπκκεηΩρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εΫλαη  παξαγσγφο Ϊ παξαζθεπαζηΪο ζα πξΩπεη λα επηζπλΨςεη: 

1νλ Άδεηα ιεηηνπξγΫαο ηεο ΞηελνηξνθηθΪο ΚνλΨδαο (Ξαξαγσγνχ). 

2νλ ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξΫ εθαξκνγΪο ζπζηΪκαηνο δηαρεΫξηζεο ηεο αζθΨιεηαο ησλ ηξνθΫκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηΪζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 22000:2005 

ην νπνΫν ζα Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ θαηΨιιεια δηαπηζηεπκΩλνπο θνξεΫο ΞηζηνπνΫεζεο απφ ηνλ ΔΠΓ γηα ηελ παξαγσγΪ – παξαζθεπΪ ησλ πξντφλησλ. 

3. πεχζπλε δΪισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηΪ Ϊ ζπζθεπαζηΪ φηη Ωιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθΪξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΩλν 

πξνκεζεπηΪ κε ην πξντφλ ζε πεξΫπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ν πξνκεζεπηΪο ππνρξενχηαη λα παξαδΫδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εΫδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δνζεΫζα παξαγγειΫα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ, φπσο επΫζεο 

θαη λα παξΩρεη ζηελ επηηξνπΪ παξαιαβΪο θΨζε πιεξνθνξΫα θαη ζηνηρεΫν πνπ ζα ηεο δεηεΫηαη ζρεηηθΨ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εΫδνπο. 

ΘαηΨ ηελ ψξα παξΨδνζε ν κεηαθνξΩαο ζα πξΩπεη λα δηαζΩηεη ΒηβιηΨξην πγεΫαο θαη λα θΩξεη θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΨδνζεο ησλ ηξνθΫκσλ φπνπ 

απαηηεΫηαη, γΨληηα κηαο ρξΪζεο. 

Ρα εΫδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδΫδνληαη κεηΨ απφ Ωγγξαθε παξαγγειΫα, ε νπνΫα ζα δΫδεηαη 24 Ϊ 48 ψξεο πξηλ ηελ παξΨδνζε. 

Ζ κεηαθνξΨ ζα γΫλεηαη κε θαζαξΨ θαη απνιπκαζκΩλα κεηαθνξηθΨ κΩζα θαη κΩρξη ηνπο ρψξνπο απνζΪθεπζεο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ. 

ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

Θ.Ρ.Ξ.  Άξζξν 87. 

Θαλνληζκφο 1907/1990/ΔΘ. 

Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 2295/2003 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο ΓεθεκβξΫνπ 2003 πεξΫ θαζνξηζκνχ ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγΪο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζ. 

1907/90 ηνπ  

ΠπκβνπιΫνπ ζρεηηθΨ µε νξηζκΩλεο πξνδηαγξαθΩο εκπνξΫαο γηα ηα απγΨ θαη ησλ ηξνπνπνηΪζεσλ απηψλ. 

Θαλνληζκφο 853/2004. 

Θαλνληζκφο 1907/1990 ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ πεξΫ πξνδηαγξαθψλ εκπνξΫαο απγψλ.  

Θαλνληζκφο 2073/2005 πεξΫ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξΫσλ γηα ηα ηξφθηκα. 

Θαλνληζκφο 1234/2007. 

Θαλνληζκφο 589/2008 πνπ ζεζπΫδνληαη κΩηξα γηα ηελ εθαξκνγΪ ηνπ Θαλνληζκνχ 1234/2007. 

Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 2052/2003 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ πνπ ηξνπνπνηεΫ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΝΘ) αξηζ. 1907/90 ζρεηηθΨ κε νξηζκΩλεο πξνδηαγξαθΩο εκπνξΫαο γηα ηα 

απγΨ. 

Θαλνληζκφο 1274/91 πεξΫ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγΪ ηνπ Θαλνληζκνχ ΔΝΘ 1907/90 ζρεηηθΨ κε νξηζκΩλεο πξνδηαγξαθΩο εκπνξΫαο γηα ηα απγΨ. 

Θαλνληζκφο 2221/1992 ΔΝΘ ηεο ΔπηηξνπΪο. 

Θαλνληζκφο 2617/1993. 

Θαλνληζκφο 3300/1993. 

Θαλνληζκφο 5050/1998. 

ΝδεγΫα ΔΘ/ 2000/13 ΔπηζΪκαλζε ηξνθΫκσλ. 

Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 557/2007 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο Καΐνπ 2007 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγΪο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 

1028/2006 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ζρεηηθΨ κε ηηο πξνδηαγξαθΩο εκπνξΫαο ησλ απγψλ. 

Θαλνληζκφο 237/90 θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηΪζεψλ ηνπ. 
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Θαλνληζκφο 1881/06 θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηΪζεψλ ηνπ. 

Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1234/2007 ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 22αο ΝθησβξΫνπ 2007 γηα ηε ζΩζπηζε θνηλΪο νξγΨλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΨμεσλ 

γηα νξηζκΩλα γεσξγηθΨ πξντφληα («ΔληαΫνο θαλνληζκφο ΘΝΑ»). 

Θαλνληζκφο (ΔΔ) 1169/2011. 

ΝδεγΫα 2002/4 πεξΫ εγγξαθΪο ζηα κεηξψα ησλ κνλΨδσλ σνπαξαγσγΪο. 

 

ΕΑΣΑΟΖ 

Εάραξε ζε ζπζθεπαζία 1 Kgr θαη αηνκηθή ησλ 10 gr. 

Ρν πξντφλ λα εΫλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζηα Ψξζξα 63, 64 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

Ζ δΨραξε λα εΫλαη ιεπθΪ, θαζαξηζκΩλε θαη θξπζηαιιηθΪ ζαθραξφδε, θαιΪο, γλΪζηαο θαη εκπνξεχζηκεο πνηφηεηαο, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθΨ: (Άξζξν 63 

ηνπ Θ.Ρ.Ξ.) 

α) πεξηεθηηθφηεηα ζε ζαθραξφδε πξνζδηνξηδφκελε Φπνισζηκεηξηθψο  ηνπιΨρηζηνλ 99.70 Ε. 

β) πεξηεθηηθφηεηα ζε ηκβεξηνπνηεκΩλν ζΨθραξν 0,04% θαηΨ βΨξνο, θαη‟ αλψηαην φξην. 

γ) απψιεηεο θαηΨ ηελ μΪξαλζε 0,10 % θαηΨ βΨξνο, θαη‟ αλψηαην φξην. 

δ) πεξηεθηηθφηεηα ζε παξακΩλσλ δηνμεΫδην ηνπ ζεΫνπ λα µελ ππεξβαΫλεη ηα 15 mg/Kgr. 

ε) ρξνηΨ µε ππεξβαΫλνπζα ηνπο 12 βαζκνχο, (πξνζδηνξηζκφο ζχκθσλα µε ην Ψξζξν 6, παξαγξ. 1, εδΨθην α ηνπ Ξ∆ 513/83). 

Πε θΨζε ζπζθεπαζΫα πξΩπεη λα γξΨθνληαη επδηΨθξηηα θαη επαλΨγλσζηα ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα, µε αλεμΫηειν κειΨλη Ϊ Ωθηππα: 

Ρν φλνκα Ϊ ε εκπνξηθΪ επσλπκΫα θαη ε δηεχζπλζε Ϊ Ωδξα ηνπ παξαζθεπαζηΪ. 

Ρν Ωηνο θαη ν κΪλαο παξαγσγΪο. 

Ρν θαζαξφ βΨξνο ηνπ πεξηερνκΩλνπ ( π.ρ 1Kgr). 

Ν Θσδηθφο ΞαξαγσγΪο. (ΝδεγΫα 89/396). 

ΞΨλσ ζε θΨζε θΨθειν (Α) ζπζθεπαζΫα ησλ δΩθα (10) gr πξΩπεη λα γξΨθνληαη ζηα ειιεληθΨ µε αλεμΫηειν κειΨλη Ϊ Ωθηππα νη παξαθΨησ ελδεΫμεηο: Ρν φλνκα Ϊ ε 

εκπνξηθΪ επσλπκΫα θαη ε δηεχζπλζε Ϊ Ωδξα ηνπ παξαζθεπαζηΪ ε νλνκαζΫα ηνπ πεξηερνκΩλνπ. 

ΞΨλσ ζηα ραξηνθηβψηηα (Β) ζπζθεπαζΫα ησλ θαθΩισλ θαη ζηηο δχν κεγαιχηεξεο θαηαθφξπθεο πιεπξΩο ηνπ πξΩπεη λα αλαγξΨθνληαη Ωθηππα θαη αλεμΫηεια ζηα 

ειιεληθΨ νη παξαθΨησ ελδεΫμεηο: Ζ επσλπκΫα ηνπ εξγνζηαζΫνπ. Ν ηφπνο παξαγσγΪο Ϊ πξνΩιεπζεο. Ζ θξΨζε ΄ΦΨθεινη 1.000 ησλ 10 gr. Ζ εκεξνκελΫα θαη ην 

Ωηνο παξαγσγΪο (φρη µε θσδηθφ αιιΨ µε πξαγκαηηθφ αξηζκφ) Ν Θσδηθφο ΞαξαγσγΪο σο επΫζεο θαη ε εκεξνκελΫα δηαηεξεζηκφηεηαο. 

ΑΙΔΟΗ  

ΑΙΔΟΗ γηα φιεο ηηο ρξΪζεηο ζε ζπζθεπαζΫα Θηινχ. 

Ρν πξντφλ λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζηα Ψξζξα 104,105, 106, 107 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη 

γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

Α. Ρν αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξΪζεηο ηχπνπ (70%) ζα πξΩπεη λα εΫλαη πξντφλ αιΩζεσο πγηνχο ζΫηνπ βηνκεραληθψο θαζαξηζζΩληνο απφ πΨζα αλφξγαλε Ϊ νξγαληθΪ 

νπζΫα. Ρν αιεχξη λα κελ εΫλαη πγξνπνηεκΩλν Ϊ ζβνιηαζκΩλν θαη λα κελ Ωρεη θακηΨ κπξσδηΨ. 

Β. Λα παξαδΫδεηαη ζπζθεπαζκΩλν ζε αεξνζηεγεΫο ρΨξηηλεο ζπζθεπαζΫεο θαζαξνχ βΨξνπο 1.000 gr, απφ αγλΩο πξψηεο χιεο, κε Ωλδεημε ζηε ζπζθεπαζΫα ηεο 

εκεξνκελΫαο παξαγσγΪο θαη ιΪμεο θαηαλΨισζεο, θαη ν Θσδηθφο ΞαξαγσγΪο. 

Γ. ΞξΩπεη λα Ωρεη ηε ραξαθηεξηζηηθΪ αιεπξψδε επρΨξηζηε νζκΪ θαη ε γεχζε ηνπο πξΩπεη λα µελ εΫλαη φμηλε, πηθξΪ Ϊ ηαγγΪ. ΔπΫζεο, πξΩπεη λα εΫλαη νκνηνγελΩο, 

πγηΩο, θαζαξφ, απαιιαγκΩλν απφ μΩλεο δσηθΩο Ϊ θπηηθΩο Ϊ αλφξγαλεο πξνζκΫμεηο. Ζ πεξηερφκελε γινπηΩλε λα Ωρεη θαη λα παξνπζηΨδεη ηηο θπζηθΩο ηδηφηεηεο θαη 

ηνπο ραξαθηΪξεο γινπηΩλεο θαιΪο πνηφηεηαο. 

Ρν αιεχξη ζα πξΩπεη λα πιεξνΫ ηνπο παξαθΨησ φξνπο(Άξζξν 106 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.): 

α) γξαζΫα γηα ηε ρξνληθΪ πεξΫνδν απφ 16 ΗνπλΫνπ κΩρξη θαη 14 ΠεπηεκβξΫνπ θΨζε Ωηνπο αλψηαην φξην 13,5% (ηνηο εθαηφ), γηα ηε ρξνληθΪ πεξΫνδν απφ 15 

ΠεπηεκβξΫνπ κΩρξη θαη 15 ΗνπλΫνπ αλψηαην φξην 14% (ηνηο εθαηφ). Άξζξν 105. 

β) ΓινπηΩλε πγξΪ: ηνπιΨρηζηνλ 26% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα Ψιεπξα απφ εγρψξην ζηηΨξη θαη ηνπιΨρηζηνλ 28% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα Ψιεπξα απφ ακηγΩο μεληθφ ζηηΨξη. 

γ) Νμχηεηα ζε Θεηηθφ νμχ: Αλψηαην φξην 0,08% (ηνηο εθαηφ). 

δ) ΡΩθξα: Αλψηαην φξην 0,50% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα Ψιεπξα απφ εγρψξην ζηηΨξη, θαη 0.55% (ηνηο εθαηφ) γηα ηα Ψιεπξα απφ ακηγΩο μεληθφ ζηηΨξη. 

ε) πφιεηκκα ζε ΡεηξαρισξΨλζξαθα: Αλψηαην φξην 0.015% (ηνηο εθαηφ). 

ζη) ΓνθηκαζΫα θαηΨ PECKAR: λα αληαπνθξΫλεηαη ζηνλ ηχπν 70%. 

CORN FLAOUR -ΑΛΘΝΠ ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ –ΑΛΘΝΠ ΝΟΕΖΠ  

Ρα πξντφληα πξΩπεη λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 110 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο 

ΓηαηΨμεηο. Υο Ψκπιν λνεΫηαη ην πξντφλ πνπ ιακβΨλεηαη κε εηδηθΪ επεμεξγαζΫα δεκεηξηαθψλ θαη ακπισδψλ θπηηθψλ ηζηψλ, ππφ κνξθΪ ιεπηφηαηεο ζθφλεο, 

απνηεινχκελν απνθιεηζηηθΨ απφ ακπιφθνθθνπο.  

Νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπΪ ηνπ ακχινπ πξΩπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηΨμεηο ηνπ ηνπ Θ.Ρ.Ξ. πνπ αθνξνχλ θΨζε κΫα απ‟ απηΩο. 

Ρν Ψκπιν πνπ παξαζθεπΨδεηαη απφ δηΨθνξα δεκεηξηαθΨ πξΩπεη λα δηαηΫζεηαη ζηελ θαηαλΨισζε κε ηελ νλνκαζΫα πνπ λα δειψλεη ηελ πξψηε χιε πξνΩιεπζΪ 

ηνπ, π.ρ. <<Άκπιν αξαβνζίηνπ>>,<< Άκπιν ξπδηνχ>>. 

Ρν Ψκπιν πξΩπεη λα Ωρεη ηελ θπζηθΪ ηνπ ρξνηΨ ρσξΫο Ψιιε απφρξσζε. 

Απαγνξεχεηαη ε ηερληθΪ ρξψζε θαη αξσκαηηζκφο ηνπ ακχινπ κε νπνηαδΪπνηε πξφζζεηε νπζΫα Ωζησ θαη αβιαβΪ. 

Νη νξγαλνιεπηηθνΫ ραξαθηΪξεο ηνπ ακχινπ πξΩπεη λα εΫλαη Ψκεκπηνη θαη λα κελ παξΩρνπλ ελδεΫμεηο αηεινχο επεμεξγαζΫαο. 





 
  Ανήκει ζηη δ/ξη 6/2020 

 

47 

 

Ρν Ψκπιν πξΩπεη λα Ωρεη ηε θπζηθΪ ηνπ ρξνηΨ, ρσξΫο Ψιιε απφρξσζε. 

ΘΨζε εΫδνο ακχινπ δηαηΫζεηαη ακηγΩο ζηελ θαηαλΨισζε. Ζ αλΨκημΪ ηνπ, ζε νπνηνδΪπνηε πνζνζηφ, κε Ψκπιν Ψιινπ εΫδνπο απαγνξεχεηαη. 

Πηα παξαδηδφκελα εΫδε ε πγξαζΫα λα εΫλαη <15% θαη ε ηΩθξα <0,35%. 

Ξαξαδηδφκελα εΫδε:  

Άλζνο αξαβνζΫηνπ εΫδνο ζθφλεο, αξσκαηηζκΩλν αιεχξη θαιακπνθηνχ, πνπ ρξεζηκνπνηεΫηαη θπξΫσο γηα ηελ παξαζθεπΪ θξεκψλ δηαθφξσλ γεχζεσλ (βαλΫιηα, 

ζνθνιΨηα, θξΨνπια, κπαλΨλα, ιεκφλη, πνξηνθΨιη θιπ) λα δηαηΫζεηαη ζε ζπζθεπαζΫα ησλ 160-450 gr ζηελ δε ζπζθεπαζΫα λα αλαγξΨθεηαη ε εκεξνκελΫα ιΪμεο 

ηνπ πξντφληνο θαη φιεο νη ελδεΫμεηο φπσο απηΩο νξΫδνληαη απφ ην Θψδηθα ΡξνθΫκσλ. 

ΞΝΟΔΠ ζπζθεπαζία 1 ή 2 ή 5 Kgr 

Ρν αλσηΩξσ πξντφλ εκπΫπηεη ζηελ θαηεγνξΫα <ΜεξΨ ιαραληθΨ>  Άξζξν 121 παξ. 8 ηνπ Θ.Ξ.Ρ λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο ηνπ παξαπΨλσ 

Ψξζξνπ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

ΜεξΨ ιαραληθΨ λννχληαη πξντφληα πνπ παξαζθεπΨδνληαη κε εηδηθΪ θαηεξγαζΫα θαη μΪξαλζε κεξψλ βξψζηκσλ θπηψλ, φπσο ξηδψκαηα, βνιβνΫ, βιαζηΨξηα, θχιια 

Ϊ θαη θαξπνΫ εκηψξηκνη.  

Ρα μεξΨ ιαραληθΨ ελπδαηνχκελα, γηα λα γΫλνπλ θαηΨιιεια γηα ηελ παξαζθεπΪ θαγεηψλ, πξΩπεη λα δΫλνπλ ηα αξρηθΨ πξντφληα. 

Λα εΫλαη ζε κνξθΪ ληθΨδσλ παηΨηαο ζε αεξνζηεγΪ ζπζθεπαζΫεο ηνπ ελφο (1),δχν (2) Ϊ πΩληε (5) Kgr πιαζηηθνπνηεκΩλνη ζΨθνη Ϊ ραξηφλη δηπινχ ηνηρψκαηνο, 

απνπιεθνκΩλεο ηεο ηνηαχηεο κφλν απφ δηαθαλΪ πιαζηηθφ ζΨθν. 

Πηελ ζπζθεπαζΫα λα αλαγξΨθεηαη ε εκεξνκελΫα ιΪμεο ηνπ πξντφληνο. 

ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ  

ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ ζε ζπζθεπαζΫα παθΩην ησλ 250 gr θαη αηνκηθΪ ζπζθεπαζΫα ησλ 10 gr. 

Ρν πξντφλ λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 78 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο θαη 

ηνλ Θαλνληζκφ1234/2007 ΞαξΨξηεκα XV. 

Υο καξγαξΫλε ραξαθηεξΫδεηαη ην πξντφλ πνπ ιακβΨλεηαη απφ θπηηθΩο ε δσηθΩο ιηπαξΩο χιεο θαη ην νπνΫν Ωρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξΩο χιεο, Ϋζε Ϊ κεγαιχηεξε 

απφ 80% θαη κηθξφηεξε ηνπ 90%. 

Ζ καξγαξΫλε πξΩπεη λα πιεξνΫ ηνπο παξαθΨησ φξνπο: 

α) Ρν ζεκεΫν ηΪμεο, πξνζδηνξηδφκελν επΫ ηεο ιηπαξΪο νπζΫαο δελ πξΩπεη λα ππεξβαΫλεη ηνπο 400C. 

β) Ζ νμχηεηα εθηεινχκελε επΫ νπζΫαο σο Ωρεη δελ επηηξΩπεηαη λα εΫλαη αλψηεξε απφ 5 βαζκνχο νμχηεηαο, επΫ δε ηεο ιηπαξΪο νπζΫαο δελ πξΩπεη λα ππεξβαΫλεη 

ηνπο 2 βαζκνχο νμχηεηαο. 

γ) Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα, εθθξαζκΩλε ζε ρισξηνχρν λΨηξην δελ πξΩπεη λα εΫλαη αλψηεξε ηνπ 0,2%. 

δ) ΔπηηξΩπεηαη ν αξσκαηηζκφο κε αβιαβεΫο αξσκαηηθΩο χιεο θαζψο θαη ε πξνζζΪθε πξντφλησλ γαιαθηηθΪο δχκσζεο. 

ε) ΔπηηξΩπεηαη ε πξνζζΪθε γηα ηερλνινγηθνχο ιφγνπο γαιαθηηθνχ νμΩνο θαη αιΨησλ ηνπ, θηηξηθνχ νμΩνο θαη αιΨησλ ηνπ ηξπγηθνχ νμΩνο θαη αιΨησλ ηνπ, κε κφλε 

πξνυπφζεζε ε νμχηεηα επΫ ηνπ πξντφληνο σο Ωρεη, λα κελ ππεξβαΫλεη ηνπο 5 βαζκνχο νμχηεηαο. 

ζη) ΔπηηξΩπεηαη ε ρξψζε ηεο καξγαξΫλεο κε ηηο ρξσζηηθΩο ΘαξνηΩλην (Δ160α), ΘνπξθνπκΫλε (Δ100), ΑλλΨην (Δ160β), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 35 

ηνπ Θ.Ρ ησλ παξαξηεκΨησλ ΗΗΗ θαη ΗV. 

Ζ πξνζθεξφκελε καξγαξΫλε λα εΫλαη 100% θπηηθφ πξντφλ  απφ εθιεθηΨ θπηηθΨ Ωιαηα, θαηΨιιειε γηα επΨιεηςε θαη παξαζθεπΪ θαγεηψλ θαη γιπθψλ θαη λα 

ζπληεξεΫηαη ζην ςπγεΫν. 

Λα πξνζθεξζεΫ ζε παθΩην ε θεζεδΨθη ησλ 250 gr θαη ζε θεζεδΨθη αηνκηθΪο κεξΫδαο ησλ 10 gr. Πηελ ζπζθεπαζΫα λα αλαγξΨθεηαη ε εκεξνκελΫα ιΪμεο ηνπ 

πξντφληνο. 

ΟΕΗ  

Οχδη Ρχπνπ Α ΚΞΝΛΔΡ θαη Β ΓΙΑΠΠΔ ζε ζπζθεπαζΫα 500 ε 1000 gr. 

Ρν πξντφλ λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 101 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

Κε ηνλ φξν "ξχδη" ελλννχκε ην πξντφλ πνπ ιακβΨλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζΫα ησλ σξΫκσλ θαξπψλ ηνπ θπηνχ "φξπδα" (ΝRYZA SATIVA). Θαλνληζκφο 1234/2007 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ 

Ρν ξχδη ζα πξΩπεη λα εΫλαη επεμεξγαζκΩλν θαη επηκειεκΩλν ζηΫιβσζεο αλΨινγα ηεο πνηθηιΫαο θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ “ΓιαζζΩ ”, “ΘαξνιΫλα”, ”Οχδη Parboiled Ϊ 

bonnet”. 

Ρν πξνκεζεπφκελν ξχδη λα πιεξνΫ ηηο εθΨζηνηε πεξΫ ηξνθΫκσλ ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο, θαη λα επεμεξγΨδεηαη ζε βηνκεραλΫεο πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Ρ. Ρα 

ξχδηα δελ ζα πξνΩξρνληαη απφ κεηαιιαγκΩλα θπηΨ. 

- Ρν ξχδη πξΩπεη λα εΫλαη απνθινησκΩλν πιΪξσο κε θαηΨιιεια κΩζα. 

- Ζ ζηΫιβσζε ηνπ ξπδηνχ πξΩπεη λα γΫλεηαη κεραληθΨ Ϊ κε αβιαβεΫο αλφξγαλεο Ϊ νξγαληθΩο ΝπζΫεο, θαηΨ ηΩηνην ηξφπν Ωηζη ψζηε κεηΨ ηελ επεμεξγαζΫα, ην ξχδη 

λα εΫλαη απαιιαγκΩλν απφ θΨζε ππφιεηκκα ηνπ ζηηιβσηηθνχ κΩζνπ. 

- Ρν ξχδη πξΩπεη λα εΫλαη πιΪξσο επεμεξγαζκΩλν (ιεπθαζκΩλν) θαη επηκειεκΩλεο ζηΫιβσζεο, γηα ηνλ αληηζηνηρνχληα ζε θΨζε πνηθηιΫα εκπνξηθφ ηχπν. 

ΓιαζζΩ γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο Ϊ κηθξφθαξπεο θαη ΘαξνιΫλα γηα καθξφθαξπεο Ϊ κεζφθαξπεο. 

- ΘΨζε πνηθηιΫα ξπδηνχ πξΩπεη λα δηαηΫζεηαη απηνχζηα. 

-Απαγνξεχεηαη ε αλΨκημε πνηθηιηψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο κε αλψηεξε, κε ζθνπφ ηε δηΨζεζΪ ηεο ζαλ αλψηεξε πνηφηεηα. 

- Ρν ξχδη δελ πξΩπεη λα παξνπζηΨδεη νπνηαδΪπνηε νζκΪ θαη αιινΫσζε θαη λα εΫλαη απφιπηα πγηΩο θαη απαιιαγκΩλν πξνζβνιΪο εληφκσλ, αθΨξεσλ θ.ι.π.. 

- Λα εΫλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκΩλν απφ θΨζε μΩλε χιε. Παλ μΩλε χιε ζεσξεΫηαη θΨζε μΩλν ζψκα, πνπ πεξηΩρεηαη ζην ξχδη, π.ρ. ρψκα, ραιΫθηα, ζθφλε, 

ζπφξνη, δηδΨληα, ζξαχζκαηα Ψρπξσλ, θινηνΫ, θφθθνη ηειεΫσο ιηζβνΫ σο θαη θΨζε αδξαλΪο χιε. 
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- Λα κελ πεξηΩρεη ζξαχζκαηα θφθθσλ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% απφ ηα νπνΫα ηα ζξαχζκαηα κεγΩζνπο θαησηΩξνπ ηνπ κηζνχ αθεξαΫνπ θφθθνπ κΩρξη 3% 

θαηΨ βΨξνο. 

- Λα εΫλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, θπζηθνχ ηεο πνηθηιΫαο θαη λα κελ πεξηΩρεη θφθθνπο θΫηξηλνπο Ϊ θηηξηλσπνχο Ϊ Ψιισλ απνρξψζεσλ ζε αλαινγΫα αλψηεξε ηνπ 0,5% 

εθηφο ηνπ θαηεξγαζκΩλνπ κε πγξνζεξκηθΪ θαηεξγαζΫα (PARBOILING), ην νπνΫν επηηξΩπεηαη λα Ωρεη ρξψκα ειαθξΨ ππνθΫηξηλν. 

- Λα κελ πεξηΩρεη θφθθνπο εξπζξνχο Ϊ κε εξπζξΩο ξαβδψζεηο ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 3%. Παλ θφθθνη κε εξπζξΩο ξαβδψζεηο ζεσξνχληαη εθεΫλνη πνπ θΩξνπλ 

ξαβδψζεηο Ϊ ζηΫγκαηα εξπζξΨ, πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθΨ ηνπιΨρηζηνλ ην 15% ηεο φιεο επηθΨλεηαο ηνπ θφθθνπ. 

- Λα κελ πεξηΩρεη θφθθνπο αψξνπο, πξαζηλσπνχο Ϊ θξεηηδφκνξθνπο ζε αλαινγΫα αλψηεξε ηνπ 3%, γηα ηηο ζηξνγγπιφζπεξκεο θαη ηνπ 2% γηα ηηο ινηπΩο πνηθηιΫεο 

θαηΨ βΨξνο. 

- Λα κελ πεξηΩρεη πγξαζΫα ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 15% θαη κε αλνρΪ 16%. 

Ρν ξχδη ζα εΫλαη ζπζθεπαζκΩλν ζε ζπζθεπαζΫα ησλ 500 Ϊ 1000gr (πιελ ησλ πξνβιεπφκελσλ ελδεΫμεσλ) ζα πξΩπεη απαξαΫηεηα λα αλαγξΨθεηαη θαη ε πνηφηεηα 

ηνπ ξπδηνχ. 

ΑΙΑΡΗ 

ΑΙΑΡΗ καγεηξηθφ ζπζθεπαζΫα 500 gr, επηηξαπΩδην 400 gr θαη αηνκηθΪο ζπζθεπαζΫαο 1gr. 

Ρν αιΨηη λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 38 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο, λα 

εΫλαη καγεηξηθφ, ςηιφ, θπζηθφ, ζαιαζζηλφ, ησδηνχρν, θαζαξφ, ιεπθφ, γπαιηζηεξφ, αλαιινΫσην κε πεξηεθηηθφηεηα ζε NaCL ηνπιΨρηζηνλ 95%. Λα κελ πεξηΩρεη 

μΩλεο χιεο, πξφζζεηεο ρξσζηηθΩο νπζΫεο λα κελ εκθαλΫδεη νπνηαδΪπνηε νζκΪ. Νη αιθαιηθΩο γαΫεο εθπεθξαζκΩλεο ζε ρισξηνχρν καγλΪζην λα κελ εΫλαη < ηνπ 1% 

ε δε πγξαζΫα λα κελ ππεξβαΫλεη ην 1%. 

Λα δηαηΫζεηαη ζε ζπζθεπαζΫα πιαζηηθφ ζαθνπιΨθη ησλ 500 gr, ζε επηηξαπΩδην (θηΨιε κε Ψλνηγκα) ησλ 400 gr θαη ζε αηνκηθΪ ζπζθεπαζΫα ηνπ 1 gr φπνπ ζα 

αλαθΩξνληαη φιεο νη απαξαΫηεηεο ελδεΫμεηο (εµεξ/ληα ζπζθεπαζΫαο). 

ΚΞΑΣΑΟΗΘΑ ζε ζπζθεπαζΫα αεξνζηεγΪ - πιαζηηθΨ ζαθνπιΨθηα ηνπ 1 Kgr Ϊ Ψιιεο ζπζθεπαζΫαο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζΪθεο θαη δηαρεηξηζηηθΩο απαηηΪζεηο ηνπ 

ΛνζνθνκεΫνπ Ωηνηκα πξνο ρξΪζε.  

Όια ηα κπαραξηθΨ λα Ωρνπλ ηα ηππηθΨ νξγαλνιεπηηθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ (νζκΪ, γεχζε, ρξψκα) ηνπ εΫδνπο, λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 42, 43, 44 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

γξαζΫα <15%. 

ΑδηΨιπηα ζε ΖCL ζπζηαηηθΨ ηΩθξαο 2%.  

ΑθιαηνμΫλεο (Β1+Β2+G1+G2) <10κg/Kg.      

Δίδε: Καχξν Ξηπέξη, Οίγαλε, Θαλέια ζθφλε, Θαλέια μχιν, Γπφζκνο, Κνζρνθάξπδν, Θάξπ, Ξάπξηθα γιπθηά, Κπαράξη ηξηκκέλν, Θίκηλν, θχιια 

δάθλεο, βαλίιηα. 

1) Καχξν Ξηπέξη : ραξαθηεξΫδνληαη νη απνμεξακΩλνη θαξπνΫ ηνπ θπηνχ Peper Nigrum L πνπ Ωρνπλ ζπιιεγεΫ ζε Ψγνπξε θαηΨζηαζε θαη Ωρνπλ μεξαζεΫ γξΪγνξα. 

Λα πεξηΩρεη ηΩθξα ζε πνζνζηφ 6% θαη΄αλψηαην φξην θαη αδηΨιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΨ ηεο ηΩθξαο θαη΄αλψηαην φξην 2% θαη πγξαζΫα φρη 

κεγαιχηεξν απφ 15%.   

2) Οίγαλε : ραξαθηεξΫδνληαη ηα απνμεξακΩλα Ψλζε θαη θχιια ηνπ εΫδνπο Origanum vulgare L θαη Ψιισλ εηδψλ, πνπ πξΩπεη λα εΫλαη απαιιαγκΩλα θχιισλ 

Ψιισλ φκνησλ θπηψλ θαη λα πεξηΩρνπλ πγξαζΫα φρη πΨλσ απφ 15%, ηΩθξα φρη πΨλσ απφ 17%, αδηΨιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΨ ηεο ηΩθξαο φρη πΨλσ 

απφ 6% θαη αηζΩξην Ωιαην ηνπιΨρηζηνλ 0,5%. 

3) Θαλέια ζθφλε θαη μχιν : ραξαθηεξΫδνληαη νη απνμεξακΩλνη θινηνΫ δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ γΩλνπο Cinnamomum, νη νπνΫνη πξΩπεη λα εΫλαη απαιιαγκΩλνη απφ 

ηνλ πξσηνγελΪ θινηφ θαη ηε ζηηβΨδα θειινχ. Ζ θαλΩιια ζε ζθφλε δελ πξΩπεη λα Ωρεη αληηιεπηφ ππφιεηκκα ζε ηεηξαρισξΨλζξαθα θαη πξΩπεη λα πεξηΩρεη αηζΩξην 

Ωιαην φρη ιηγφηεξν απφ 1,5%, πγξαζΫα θαη πηεηηθΩο νπζΫεο ζε 105νC φρη πΨλσ απφ 12%, ηΩθξα φρη πΨλσ απφ 6% θαη αδηΨιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΨ 

ηεο ηΩθξαο φρη πΨλσ απφ 2%.   

4) Γπφζκνο (Spearmint). 

5) Θχκηλν : ραξαθηεξΫδνληαη νη απνμεξακΩλνη ψξηκνη θαξπνΫ ηνπ θπηνχ Cuminum Cyminum L. νη νπνΫνη πξΩπεη λα πεξηΩρνπλ αηζΩξην Ωιαην ζε πνζνζηφ 2% 

ηνπιΨρηζηνλ, πγξαζΫα φρη πΨλσ απφ 13%, ηΩθξα φρη πΨλσ απφ 9,5% θαη αδηΨιπηα ζε πδξνρισξηθφ ζπζηαηηθΨ ηεο ηΩθξαο φρη πΨλσ απφ 3%. 

6) Φχιια δάθλεο : ραξαθηεξΫδνληαη ηα απνμεξακΩλα θχιια ηνπ δΩληξνπ Laurus Nobilis L, ηα νπνΫα πξΩπεη λα εΫλαη απαιιαγκΩλα θχιισλ δαθλνθΩξαζνπ θαη 

λα πεξηΩρνπλ πγξαζΫα φρη πΨλσ απφ ην 10%, ηΩθξα φρη πΨλσ απφ 6% θαη αδηΨιπηα ζε πδξνρισξηθφ νμχ ζπζηαηηθΨ ηεο ηΩθξαο φρη πΨλσ απφ 1%. 

7) Πφδα καγεηξηθή : Πφδα ε καγεηξηθΪ Ϊ δηηηαλζξαθηθΪ, εθ ηνπ αλζξαθηθνχ λαηξΫνπ, κε ρεκηθφ ηχπν NaHCO θαη εκθΨληζε ιεπηΪο ζθφλεο, σο πξφζζεην 

ηξνθΫκσλ κε θσδηθφ Δ500. Απειεπζεξψλεη δηνμεΫδην ηνπ Ψλζξαθα φηαλ αιιεινεπηδξΨ κε νμΩα θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηεΫηαη σο δηνγθσηηθφ ζηε καγεηξηθΪ. 

ΡππνπνηεκΩλε ζε πιαζηηθφ ζαθνπιΨθη, θαζαξνχ βΨξνπο 1.000 , ησλ 500 gr θαη 200 gr. 

8) Ρζάη :ΡΠΑΗ ζε ζπζθεπαζΫα 1 Kgr θαη αηνκηθΨ θαθειΨθηα 1,5 gr. 

Ρν πξντφλ λα εΫλαη Α‟ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 54 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

Κε ηελ νλνκαζΫα ¨ΡζΨη¨ λννχληαη ηα θχιια Ϊ θαη νθζαικνΫ θχιισλ πνπ Ωρνπλ μεξαζεΫ θαη θπιηλδξσζεΫ κε δηΨθνξεο κεζφδνπο θαη ζπαληφηεξα νη νθζαικνΫ 

αλζηψλ ηνπ ηετφδεληξνπ THEA SINENSIS Ϊ THEA ASSAMICA. 

Ζ παξνπζΫα κΫζρσλ ησλ θχιισλ ηνπ ηζαγηνχ επηηξΩπεηαη, θαζφζνλ απηνΫ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΩξνο ησλ θχιισλ ηνπ. Ρν ηζΨη λα κελ πεξηΩρεη θχιια, 

νθζαικνχο Ϊ κΫζρνπο Ψιισλ θπηψλ. 

Ρν πξνζθεξφκελν εΫδνο λα κελ πεξηΩρεη μΩλεο αλφξγαλεο Ϊ νξγαληθΩο νπζΫεο, πνπ κπνξεΫ λα απμΪζνπλ ην βΨξνο, επηηξεπφκελεο ηεο πξνζζΪθεο θπζηθψλ 

αξσκαηηθψλ νπζηψλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηνλ Θ.Ρ.Ξ.. Μπιψδεηο κΫζρνη ηζαγηνχ γΫλνληαη δεθηνΫ κΩρξη πνζνζηνχ 2%. 

Λα εΫλαη μεξφ, πξφζθαηεο ζπγθνκηδΪο θαη νκνηφκνξθνπ καχξνπ ρξψκαηνο. Λα Ωρεη ππνζηεΫ πιΪξε δχκσζε θαη θπιΫλδξηζε. Λα Ωρεη ΨξσκΨ επρΨξηζην, ρσξΫο 
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μΩλεο νζκΩο θαη λα παξΨγεη ξφθεκΨ επρΨξηζηεο γεχζεο, δηαπγΩο, ρξψκαηνο ζθνηεηλνχ θΫηξηλνπ. 

Λα κελ πσιεΫηαη ηζΨη νξηζκΩλεο ρψξαο πξνΩιεπζεο ζαλ ηζΨη Ψιιεο ρψξαο. 

Πηελ ζπζθεπαζΫα ηνπ ηζαγηνχ εθηφο απφ ηα ππνρξεσηηθΨ αλαγξαθφκελα ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 11 ΘεθΨιαην Η ηνπ Θ.Ρ.Ξ. λα αλαγξΨθεηαη θαη ν ηφπνο 

πξνΩιεπζεο. 

Ρν πξνµεζεπφµελν ηζΨτ πξΩπεη λα Ωρεη ηα παξαθΨησ ρεκηθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ. 

Ζ πγξαζΫα θαη νη πηεηηθΩο νπζΫεο ζηνπο 105νC, λα µελ εΫλαη πΨλσ απφ 10%. Ρν πδαηνδηαιπηφ εθρχιηζκα λα εΫλαη ηνπιΨρηζηνλ 30%. Λα εΫλαη πιΪξεο θαη 

θαλνληθφ ζε θαθεΐλε θαη λα δηαηεξεΫ φιεο ηνπ ηηο ηδηφηεηεο. 

Ρν πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπ 1Kgr ζα πξνζθΩξεηαη ζε πιαζηηθΪ αεξνζηεγΪ ζπζθεπαζΫα πνπ ζα Ωρεη θιεΫζεη ζεξµνθνιιεηηθΨ. 

Ρν ηζΨη ζε αηνκηθΨ θαθειΨθηα λα εΫλαη ζπζθεπαζκΩλν ζε θαθΩινπο απφ πνξψδεο ραξηΫ, εκβαπηηδφκελνπο, πεξηερνκΩλνπ 1,5 gr., νη νπνΫνη λα θιεΫλνπλ 

ζεξκνθνιιεηηθΨ. Πην θΨθειν λα εΫλαη ζπλδεδεκΩλν Ωλα ιεπηφ λΪκα γηα εκβΨπηηζε. Ζ ζπζθεπαζΫα απηΪ (θΨθεινο, λΪκα) λα εΫλαη ηνπνζεηεκΩλε κΩζα ζε ρΨξηηλν 

θΨθειν πνπ λα θιεΫλεη ζεξκνθνιιεηηθΨ γηα επηπιΩνλ πξνζηαζΫα ηνπ πεξηερφκελνπ. Νη εμσηεξηθνΫ απηνΫ θΨθεινη λα ηνπνζεηνχληαη αλΨ 100 ζε ρΨξηηλα θνπηηΨ, µε 

δηαθαλΩο πιαζηηθφ πεξΫβιεκΨ. 

9) Σακνκήιη : ζε θαθειΨθηα ηνπ 1,5 gr Ϊ Ψιιεο ζπζθεπαζΫαο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζΪθεο θαη δηαρεηξηζηηθΩο απαηηΪζεηο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ. 

Ρν πξνζθεξφκελν εΫδνο λα εΫλαη Α΄ θαηεγνξΫαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη Ξνηψλ, θαζψο θαη κε ηηο εθΨζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΩο 

θαη αγνξαλνκηθΩο δηαηΨμεηο. ΣακνκΪιη απφ ηα θπηΨ Matricaria Chamomille θαη Anthemous Nobilis L. 

Ρν ρακνκΪιη ζε αηνκηθΨ θαθειΨθηα λα εΫλαη ζπζθεπαζκΩλν ζε θαθΩινπο απφ πνξψδεο ραξηΫ, εκβαπηηδφκελνπο, πεξηερνκΩλνπ 1,5 gr, νη νπνΫνη λα θιεΫλνπλ 

ζεξκνθνιιεηηθΨ. 

Πην θΨθειν λα εΫλαη ζπλδεδεκΩλν Ωλα ιεπηφ, λΪκα γηα εκβΨπηηζε. Ζ ζπζθεπαζΫα απηΪ (θΨθεινο, λΪκα) λα εΫλαη ηνπνζεηεκΩλε κΩζα ζε ρΨξηηλν θΨθειν πνπ λα 

θιεΫλεη ζεξκνθνιιεηηθΨ γηα επηπιΩνλ πξνζηαζΫα ηνπ πεξηερφκελνπ. Νη εμσηεξηθνΫ απηνΫ θΨθεινη λα ηνπνζεηνχληαη αλΨ 100 ζε ρΨξηηλα θνπηηΨ, µε δηαθαλΩο 

πιαζηηθφ πεξΫβιεκΨ. 

ΦΟΓΑΛΗΔΠ - ΚΞΗΠΘΝΡΑ 

1. ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΑΡΝΚΗΘΔΠ ησλ δχν ηεκαρΫσλ 16 gr Ϊ Ψιιεο ζπζθεπαζΫαο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζΪθεο θαη δηαρεηξηζηηθΩο απαηηΪζεηο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ. 

Ρν πξντφλ πξΩπεη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζηα Ψξζξα 112, 113 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. Νη θξπγαληΩο 

λα παξαζθεπΨδνληαη απφ αιεχξη νπνηνπδΪπνηε ηχπνπ Ϊ θαηεγνξΫαο απφ ηα επηηξεπφκελα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Άξζξνπ 113 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. ΞξΩπεη λα 

πξνΩξρνληαη απφ θαλνληθΨ παξαζθεπαζκΩλν Ψξην, κεηΨ ηελ θνπΪ ζε ηεκΨρηα λα ππνβΨιινληαη ζε δεχηεξν θιηβαληζκφ, γηα ηελ απαιιαγΪ ηνπο απφ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ λεξνχ θαη κε ζθνπφ ην ειαθξχ ςΪζηκν. 

Νη πξνζθεξφκελεο θξπγαληΩο λα εΫλαη ζε ζπζθεπαζΫα flow pack ησλ 2 ηεκαρΫσλ. Ππλνιηθφ βΨξνο ζπζθεπαζΫαο πεξΫπνπ 16 gr. +/-3 gr. ΠπζηαηηθΨ : Άιεπξν 

ζΫηνπ, πδξνγνλνκΩλα θπηηθΨ Ωιαηα, καγηΨ, δΨραξε, αιΨηη. 

2. ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΗΘΑΙΔΩΠ ζε ζπζθεπαζΫα ησλ 180 gr. 

Νη θξπγαληΩο ζηθΨιεσο ζα πξΩπεη λα εΫλαη αξΫζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκΩλεο ζε θαηΨιιειε πιαζηηθΪ αεξνζηεγΪ ζπζθεπαζΫα, θαζαξνχ βΨξνπο θαη ζπζθεπαζΫα 

ησλ 180 gr (πεξΫπνπ). ΔμσηεξηθΨ ηεο ζπζθεπαζΫαο λα αλαγξΨθνληαη ηα ζπζηαηηθΨ. ΠπζηαηηθΨ: Άιεπξν ζηθΨιεσο, πδξνγνλσκΩλα θπηηθΨ Ωιαηα, καγηΨ, δΨραξε, 

αιΨηη. 

Νη θξπγαληΩο λα εΫλαη νιφθιεξεο ρσξΫο λα εΫλαη ζπαζκΩλεο θαη µε ηξΫκκαηα. 

ΝΠΞΟΗΑ 

Φαζφιηα μεξά κέηξηα, θαζφιηα μεξά γίγαληεο, θαθέο ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 gr. 

Ρα φζπξηα λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο, ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ(1) πξφζθαηεο εζνδεΫαο, λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 121 ΘεθαιαΫνπ ΣΗΗΗ 

ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο θαη λα εΫλαη ζχκθσλα κε :  

A ηελ ππ‟ αξηζ. 37227/87 (ΦΔΘ 541/Ρ.Β‟) ΘνηλΪ Απφθαζε ησλ π. ΓεσξγΫαο, ΔκπνξΫνπ ΄΄ ΞεξΫ ΡππνπνηΪζεσο ησλ πξνζπζθεπαζµΩλσλ εγρσξΫσλ νζπξΫσλ΄΄ 

(ΦΔΘ 541/ηεχρνο Β΄/9-10-87) πνπ ηξνπνπνηΪζεθε µε ΘνηλΪ Απφθαζε π. ΓεσξγΫαο - ΔκπνξΫνπ (ΦΔΘ 209/T. Β‟/ 20-4-88). 1.4.3. 

B. ηελ ππ‟ αξηζκφ 487/2000 (ΦΔΘ 1219/Ρ.Β‟) ΘνηλΪ Απφθαζε ησλ π. ΑλΨπηπμεο, Δζλ. ΝηθνλνκΫαο θαη Γηθαηνζχλεο ΄΄ΞεξΫ γηεηλΪο ησλ ΡξνθΫκσλ ζε 

Ππκκφξθσζε πξνο ηελ ΝδεγΫα 93/43/ΔΝΘ΄΄. 

Γ. ηελ ΑγνξαλνκηθΪ ΓηΨηαμε 14/89 (Άξζξν 212,214). 

1. Μεξά Φαζφιηα : 

Ρα ππφ πξνκΪζεηα μεξΨ θαζφιηα ζα πξΩπεη λα πξνΩξρνληαη απφ ηα απνμεξακΩλα ψξηκα βξψζηκα ζπΩξκαηα ηνπ θπηνχ ηεο νηθνγΩλεηαο ησλ ςπραλζψλ, 

(LEGUMIΛΝSAE), θαζΫνινο (PHASEOLUS VULGARIS L.) λα εΫλαη καιαθΨ θαη αιεπξψδε, ην εμσηεξηθφ ηνπο ρξψκα εΫλαη ιεπθφ θαη ε επηθΨλεηΨ ηνπο ζηηιπλΪ. 

Λα εΫλαη ηειεπηαΫαο εζνδεΫαο θαηΨ ην ρξφλν ηεο παξΨδνζεο, ην νπνΫν λα βεβαηψλεηαη κε Ωγγξαθε βεβαΫσζε. Ρα θαζφιηα εζνδεΫαο ηξΩρνληνο Ωηνπο εΫλαη καιαθΨ 

θαη αιεπξψδε, ην εμσηεξηθφ ηνπο ρξψκα εΫλαη ιεπθφ θαη ε επηθΨλεηΨ ηνπο ζηηιπλΪ. Νη θφθθνη ησλ θαζνιηψλ πΩξαλ ηνπ Ωηνπο ε εκπεηξΫα αιιΨ θαη ε πξΨμε Ωρεη 

δεΫμεη φηη : 

1 ΔΫλαη μεξνΫ θαη ξπηηδσκΩλνη θαη ην ρξψκα ηνπ πεξηζπεξκΫνπ ηνπο εΫλαη θΫηξηλν. 

2 Όηαλ πηεζζνχλ κε ηα δφληηα, ζξαχνληαη εχθνια ζε θνκκΨηηα θαηΨ ηε δηεχζπλζε ηνπ κΪθνπο ηνπο θαη ζην ζεκεΫν ηεο ζξαχζεσο ην ρξψκα εΫλαη θΫηξηλν, ζηαρηΫ 

Ϊ θαθΩ. 

3.Όηαλ εμεηΨδνληαη καθξνζθνπηθΨ, παξνπζηΨδνπλ ραξαθηεξηζηηθφ κεζνδηΨζηεκα κεηαμχ ησλ θνηπιεδφλσλ ηνπο (ζηνπο θφθθνπο λΩαο εζνδεΫαο δελ ππΨξρεη ην 

κεζνδηΨζηεκα απηφ). 

Λα εΫλαη νκνηνγελΪ θαη ιεπηφθινηα. Λα εΫλαη θνζθηληζκΩλα θαη ΄θαζαξηζκΩλα΄, δειαδΪ λα εΫλαη απαιιαγκΩλα απφ θΨζε μΩλε πξφζκημε θαη λα κελ πεξηΩρνπλ μΩλεο 

χιεο, φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 1 ηεο 37227/87 Απφθαζεο ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο (γαηψδεηο πξνζκΫμεηο, ραιΫθηα, ζηειΩρε θπηψλ) ζε πνζνζηφ πΨλσ απφ 
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0,05%, απφ ηηο νπνΫεο νη γαηψδεηο πξνζκΫμεηο, λα εΫλαη κΩρξη 0,02% (ηνηο εθαηφ) ζχκθσλα µε ηελ απφθαζε 37227/87 ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο θαη κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ παξ.14 ηνπ Ψξζξνπ 121 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.. 

Λα Ωρνπλ μεξαζεΫ, θπζηθΨ, ζηνλ αΩξα Ϊ ηερλεηΨ, µε ηξφπν πνπ λα µελ πξνθαιεΫ αιινηψζεηο ζηνλ θφθθν. Λα Ωρνπλ βΨξνο, αλΨ ρΫιηνπο θφθθνπο, ζχκθσλα µε ηα 

θαζνξηδφκελα ζην Ψξζξν 3 ηεο 37227/87 Απφθαζεο ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο. 

Νη θφθθνη λα εΫλαη ζθαηξνεηδεΫο, θπιηλδξηθνΫ Ϊ πιαηηνΫ. 

Λα Ωρνπλ αλαπηπρζεΫ θαιΨ θαη λα Ωρνπλ σξηκΨζεη πιΪξσο. 

Λα µελ Ωρνπλ γεχζε πηθξΪ Ϊ ηαγγΪ θαη λα κελ αλαδχνπλ δπζΨξεζηε νζκΪ (επξσηΫαζε).  

Λα κελ Ωρνπλ αλακεηρζεΫ µε αλφξγαλεο Ϊ νξγαληθΩο νπζΫεο. 

Λα βξΨδνπλ ζε 1,5 Ωσο 2 ψξεο, θαηΨ αλψηαην φξην. ΚεηΨ ην βξαζκφ ηνπο κε λεξφ πξΩπεη λα Ωρνπλ επρΨξηζηε νζκΪ θαη γεχζε. 

Λα µελ εΫλαη αηξνθηθΨ θαη απνρξσκαηηζκΩλα, λα µε θΩξνπλ ζηΫγκαηα θαη ε ρξνηΨ ηνπο λα µελ εΫλαη ππνθΫηξηλε, θΫηξηλε, θαηΨ Ϊ καχξε. 

Λα κελ εΫλαη θπηξσκΩλα θαη αλακεκεηγκΩλα µε Ψιινπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ πΨλσ απφ 0,5%.  

Λα εΫλαη αθΩξαηα θαη λα µελ απνηεινχληαη απφ ζπαζκΩλνπο θφθθνπο ζε πνζνζηφ πΨλσ απφ 2%(ηνηο εθαηφ). 

Γελ ζα πξΩπεη λα πεξηΩρνπλ ππνιεΫκκαηα θπηνθαξκΨθσλ. 

Λα κελ Ωρνπλ ππνβιεζεΫ ζε πδξνζεξκηθΪ θαηεξγαζΫα (επΫδξαζε πδξαηκψλ) πξνο απφθξπςε ηεο παιαηφηεηΨο ηνπο. 

Ζ πγξαζΫα θαη νη πηεηηθΩο νπζΫεο ησλ θαζνιηψλ, ζηνπο 105ν C, λα µελ εΫλαη πΨλσ απφ 14% (ηνηο εθαηφ). 

Α. Φαζφιηα μεξά κεζφζπεξµα ή κέηξηα : Νη ρΫιηνη θφθθνη λα Ωρνπλ βΨξνο κεηαμχ 300 θαη 450 gr Ϊ πνζνζηφ 90%, απφ ηνπο θφθθνπο απηνχο, λα δηΩξρεηαη 

απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιΩο νπΩο δηακΩηξνπ 8,5 mm θαη λα ζπγθξαηεΫηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιΩο νπΩο δηακΩηξνπ 7 mm. (Απφθαζε 37227/87 ηνπ 

πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο) Νη θφθθνη λα εΫλαη νκνηφκνξθνη, θπιηλδξηθνΫ Ϊ πιαηηνΫ. 

Β. Φαζφιηα γίγαληεο : Νη ρΫιηνη θφθθνη λα Ωρνπλ βΨξνο κεηαμχ 1200 θαη 1800 gr Ϊ πνζνζηφ 90%, απφ ηνπο θφθθνπο απηνχο, λα δηΩξρεηαη απφ θφζθηλν µε 

ζηξνγγπιΩο νπΩο δηακΩηξνπ 13 mm θαη λα ζπγθξαηεΫηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιΩο νπΩο δηακΩηξνπ 12 mm.( Απφθαζε 37227/87 ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο) 

2. Φαθή κεζφζπεξκε : Ζ ππφ πξνκΪζεηα θαθΪ λα πξνΩξρεηαη απφ  ηα απνμεξακΩλα, ψξηκα, βξψζηκα ζπΩξκαηα ηνπ θπηνχ ηεο νηθνγΩλεηαο ησλ ςπραλζψλ 

(LEGUMINOSAE). 

Νη θφθθνη λα εΫλαη νκνηφκνξθνη, πιαηηνΫ Ϊ θαθνεηδεΫο ζε πςειΨ πνζνζηΨ (98-99%). ΣΫιηνη θφθθνη λα Ωρνπλ βΨξνο κεηαμχ 45 θαη 60 gr Ϊ πνζνζηφ 90% απφ ηνπο 

θφθθνπο απηνχο λα δηΩξρεηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιΩο νπΩο δηακΩηξνπ 6 mm θαη λα ζπγθξαηεΫηαη απφ θφζθηλν µε ζηξνγγπιΩο νπΩο δηακΩηξνπ 5,5 mm. 

(Απφθαζε 37227/87 ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο). Λα βξΨδεη ζε 1,5 Ωσο 2 ψξεο θαη‟ αλψηαην φξην. ΚεηΨ ην βξαζκφ ν θινηφο ζα πξΩπεη λα εΫλαη αλνηγκΩλνο θαη νη 

θφθθνη θαιΨ βξαζκΩλνη (ρπισκΩλνη). 

3. Οεβίζηα : Ρν ππφ πξνκΪζεηα πξντφλ λα πξνΩξρεηαη απφ ηα απνμεξακΩλα ψξηκα, βξψζηκα ζπΩξκαηα ηνπ θπηνχ Cicer arietinum - ΔξΩβηλζνο ν 

θνηλφο, ΔξΩβηλζνο ν θξηφκνξθνο. 

Λα Ωρνπλ αλαπηπρζεΫ θαιΨ θαη λα Ωρνπλ σξηκΨζεη πιΪξσο. 

Λα µελ Ωρνπλ γεχζε πηθξΪ Ϊ ηαγγΪ θαη λα µελ αλαδχνπλ δπζΨξεζηε νζκΪ (επξσηΫαζε). 

Λα µελ Ωρνπλ αλακεηρζεΫ µε αλφξγαλεο Ϊ νξγαληθΩο νπζΫεο. 

Λα βξΨδνπλ ζε 1,5 Ωσο 2 ψξεο, θαηΨ αλψηαην φξην. ΚεηΨ ην βξαζκφ ηνπο µε λεξφ πξΩπεη λα Ωρνπλ επρΨξηζηε νζκΪ θαη γεχζε. 

Λα µελ εΫλαη αηξνθηθΨ θαη απνρξσκαηηζκΩλα, λα µε θΩξνπλ ζηΫγκαηα. 

Tα ξεβΫζηα λα εΫλαη κεγεζψλ: (Απφθαζε 37227/87 ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο) 

Α. κεζφζπεξµα (ξεβίζηα κέηξηα)-ΒΨξνο 1000 θφθθσλ 380-550 gr  

Β. ξεβίζηα κηθξφζπεξκα (ξεβίζηα ςηιά)-ΒΨξνο 1000 θφθθσλ 380 gr θαη θΨησ. 

(1) Απφ ηελ εκπεηξΫα καο Ωρεη απνδεηρζεΫ φηη ηα ΔιιεληθΨ φζπξηα εΫλαη θαιχηεξα φισλ ησλ Ψιισλ πνπ κΩρξη ηψξα θπθινθνξνχλ ζηελ ΔιιεληθΪ αγνξΨ. Ρα 

ειιεληθΨ φζπξηα θεκΫδνληαη γηα ηε λνζηηκηΨ ηνπο. ΗδΫσο ηα φζπξηα ηεο ΒνξεΫνπ ΔιιΨδαο, επεηδΪ ην Ωδαθνο εΫλαη πινχζην ζε θΨιην, θΨλεη ηα φζπξηα ηδηαΫηεξα 

βξαζηεξΨ θαη εχγεπζηα. Φαζφιηα Ξξεζπψλ, θαθΩο Βνΐνπ ΘνδΨλεο, θΨβα Φελενχ θαη ΠαληνξΫλεο, ξεβΫζηα ΙΨξηζαο Ϊ Γξεβελψλ εΫλαη κεξηθΨ απφ ηα φζπξηα κε 

«ηδηαΫηεξε παηξΫδα», φπνπ ην κηθξνθιΫκα ηα θΨλεη κνλαδηθΨ. 

ΜΓΗ-ΣΚΝΠ ΙΔΚΝΛΗΝ- ΒΑΙΠΑΚΗΘΝ 300 – 400 gr  

1. Μχδη : To μχδη λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 39 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο 

ΓηαηΨμεηο. 

Λα πξνΩξρεηαη κφλν απφ νμηθΪ δχκσζε ηνπ θξαζηνχ απφ ρισξΨ ζηαθχιηα Ϊ απφ μεξΪ ζηαθΫδα ,θαη λα κελ εΫλαη αλαπιΪξσκα μπδηνχ (λα κελ πεξηΩρεη αιθνφιε). 

Ζ ζπζθεπαζΫα λα θΩξεη ζηα ειιεληθΨ ελδεΫμεηο φπσο απηΩο αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 10 θαη 11 Θ.Ρ.Ξ.. 

Ζ νμχηεηα ηνπ μπδηνχ, πνπ πξνζθΩξεηαη ζε ζπζθεπαζΫα (ηππνπνηεκΩλν) πξΩπεη λα εΫλαη ηνπιΨρηζηνλ 6% ζε νμηθφ νμχ Άξζξν 39 παξαγξ.3 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.. 

Πηε ζπζθεπαζΫα ηνπ εκθηαισκΩλνπ μπδηνχ (πιαζηηθΪ θηΨιε 400 gr) πξΩπεη απαξαΫηεηα λα αλαγξΨθεηαη Ϊ εκεξνκελΫα ζπζθεπαζΫαο. 

2. Σπκφο ιεκφλη : Ρν πξνζθεξφκελν εΫδνο λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΨθνπ 5 ηνπ Ψξζξνπ 127 ηνπ Θ.Ρ.Ξ., φπσο ηξνπνπνηΪζεθε 

κε ηηο απνθΨζεηο ηνπ ΑΣΠ 885/72, 2647/76 θαη ην Ξ.Γ.526/83. 

Ζ ΣΖΚΗΘΉ ΠΠΡΑΠΖ ηνπ πξντφληνο λα εΫλαη : 

α) Δηδηθφ βΨξνο ζηνπο 150νC, ηoπιΨxηζηoλ 1,032 (4,5 βαζκνΫ BAUME Ϊ 8 βαζκoΫ BRIX). 

β) ΝιηθΨ ζΨθραξα ζε ηκβεξηoζΨθxαξo, κΩγηζην 2,25%. 

γ) ΠρΩζε αλαγφλησλ ζαθρΨξσλ πξνο θαιακoζΨθxαξo φρη θΨησ ηνχ 0,8. 

δ) ΡΩθξα 0,25% - 0,40%. 

ε) Νμχηεηα εθθξαζκΩλε ζε Ψλπδξo θηηξηθφ νμχ ηoπιΨxηζηoλ 5,5%. 
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ζη) Αξηζκφο θνξκφιεο θπκαηλφκελνο απφ 1 Ωσο 1,8. 

δ) ΘαηΨ ηελ xξσκαηoγξαθηθΪ εμΩηαζε επΫ xΨξηoπ Ϊ ιεπηΪο ζηηβΨδαο πξΩπεη λα δηαπηζηψλεηαη ε παξνπζΫα ησλ θπζηθΨ ελεxoκΩλσλ ακηλνμΩσλ θαη πιΪξεο 

απνπζΫα γιπθΫλεο. 

ΔπΫ ηεο ζπζθεπαζΫαο ηνπ, (πιαζηηθΪ θηΨιε 380 gr) εθηφο ησλ Ψιισλ πξνβιεπφκελσλ ελδεΫμεσλ, πξΩπεη λα αλαγξΨθεηαη κε επθξηλΪ θεθαιαΫα γξΨκκαηα ε 

θξΨζε ΑΟΡΚΑ ΙΔΚΝΛΗ θαη Ϊ εκεξνκελΫα ζπζθεπαζΫαο. 

ΦΠΗΘΝΠ ΣΚΝΠ : 

1. Φπζηθφο ρπκφο θξνχησλ (πνξηνθΨιη Ϊ κΪιν Ϊ θνθηΩηι θξνχησλ) ζε αηνκηθΪ ζπζθεπαζΫα ησλ 250 ml Ϊ Ψιιεο ζπζθεπαζΫαο  ζχκθσλα κε ηηο ζπλζΪθεο θαη 

δηαρεηξηζηηθΩο απαηηΪζεηο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ. 

Ρν πξντφλ λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ φηη αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 126 θαη 127 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. Υο 

ρπκφο θξνχησλ νξΫδεηαη ην δπκψζηκν αιιΨ κε δπκσζΩλ πξντφλ πνπ ιακβΨλεηαη απφ πγηΪ θαη ψξηκα θξνχηα, ελφο Ϊ πνιιψλ εηδψλ, κε κεραληθΩο κεζφδνπο 

ιΪςεο θαη Ωρεη ην ρξψκα, ην Ψξσκα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθΪ γεχζε ησλ ρπκψλ ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνΫα πξνΩξρεηαη. Νη νξγαλνιεπηηθνΫ ραξαθηΪξεο ησλ 

πξντφλησλ πξΩπεη λα εΫλαη Ψκεκπηνη θαη λα κελ παξΩρνπλ ελδεΫμεηο ρξεζηκνπνηΪζεσο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ Ϊ αηεινχο επεμεξγαζΫαο. 

Νη θπζηθνΫ αηνκηθνΫ ρπκνΫ θξνχησλ ζπζθεπαζΫαο ησλ 250ml, ζα πξΩπεη λα εΫλαη ζε ζπζθεπαζΫα Tetra Pak θαη Tetra Brik, κε πψκα εχθνιν ζην Ψλνηγκα, ρσξΫο 

πξνζζΪθε ζπληεξεηηθψλ, ρσξΫο πξνζζΪθε δΨραξεο Ϊ Ψιιεο θπζηθΪο Ϊ ηερλεηΪο γιπθαληηθΪο χιεο, κε Ωλδεημε εκεξνκελΫαο ζπζθεπαζΫαο θαη ιΪμεο 

θαηαλΨισζεο. 

ΔΙΗΔΠ 

ΔιηΩο καχξεο ΘΑΙΑΚΥΛ κεγΩζνπο 140-160 ηεκ/Kgr ε 160-180ηεκ/Kgr. 

Ρν πξντφλ λα εΫλαη Α΄πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ φηη αλαθΩξνληαη  ζην Ψξζξν 123 θαη εηδηθΨ παξ. 9 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο 

ΓηαηΨμεηο. 

Νη δηαηηζΩκελνη ζηελ θαηαλΨισζε θαξπνΫ λα πξΩπεη λα εΫλαη εκηψξηκνη Ϊ ψξηκνη θαξπνΫ ΔιηΨο Θαιακψλ, θαηφπηλ εηδηθΪο επεμεξγαζΫαο ην ηειηθφ δε πξντφλ λα Ωρεη 

γεχζε θξνπηψδε, ζΨξθα ηξαγαλΪ, εχθνια απνζπψκελε απφ ηνλ ππξΪλα θαη ρξψκα καχξν κΩρξη κειαλψδεο θαη πνπ Ωγηλαλ δηαηεξΪζηκνη κε αιΨηηζκα Ϊ ζε Ψικε 

Ϊ ζε μχδη Ϊ κε ειαηφιαδν, θαη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθΨησ φξνπο: 

Νη ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα ηελ παξαζθεπΪ ησλ ειηψλ, θαξπνΫ πξΩπεη λα εΫλαη Ψξηηνη θαη λα κελ παξνπζηΨδνπλ νπνηαδΪπνηε αιινΫσζε Ϊ πξνζβνιΪ απφ ζθψιεθεο Ϊ 

Ωληνκα θ.ι.π.. Ρα αλεθηΨ επηηξεπφκελα πνζνζηΨ ησλ πξνζβεβιεκΩλσλ ειηψλ θαζνξΫδνληαη απφ ηηο ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

Γηα ηελ εθπΫθξαλζε ησλ δηαηηζΩκελσλ ζαλ καχξσλ ειηψλ ΘΑΙΑΚΥΛ δελ επηηξΩπεηαη ε ρξεζηκνπνΫεζε αιθαιηθψλ δηαιπκΨησλ. 

Απαγνξεχεηαη ε αλΨκημε ειηψλ δηαθνξεηηθνχ εΫδνπο. 

Νη ειηΩο ζα δηαηΫζεληαη κε νλνκαζΫα πνπ ζα δειψλεη ην εΫδνο απηψλ ΔιηΩο Θαιακψλ. 

Γελ επηηξΩπεηαη ε πξνζζΪθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. 

ΔπηηξΩπεηαη ε ρξΪζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηΪκαηνο III ΠπληεξεηηθΨ θαη αληηνμεηδσηηθΨ ηνπ Ψξζξνπ 13 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.. 

Ζ ζπζθεπαζΫα λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο ησλ Άξζξσλ 9 θαη 23 ηνπ Θ.Ρ.Ξ θαη λα εΫλαη ζπζθεπαζκΩλνη θαηΨ πξνηΫκεζε ζε κεηαιιηθΨ δνρεΫα ησλ 13Kgr θαζαξνχ 

βΨξνπο πεξηερνκΩλνπ εΫδνπο. 

ΕΔΙΔ κε δάραξε ή άγιπθνο. 

ΔΫδνο: Πθφλε παξαζθεπΪο δειΩ, δηΨθνξσλ γεχζεσλ ζε ζπζθεπαζΫα 1 Kgr. 

Ρα πξνζθεξφκελα εΫδε ζα πξΩπεη λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ φηη αλαθΩξνληα ζην Ψξζξν 131, 132(1) ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η, 136 ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη 

Ξνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθΨζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΩο θαη αγνξαλνκηθΩο δηαηΨμεηο. 

Πθφλεο παξαζθεπΪο πεθηψλ (δειΩ) λννχληαη ηα ζθεπΨζκαηα ζε κνξθΪ ζθφλεο, πνπ παξαζθεπΨδνληαη απνθιεηζηηθΨ θαη κφλν απφ ηηο ξεηΨ θαηνλνκαδφκελεο 

επηηξεπφκελεο πξψηεο χιεο ζην Ψξζξν 132 ηνπ Θ.Ρ.Ξ., απφ ηηο νπνΫεο κε νκνγελνπνΫεζε, κε ηελ πξνζζΪθε λεξνχ Ϊ ρπκνχ θξνχησλ θαη θπζηθΪο δαραξνχρνπ 

γιπθαληηθΪο χιεο παξαζθεπΨδνληαη πεθηΩο. 

Νη ζθφλεο παξαζθεπΪο δειΩ πξΩπεη λα δηαηΫζεληαη ζηελ θαηαλΨισζε απνθιεηζηηθΨ θαη κφλν ζε ζπζθεπαζΫα, ζηελ νπνΫα ζα αλαγξΨθεηαη ζαθψο θαη επθξηλψο ην 

εΫδνο ηεο πεθηΪο πνπ ζα παξαζθεπαζηεΫ, ιεπηνκεξεΫο νδεγΫεο ρξΪζεο θαη ε ζχλζεζε ηνπο. 

Πηελ θχξηα φςε ηεο ζπζθεπαζΫαο ησλ ζθνλψλ παξαζθεπΪο πεθηψλ, πξΩπεη λα αλαγξΨθεηαη: 

α) Κε επθξηλΪ θεθαιαΫα γξΨκκαηα χςνπο 5 mm, ε θξΨζε π.ρ. ΕΔΙΔΠ ΚΔ ΑΟΥΚΑ ΘΔΟΑΠΗ, πξνο απνθπγΪ παξαπιΨλεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, εθφζνλ 

δελ πεξηΩρνπλ ρπκνχο νπσξψλ, θαη 

β) ε ζχλζεζΪ ηνπο. 

Πε θαλΩλα ζηΨδην ηεο παξαζθεπΪο ησλ γιπθψλ δελ ζα πξΩπεη λα ρξεζηκνπνηεζεΫ γιπθαληηθΪ νπζΫα πιελ ηεο ζνπθξφδεο, θξνπθηφδεο θαη γιπθφδεο. ΕειΩ ρσξΫο 

δΨραξε κε επηηξεπφκελεο γιπθαληηθΩο χιεο (ΑζπαξηΨκε, ΠαθραξΫλε, Αθεζνπιθακηθφ Θ, ΛενηΨκε, ζνπθξαιφδε). 

ΘΑΦΔΠ  

Θαθέο Διιεληθφο αιεζκέλνο ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 100gr. 

Ρν πξντφλ λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ φηη αλαθΩξεηαη ζην Ψξζξν 50 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αιεζκΩλνπ θαθΩ ζε αλφξγαλεο χιεο (ηΩθξα) δελ πξΩπεη λα εΫλαη πΨλσ απφ 5,5% θαη ε πγξαζΫα θαη νη πηεηηθΩο ζε 105νC νπζΫεο ηνπ, δελ 

επηηξΩπεηαη λα εΫλαη πΨλσ απφ 5%. 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα δε ζε πδαηνδηαιπηΩο χιεο δελ πξΩπεη λα εΫλαη κηθξφηεξε απφ 23%. 

Ν αιεζκΩλνο θαθΩο δελ πξΩπεη λα πεξηΩρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθΩο νπζΫεο θαη δελ ζα Ωρνπλ αθαηξεζεΫ νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ νη πδαηνδηαιπηΩο χιεο. 

ΔμσηεξηθΨ ηεο ζπζθεπαζΫαο λα αλαγξΨθεηαη ε πξνΩιεπζε θαη ε εκεξνκελΫα ιΪμεο. 

Θαθέο θίιηξνπ. ΘαθΩο θΫιηξνπ αξΫζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκΩλνο ζε θαηΨιιειε αεξνζηεγΪ ζπζθεπαζΫα, βΨξνπο 500 gr. ΔμσηεξηθΨ ηεο ζπζθεπαζΫαο λα 





 
  Ανήκει ζηη δ/ξη 6/2020 

 

52 

 

αλαγξΨθεηαη ε πξνΩιεπζε θαη εκεξνκελΫα ιΪμεο ηνπιΨρηζηνλ. 

ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ  

Ρν πξνζθεξφκελν εΫδνο ζα πξΩπεη λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ φηη αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 131, 132(1) θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη 

Ξνηψλ, θαζψο θαη ηηο εθΨζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθΩο θαη αγνξαλνκηθΩο δηαηΨμεηο. 

Πηελ ζΪκαλζε επΫ ηεο αηνκηθΪο ζπζθεπαζΫαο, λα αλαγξΨθεηαη ε ζπλνιηθΪ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζΨθραξα κε ηελ Ωλδεημε, νιηθΪ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζΨθραξα ……. gr 

αλΨ 100 gr, φπνπ ν αλαθεξφκελνο αξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκΪ πνπ πξνζδηνξΫδεηαη κε δηαζιαζηκεηξΫα επΫ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Λα εΫλαη δηαθφξσλ γεχζεσλ (βεξΫθνθν, ξνδΨθηλν, θξΨνπια, θεξΨζη) θαη λα πξνΩξρεηαη απφ θξνχηα A‟ πνηφηεηαο ζε αηνκηθΪ ζπζθεπαζΫα ησλ 20 gr, ρσξΫο 

ζπληεξεηηθΨ θαη ζηελ ζπζθεπαζΫα λα αλαγξΨθεηαη ε ζπλνιηθΪ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζΨθραξα 

ΣΑΙΒΑΠ  

Ρν πξντφλ ζα πξΩπεη λα πιεξνΫ φηη αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 50 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο  Ν ραιβΨο λα Ωρεη 

παξαζθεπαζζεΫ απφ πνιηφ ζεζακηνχ (ηαρΫλη), κε θπζηθΩο δαραξνχρεο γιπθαληηθΩο χιεο κε ηελ πξνζζΪθε θαη ειΨρηζηεο πνζφηεηαο εθρπιΫζκαηνο ξΫδαο 

ζηξνπζΫνπ. Γηα ηελ παξαζθεπΪ ηνπ επηηξΩπεηαη ε πξνζζΪθε μεξψλ θαξπψλ, θαθΨν, ζνθνιΨηαο Ϊ βαλΫιηαο θαη ην νπνΫν ζα πξΩπεη λα δειψλεηαη ζηελ 

ζπζθεπαζΫα. 

Ρν εΫδνο λα πξνζθΩξεηαη ζε ζπζθεπαζΫα κπαζηνχλη ησλ 2,5 Kgr θαη λα παξαδΫδεηαη ζηηο γεχζεηο ζνθνιΨηα, βαλΫιηα θαη ακχγδαιν. 

ΕΩΚΝΗ, ΠΝΞΔΠ, ΠΑΙΡΠΔΠ, ΔΘΣΙΗΠΚΑ ΘΟΔΑΡΝΠ, ΕΔΙΑΡΗΛΖ 

Ρα πξντφληα πξΩπεη λα εΫλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ Ψξζξνπ 91(1) ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη νη ηζρχνπζεο ΘνηλνηηθΩο θαη γεηνλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο(91-10 

ΔΘΓΝΠΖ 1/ ΚΨξηηνο 2014) 

Zσκνί, Πνχπεο  

ΕσκνΫ ζνχπεο ραξαθηεξΫδνληαη πγξΨ πξντφληα εΫηε πξντφληα πνπ κεηαηξΩπνληαη ζηε κνξθΪ απηΪ κε πξνζζΪθε λεξνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο ρξΪζεο, ηα νπνΫα 

παξαζθεπΨδνληαη απφ πξντφληα πινχζηα ζε πξσηεΐλεο Ϊ/θαη παξΨγσγΨ ηνπο (εθρπιΫζκαηα, πδξνιχκαηα) θαη κπνξεΫ λα πεξηΩρνπλ εδψδηκεο ιηπαξΩο χιεο, αιΨηη, 

αξηπκαηηθΩο χιεο, δηΨθνξα Ψιια εδψδηκα πξντφληα κε ζθνπφ ηε βειηΫσζε ηεο γεχζεο θαη ζχζηαζΪο ηνπο θαη πξφζζεηα. 

Νη δσκνΫ, ζνχπεο δηαηΫζεληαη ζηελ θαηαλΨισζε ζε δηΨθνξεο κνξθΩο: 

1. Ξξντφληα Ωηνηκα γηα θαηαλΨισζε κε/Ϊ ρσξΫο ζΩξκαλζε. 

2. Ξξντφληα ζπκππθλσκΩλα ζε κνξθΪ πγξΪ, εκΫξξεπζηε Ϊ πΨζηαο ηα νπνΫα κε πξνζζΪθε λεξνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο ρξΪζεο δΫλνπλ Ωηνηκα γηα θαηαλΨισζε 

πξντφληα. 

3. Ξξντφληα αθπδαησκΩλα ζε ζηεξεΪ κνξθΪ ηα νπνΫα κεηΨ απφ αλαζχζηαζε κε λεξφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο ρξΪζεο δΫλνπλ Ωηνηκα γηα θαηαλΨισζε πξντφληα. 

Νη δσκνΫ, ζνχπεο κε βΨζε ηα ζπζηαηηθΨ θξΩαηνο θαηαηΨζζνληαη σο εμΪο :  

α) Νη δσκνί, ζνχπεο πνπ παξαζθεπΨδνληαη απφ θξέαο βνδηλφ Ϊ/θαη εθρχιηζκα θξΩαηνο βνδηλνχ κε/Ϊ ρσξΫο ρξΪζε θξΩαηνο Ϊ εθρπιΫζκαηνο θξΩαηνο Ψιισλ 

δψσλ. – Νη δσκνΫ, ζνχπεο θξΩαηνο, πξΩπεη λα πεξηΩρνπλ ζην Ωηνηκν γηα θαηαλΨισζε πξντφλ : ΘξΩαο εθθξαζκΩλν σο θξΩζθν θξΩαο 10g/lit θαη΄ειΨρηζην Ϊ 

Δθρχιηζκα θξΩαηνο 0,67g/lit θαη‟ ειΨρηζην θαη, NaCl 12.5g/lit θαηΨ κΩγηζην. 

β) Νη δσκνΫ θαη νη ζνχπεο πνπιεξηθψλ πνπ παξαζθεπΨδνληαη απφ θξέαο πνπιεξηθψλ, ηκΪκαηα ζθαγΫσλ πνπιεξηθψλ (πιαηΨξηα θ.ιπ.) Ϊ εθρπιΫζκαηα θξΩαηνο 

πνπιεξηθψλ θαη πξΩπεη λα πεξηΩρνπλ ζην Ωηνηκν γηα θαηαλΨισζε πξντφλ Νιηθφ Άδσην 100mg/lit θαη΄ειΨρηζην θαη NaCl 12.5g/lit θαηΨ κΩγηζην. 

ΔπηηξΩπεηαη ε ρξΪζε πξνζζΩησλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξΫδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1333/2008, ΞαξΨξηεκα ΗΗ, ΚΩξνο Δ΄ γηα ηε ζπγθεθξηκΩλε θαηεγνξΫα 

ηξνθΫκσλ. Γελ επηηξΩπεηαη ε πξνζζΪθε θξεαηηλΫλεο (σο πξψηε χιε) ζηα πξντφληα ηεο θαηεγνξΫαο απηΪο. 

Πηε ζπζθεπαζΫα ησλ πξντφλησλ απηψλ πΩξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ελδεΫμεσλ ζα πξΩπεη λα ιακβΨλνληαη ππφςε θαη ηα εμΪο: 

1. ΝλνκαζΫεο «δσκφο θξΩαηνο» δΫλνληαη εΨλ πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθΩο ηεο παξαγξΨθνπ 3.α. 

2. Eθ' φζνλ ε νλνκαζΫα δΫλεη Ωκθαζε ζε Ωλα Ϊ πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθΨ απηΨ πξΩπεη λα πεξηΩρνληαη ζε πνζφηεηα ηθαλΪ λα επεξεΨζεη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο 

ραξαθηΪξεο ηνπ πξντφληνο. 

3. ΑληΫ ηεο νλνκαζΫαο «ζνχπα» (PΝTAGE) κπνξεΫ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ Ψιιεο φπσο «θξΩκα...», «βεινπηΩ...» θ.ιπ. 

4.ΞξΩπεη λα αλαγξΨθεηαη ζχζηαζε γηα ηε ζσζηΪ ηΪξεζε ησλ νδεγηψλ ρξΪζεσο. 

 

ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ ΘΑΗ ΑΙΙΩΛ ΚΑΓΔΗΟΗΘΩΛ ΔΙΑΗΩΛ 

1. Ρν ειαηφιαδν ζα πξΩπεη λα εΫλαη αξΫζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνΫ ηνπο φξνπο ηνπ Θ.Ρ.Ξ (Ψξζξα 70, 71, 73, 75) θαη ηα παξαξηΪκαηα Η θαη ΗΗ, θαζψο θαη ηηο 

ηζρχνπζεο γεηνλνκηθΩο θαη ΘνηλνηηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

2. Ρα καγεηξηθΨ ιΨδηα (ειηΩιαην – αξαβνζηηΩιαην ) ζα πξΩπεη λα εΫλαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ ΘεθαιαΫνπ VIII, ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη 

Ξνηψλ θαη ηνπ ΞαξαηΪκαηνο Η θαη ΗΗ σο πξνο ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξΫα απηΪ. 

ΓΔΛΗΘΑ 

Ρν ειαηφιαδν ζα πξΩπεη λα εΫλαη extra παξζΩλν ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ(1) θαη λα Ωρεη παξαρζεΫ απεπζεΫαο απφ ειηΩο θαη κφλν κε κεραληθΩο κεζφδνπο. 

Λα κελ εκθαλΫδεη νζκΪ Ϊ γεχζε ηΨγγηζεο, ζΪςεο Ϊ επξσηΫαζεο θαη λα κελ παξΩρεη απφ ηηο 

νξγαλνιεπηηθΩο ηνπ ηδηφηεηεο γεληθΨ ελδεΫμεηο ρξεζηκνπνΫεζεο θαηΨ ηελ παξαγσγΪ ηνπ, 

αθαηΨιιεισλ πξψησλ πιψλ Ϊ αηεινχο επεμεξγαζΫαο ηνπ. 

1. ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ: Υο "ΞαξζΩλν Διαηφιαδν Δμαηξεηηθφ" ζεσξεΫηαη ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 2568/91 ηεο ΔΝΘ θαη ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1234/2007, θαη ην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 1α ην ειαηφιαδν πνπ παξΨγεηαη απφ θαξπνχο ειηΨο θαη πνπ εΫλαη : 

1. γηεΫο, απαιιαγκΩλνη απφ μΩλεο χιεο, εληνκνθηφλα, ζθνπιΪθηα, Ωληνκα θιπ. θαιΨ πιπκΩλνη θαη θαζαξνΫ. 

2. Ζ παξαγσγΪ ηνπ ειαηφιαδνπ απφ ηνπο θαξπνχο ηεο ειηΨο λα γΫλεηαη ζε ειαηνηξηβεΫα πνπ ιεηηνπξγνχλ µε Ψδεηα ηεο αξκφδηαο θξαηηθΪο αξρΪο. 
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3. Γηα ηελ παξαγσγΪ ηνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθΨ θαη µφλν κεραληθΨ κΩζα ρσξΫο νπνηαδΪπνηε Ψιιε επεμεξγαζΫα εθηφο απφ ηελ πιχζε κε λεξφ, ηελ 

θαζΫδεζε, ηε θπγνθΩληξηζε θαη ηε δηΪζεζε. 

4. Λα κελ εκθαλΫδεη νζκΪ Ϊ γεχζε ηΨγγηζεο, ζΪςεο, επξσηΫαζεο θαη λα µελ παξΩρεη απφ ηηο νξγαλνιεπηηθΩο ηνπ ηδηφηεηεο γεληθΨ, ελδεΫμεηο ρξεζηκνπνΫεζεο θαηΨ 

ηελ παξαζθεπΪ ηνπ αθαηΨιιεισλ πξψησλ πιψλ Ϊ αηεινχο επεμεξγαζΫαο θαη ζπληΪξεζεο. ΔπΫζεο λα κελ εκθαλΫδεη γεχζε φμηλε, πηθξΪ, κπαγηΨηηθε, επξσηηψδε Ϊ 

µε νπνηνδΪπνηε ηξφπν πξνθαινχζα απΩρζεηα. Λα εΫλαη ζηελ πξΨμε απαιιαγκΩλν απφ ζΨπσλα, λα µελ πεξηΩρεη μΩλεο πξνο απηφ νπζΫεο γεληθΨ, νχηε κνχξγα. 

5. Λα κελ πεξηΩρεη βαξΩα δειεηεξηψδε κΩηαιια, σο θαη ππνιεΫκκαηα δηαιπηηθψλ κΩζσλ. Λα µελ πεξηΩρεη νπνηαδΪπνηε ζπληεξεηηθΨ κΩζα. Λα κελ πεξηΩρεη 

ηνμηθΩο νπζΫεο (εληνκνθηφλα, θιπ) ησλ νπνΫσλ ε πεξηεθηηθφηεηα λα εΫλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,001%. 

6. Λα εΫλαη απηνχζην θαη φρη απφ αλΨκημΪ ηνπ, κε Ψιια ιΨδηα πνπ πξνΩξρνληαη απφ Ψιινπο θαξπνχο Ϊ µε ιΨδηα δσηθΪο πξνΩιεπζεο, ζπνξΩιαηα θαη ειαηφιαδα 

αθαηΨιιεια γηα βξψζε, Ϊ ειαηφιαδα πνπ Ωρνπλ παξαρζεΫ απφ ηελ αλαζχλζεζε ιηπαξψλ νμΩσλ ππξελΩιαηνπ κε γιπθεξΫλε. 

7. ΞξΩπεη λα εΫλαη δηαπγΩο ζηε ζεξκνθξαζΫα ησλ 20ν C θαη λα Ωρεη ηε θπζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηδηΨδνπζα νζκΪ θαη γεχζε ηνπ παξζΩλνπ ειαηφιαδνπ. 

Απαγνξεχεηαη ν ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδΪπνηε ρξσζηηθΪ Ϊ Ψιιε νπζΫα πνπ κπνξεΫ λα πξνθαιΩζεη Ωκκεζα ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ. Ρν ρξψκα ηνπ λα εΫλαη 

αξγπξφρξνπλ Ωσο αρπξνθΫηξηλν, ελΫνηε θαη πξαζηλνθΫηξηλν. 

Ρν παξαδηδφκελν Ωμηξα παξζΩλν ειαηφιαδν ζα πξΩπεη λα Ωρεη ηα παξαθΨησ ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΡΖΚΑ ΗΗ ηνπ Άξζξνπ 71(1)  

ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) ππ'αξηζ. 2568/91 

ΝΜΡΖΡΑ 0,2-0,8% 

Θ270 ≤ 0,20 

Θ232 ≤ 2,5 

ΓΘ ≤ 0,001 

ΓΔΗΘΡΖΠ ΞΔΟΝΜΔΗΓΗΥΛ (Merg /Kg) ≤ 20 

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΦΟΝΡΥΓΔΠ > 0 θαη ελδηΨκεζε ηηκΪ ΔΙΑΡΡΥΚΑΡΝΠ=0 

ΑΙΝΓΝΛΝΚΔΛΝΗ ΓΗΑΙΡΔΠ (ΚG/KG) < 0.2 

ΘΖΟΝΗ ≤ 250 

ΠΛΝΙΝ ΠΡΔΟΝΙΥΛ ≥1000 

ΓΔΗΘΡΖΠ ΓΗΑΘΙΑΠΖΠ no 20 14677 -14705 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΑΞΥΛΝΞΝΗΖΠΖΠ (mg KOH/g ειαηνιΨδνπ 184-196) 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΗΥΓΗΝ (Wijs) 75-94. 

ΠΗΓΖΟΝΠ 5 mg/Kg 

ΚΝΙΒΓΝΠ 0,1 mg/Kg 

ΑΟΠΔΛΗΘΝ 0,1 mg/Kg 

ΡΟΗΓΙΘΔΟΗΓΗΑ % : 1,3 µΩγηζην 

ΓΗΝΜΗΛΔΠ 0,75 pg WHO – PCDD/F-TEQ/gr ιΫπνπο  

∆ηαθνξΨ ECN42-HPLC θαη ECN42 ζεσξεηηθφο ππνινγη- ζκφο: 0,2 µΩγηζην. 

Ξεξηεθηηθφηεηα ζε νμΩα : 

(α) Κπξηζηηθφ %: 0,05 κΩγηζην. (β) Ιηλνιεληθφ %: 0,9 κΩγηζην. 

(γ)  Αξαρηδηθφ %: 0,6 κΩγηζην. (δ) Δηθνζαληθφ %: 0,4 κΩγηζην. 

(ε) Βερεληθφ %: 0,2 κΩγηζην. (ζη) Ιηγλνθεξηθφ:  0,2 κΩγηζην.  

(δ) Πχλνιν ησλ trans ηζνκεξψλ ηνπ ειατθνχ νμΩνο %: 0,05 κΩγηζην. 

(ε) Πχλνιν ησλ trans ηζνµεξψλ ηνπ ιηλειατθνχ νμΩνο + ησλ trans ηζνµεξψλ ηνπ ιηλνιεληθνχ νμΩνο %: 0,05 κΩγηζην 

γξαζΫα θαη πηεηηθΩο νπζΫεο ζηνπο 105νC (µε ηε κΩζνδν ηεο μπιφιεο): < 0,1%. 

ΑδηΨιπηεο ζε πεηξειατθφ αηζΩξα νπζΫεο: < 0,1%. 

 

Ρα παξαπΨλσ θπζηθνρεκηθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ ππφθεηληαη ζε απηφκαηε ηξνπνπνΫεζε, αλΨινγα µε ηηο εθΨζηνηε λΩεο ηξνπνπνηΪζεηο ηνπ ζρεηηθνχ Θαλνληζκνχ 

(ΔΝΘ) ππ'αξηζ. 2568/91 θαη ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη Ξνηψλ. 

 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 2 ηνπ Θαλ. 29/2012 ην ειαηφιαδν ζα πξΩπεη vα παξαδΫδεηαη ζπζθεπαζκΩλν ζε δνρεΫα ησλ 5 ιΫηξσλ ησλ (4,460 πεξΫπνπ Kgr), απφιπηα 

θαηλνχξγηα θαη εληειψο ακεηαρεΫξηζηα, αεξνζηεγψο θιεηζκΩλα θαη ηνπ απηνχ θαζαξνχ βΨξνπο. Ζ ζπζθεπαζΫα ζα πξΩπεη λα δηαζθαιΫδεη ην ακεηΨβιεην ηεο 

ζχζηαζεο απφ ηελ επΫδξαζε ηνπ πεξηβΨιινληνο, ηε γλεζηφηεηα ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ην ακεηΨβιεην ησλ επηγξαθψλ ηνπ φπσο πξνβιΩπεηαη απφ ηνλ 

Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη Ξνηψλ θαη νη ζπζθεπαζΫεο απηΩο ζα εΫλαη εθνδηαζκΩλεο κε ζχζηεκα αλνΫγκαηνο πνπ ζα θαηαζηξΩθεηαη κεηΨ ηελ πξψηε ρξΪζε ηνπ. 

Ρν παξαδηδφκελν πξντφλ ζα εΫλαη ζπζθεπαζκΩλν ζε ιεπθνζηδεξΨ Ϊ πιαζηηθΨ HDP Ϊ HDPE ησλ 5 lit Ϊ Ψιιεο αλΨινγεο ζπζθεπαζΫαο  , ζχκθσλα κε ηηο ζπλζΪθεο 

θαη δηαρεηξηζηηθΩο απαηηΪζεηο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ. 

Πηελ ζπζθεπαζΫα ζα πξΩπεη λα αλαγξΨθνληαη ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα κε ραξαθηΪξεο επαλΨγλσζηνπο, αλεμΫηεινπο ηεο απηΪο γξακκαηνζεηξΨο ηδΫνπ κεγΩζνπο θαη 

ρξψκαηνο κεηαμχ ηνπο θαη επδηΨθξηηνπο ζε ζρΩζε κε ην κΩγεζνο ηεο εηηθΩηαο, ψζηε λα μερσξΫδνπλ απφ ην ππφβαζξν ζην νπνΫν εΫλαη ηππσκΩλεο θαη λα 

δηαθξΫλνληαη ζαθψο απφ ην ζχλνιν ησλ Ψιισλ γξαπηψλ ελδεΫμεσλ θαη ζρεδΫσλ πνπ κπνξεΫ λα ππΨξρνπλ ζηε ζΪκαλζε, νη εμΪο πιεξνθνξΫεο ΔΦΔΡ (ΝΓΖΓΝΠ ΓΗΑ 

ΡΝ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ) ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 ΠΠΘΔΑΠΗΑ & ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ ΔΙΑΗΝΙΑΓΥΛ : 
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ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΔΠ  

ε νλνκαζΫα πψιεζεο- εμαηξεηηθΨ παξζΩλν ειαηφιαδν, 

ε πνηνηηθΪ θαηεγνξΫα «Διαηφιαδν αλσηΩξαο θαηεγνξΫαο πνπ παξΨγεηαη απεπζεΫαο απφ ειηΩο θαη κφλν κε κεραληθΩο κεζφδνπο», 

ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαγσγΪο, 

ε θαζαξΪ πνζφηεηα ηνπ φγθνπ (5 lit), 

ην Όλνκα Ϊ ε ΔκπνξηθΪ ΔπσλπκΫα θαη Γηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ Ϊ ζπζθεπαζηΪ, 

ε εκεξνκελΫα ειΨρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηΨο ηνπ, 

ν αξηζκφο παξηΫδαο ηππνπνΫεζεο, 

νη ζπλζΪθεο δηαηΪξεζεο, 

ν αιθαξηζκεηηθφο θψδηθαο Ωγθξηζεο. 

ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΔΠ 

Κεηαμχ ησλ πξναηξεηηθψλ ελδεΫμεσλ πνπ δχλαληαη λα αλαγξΨθνληαη ζηε ζΪκαλζε ελφο ειαΫνπ πξΩπεη, φπνπ εθαξκφδνληαη, λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο 

ππνρξεψζεηο: 

α) ε Ωλδεημε «πξψηε πΫεζε ελ ςπρξψ» κπνξεΫ λα αλαγξΨθεηαη κφλν γηα ηα παξζΩλα ειαηφιαδα Ϊ ηα εμαηξεηηθΨ παξζΩλα ειαηφιαδα πνπ ιακβΨλνληαη ζε ιηγφηεξν 

απφ 27°C θαηΨ ηελ πξψηε κεραληθΪ πΫεζε ηνπ ειαηνπνιηνχ, κε παξαδνζηαθφ ζχζηεκα εμαγσγΪο κε πδξαπιηθΨ πηεζηΪξηα 

β) ε Ωλδεημε «εμαγσγΪ ελ ςπρξψ» κπνξεΫ λα αλαγξΨθεηαη κφλν γηα ηα παξζΩλα ειαηφιαδα Ϊ γηα ηα εμαηξεηηθΨ παξζΩλα ειαηφιαδα πνπ ιακβΨλνληαη ζε 

ιηγφηεξνπο απφ 27°C κε δηΪζεζε Ϊ κε θπγνθΩληξεζε ηνπ ειαηνπνιηνχ, 

γ) νη ελδεΫμεηο ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηε γεχζε/Ϊ ζηελ νζκΪ λα αλαγξΨθνληαη (γηα ην εμαηξεηηθφ παξζΩλν θαη παξζΩλν 

ειαηφιαδν) κφλνλ αλ βαζΫδνληαη ζηα απνηειΩζκαηα αλαιπηηθΪο κεζφδνπ, ε νπνΫα πξνβιΩπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΝΘ) αξηζ.2568/91, 

δ) ε Ωλδεημε ηεο νμχηεηαο Ϊ ηεο αλψηαηεο νμχηεηαο κπνξεΫ λα αλαγξΨθεηαη κφλνλ αλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ Ωλδεημε, κε ραξαθηΪξεο ηνπ ηδΫνπ κεγΩζνπο θαη ζην 

Ϋδην νπηηθφ πεδΫν, ηνπ δεΫθηε ππεξνμεηδΫσλ, ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θεξνχο θαη ηεο απνξξφθεζεο ζην ππεξηψδεο θσο, πνπ θαζνξΫδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΝΘ) αξηζ. 2568/91. 

 

Νη ππνρξεσηηθΩο ελδεΫμεηο πνπ αθνξνχλ:  

• Ρελ νλνκαζΫα πψιεζεο. 

• Ρνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαγσγΪο. 

• Ρνλ αιθαξηζκεηηθφ θσδηθφ Ωγθξηζεο (κφλν γηα ηα παξζΩλα ειαηφιαδα).  

• Ρελ θαζαξΪ πνζφηεηα. 

• Ρελ εκεξνκελΫα ειΨρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ε νπνΫα πξΩπεη λα αλαγξΨθεηαη ζηελ θχξηα εηηθΩηα. Υο θχξηα εηηθΩηα λνεΫηαη απηΪ πνπ ζπζρεηΫδεηαη κε ην θχξην 

νπηηθφ πεδΫν. «Θχξην νπηηθφ πεδΫν» ζεσξεΫηαη ην νπηηθφ πεδΫν ηεο ζπζθεπαζΫαο ην νπνΫν εΫλαη ην πην πηζαλφ λα δεη ν θαηαλαισηΪο κε ηελ πξψηε καηηΨ, θαηΨ ην 

ρξφλν ηεο αγνξΨο, θαη ην νπνΫν δΫλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηΪ λα αλαγλσξΫδεη ακΩζσο Ωλα πξντφλ φζνλ αθνξΨ ην ραξαθηΪξα Ϊ ηε θχζε ηνπ θαη θαηΨ 

πεξΫπησζε, ηελ εκπνξηθΪ ηνπ νλνκαζΫα. 

Ρα δνρεΫα ησλ 5 ιΫηξσλ ζα παξαδΫδνληαη ζπζθεπαζκΩλα αλΨ ηΩζζεξα (4) κΩζα ζε αλζεθηηθΨ ραξηνθηβψηηα θαηΨιιεια θιεηζκΩλα θαη αζθαιηζκΩλα. 

 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΩΛ ΙΔΘΝΠΗΓΖΟΩΛ ΓΝΣΔΗΩΛ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ πΩληε (5) ιΫηξσλ  

ΒΑΠΖ: ΓηαζηΨζεηο 115Σ147mm 

ΤΝΠ: 332  

ΞΑΣΝΠ: 0,25 ΚΚ 

ΘΑΠΠΗΡΔΟΩΠΖ: GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (ΑλνρΪ + 0,35) 

ΠΘΙΖΟΝΡΖΡΑ: Ρ3 

ΒΑΟΝΠ  ΔΡΝΗΚΝ ΓΝΣΔΗΝ: 400+ 4% 

ΞΙΑΓΗΑ ΟΑΦΖ: ΖΙΔΘΡΟΝΠΓΘΝΙΙΖΠΖ (SOUDRONIC) 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΙΑΓΗΑΠ ΟΑΦΖΠ: ΔΜΩΡΔΟΗΘΑ ΚΔ ΔΗ∆ΗΘΝ ΒΔΟΛΗΘΗ 

ΔΜΩΡΔΟΗΘΖ ΔΞΗΘΑΙΤΖ ΘΝΟΚΝ ΑΘΟΩΛ: ΙΔΘΖ (Φπζηθφ ρξψµα επηθαζζηηΩξσζεο, ΌΣΗ ΣξπζνβεξληθσµΩλε Ϊ ΙηζνγξακκΩλε Ϊ ΣΟΠΝΒΔΟΛΗΘΩΚΔΛΖ Ϊ 

ΙΗΘΝΒΔΟΛΗΘΩΚΔΛΖ) 

ΞΩΚΑ: ΚΔ ΔΜΩΡΔΟΗΘΖ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΔΞΗΘΑΙΤΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΓΗΑ ΑΓΔΗΑΠΚΑ ΡΝ ΔΙΑΗΝΙΑ∆Ν 

1. Ρν πιηθφ θαη ε θαηαζθεπΪ ησλ δνρεΫσλ λα εΫλαη αξΫζηεο πνηφηεηαο ψζηε : 

α. Λα εμαζθαιΫδεηαη ε ζπληΪξεζε ηνπ ειαηφιαδνπ γηα ηνλ ρξφλν δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπιΨρηζηνλ. 

β. Ρν πεξηερφκελν ειαηφιαδν λα µε πξνζβΨιιεη ην δνρεΫν νχηε λα πξνζβΨιιεηαη απ‟ απηφ. 

2. ΞιεπξηθΩο ζπγθνιιΪζεηο - πξνζαξκνγΪ  πσκΨησλ ζχκθσλα µε ηνλ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ (γηα ηα ιεπθνζηδεξΨ). 

3. Ρα πψκαηα λα εΫλαη αλΨινγσλ δηαζηΨζεσλ, ψζηε λα µελ δπζρεξαΫλεηαη ε ζηνΫβαμε. 

Ρα ραξαθηεξηζηηθΨ ησλ ραξηνθηβσηΫσλ ζπζθεπαζΫαο ησλ δνρεΫσλ ησλ πΩληε (5) ιΫηξσλ Ϊ Ψιιεο αλΨινγεο ζπζθεπαζΫαο  εΫλαη ηα  εμΪο : 

Ρα ραξηνθηβψηηα πξΩπεη λα εΫλαη θαηλνχξγηα απφ θαιΪ πνηφηεηα ραξηνληνχ. ΒΨξνο ραξηνληνχ ηνπιΨρηζηνλ 670 g/m2. 

ΑληνρΪ ραξηνληνχ θαηΨ mullen 190 lb/in2. 

Νη δηαζηΨζεηο ησλ ραξηνθηβσηΫσλ πξΩπεη λα εΫλαη ηΩηνηεο ψζηε λα εΫλαη δπλαηΪ ε ζπζθεπαζΫα ηεζζΨξσλ (4) δνρεΫσλ πΩληε ιΫηξσλ Ϊ Ψιιεο ζπζθεπαζΫαο , ρσξΫο 
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λα παξακΩλεη θελφο ρψξνο κεηαμχ ησλ δνρεΫσλ θαη ησλ ηνηρσκΨησλ ησλ ραξηνθηβσηΫσλ. 

Ρα ραξηνθηβψηηα πξΩπεη λα αζθαιΫδνληαη θαη λα πξνζδΩλνληαη θαιΨ, ψζηε λα αληΩρνπλ ζηηο κεηαθνξΩο θαη ζηηο ελαπνζεθεχζεηο ζε ζηΪιεο ζηνΫβαζκα. Γηα ηελ 

αζθΨιηζε - πεξΫζθημε ησλ ραξηνθηβσηΫσλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απηνθφιιεηεο ηαηλΫεο γηα ηελ ζπγθφιιεζε ηνπο. 

 

ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΑΡΖΟΖΚΔΛΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ  

Ρα ρνξεγνχκελα εΫδε ζα πξΩπεη λα εΫλαη Α‟ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Θ.Ρ.&Ξ Ψξζξα 122,124,133, ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθΩο θαη πγεηνλνκηθΩο 

δηαηΨμεηο. 

ΓΔΛΗΘΑ : 

Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα ηξφθηκα θπηηθΪο πξνΩιεπζεο απφ ηα νπνΫα ζα παξαζθεπΨδνληαη, πξΩπεη λα εΫλαη θξΩζθα λσπΨ πξψηεο θαηεγνξΫαο θαη θαηΨ πξνηΫκεζε 

ΔιιεληθΪο παξαγσγΪο. 

Πε θΨζε θνπηΫ πξΩπεη λα γξΨθνληαη ζηα ΔιιεληθΨ, Ωθηππα Ϊ κε αλεμΫηειε κειΨλε ζε ρΨξηηλε ηαηλΫα πνπ πεξηβΨιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ, νη παξαθΨησ ελδεΫμεηο 

αλΨινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 11 ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη Ξνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΑγνξαλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο ηα εμΪο : 

(1) Ζ εκεξνκελΫα θαη ην Ωηνο παξαζθεπΪο. 

(2) Ζ θαηεγνξΫα θαη ην εΫδνο ηνπ ΡξνθΫκνπ. 

(3) Ρν θαζαξφ βΨξνο ηνπ πεξηερνκΩλνπ ζε Kgr. 

(4) Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηερνκΩλσλ ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πγξνχ πιεξψζεσο. 

(5) Ρν φλνκα θαη ε εκπνξηθΪ επσλπκΫα θαη ε δηεχζπλζε Ϊ ε Ωδξα ηεο επηρεηξΪζεσο. 

(6) "ΑλΨισζε θαηΨ πξνηΫκεζε πξηλ απφ ην ηΩινο ………..", ε νπνΫα λα αλαγξΨθεηαη κε αλεμΫηεινπο ραξαθηΪξεο, πΨλσ ζην κΩηαιιν θαη λα ζπκπιεξψλεηαη 

ζχκθσλα µε ηελ παξΨγξαθν 8 ηνπ Ψξζξνπ 11 ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη Ξνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΑγνξαλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

(7) Θσδηθφο παξηΫδαο (ΝδεγΫα 89/396). 

(8) Ζ ρψξα παξαζθεπΪο. 

Νη ρΨξηηλεο ηαηλΫεο πξΩπεη λα θαηαζθεπΨδνληαη απφ αλζεθηηθφ θαη θαιΪο πνηφηεηαο ραξηΫ. Ζ θφιια πνπ ρξεζηκνπνηεΫηαη γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ ηαηληψλ, πξΩπεη 

λα εΫλαη αξΫζηεο πνηφηεηαο θαη ε εξγαζΫα επηθνιιΪζεσο επηκειεκΩλε, γηα λα εμαζθαιΫδεηαη ε καθξνρξφληα δηαηΪξεζε ησλ ηαηληψλ ζηα θνπηηΨ. 

Πηα ραξηνθηβψηηα πξΩπεη λα γξΨθνληαη Ωθηππα θαη ζηηο δχν θαηαθφξπθεο κεγαιχηεξεο ΞιεπξΩο, ζηελ ΔιιεληθΪ, νη παξαθΨησ ελδεΫμεηο : 

Ζ πεξηγξαθΪ ηνπ πξντφληνο. 

Ρν θαζαξφ βΨξνο. 

Ρν φλνκα θαη ε εκπνξηθΪ επσλπκΫα θαη ε δηεχζπλζε Ϊ ε Ωδξα ηεο επηρεηξΪζεσο.  

Ζ ρψξα πξνΩιεπζεο. 

5. Ζ εκεξνκελΫα θαη ην Ωηνο παξαγσγΪο. 

6. "ΑλΨισζε θαηΨ πξνηΫκεζε πξηλ απφ ……………..". 

7. Θσδηθφο παξηΫδαο. 

8. Ν αξηζκφο ησλ θνπηηψλ θαη ην βΨξνο ηνπ πεξηερνκΩλνπ θΨζε θνπηηνχ. 

Νη πεξηΩθηεο πξΩπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Θ.Ρ.Ξ. ζρεηηθΨ κε ηε ζπζθεπαζΫα Άξζξν 9, ηελ επηζΪκαλζε Άξζξν 21 ηε ζπληΪξεζε θαη ηελ κεηαθνξΨ 

ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ νδεγνχ γηεηλΪο ηνπ Δ.Φ.Δ.Ρ. Λν 9 θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο ζΪκαλζεο ηξνθΫκσλ. 

• ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 25εο ΝθησβξΫνπ 2011 ζρεηηθΨ κε ηελ παξνρΪ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΩο, ηελ ηξνπνπνΫεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΘ) αξηζ. 1924/2006 

θαη (ΔΘ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηΨξγεζε ηεο νδεγΫαο 87/250/ΔΝΘ ηεο ΔπηηξνπΪο, ηεο νδεγΫαο 90/496/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ηεο νδεγΫαο 1999/10/ΔΘ ηεο 

ΔπηηξνπΪο, ηεο νδεγΫαο 2000/13/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο ΔπηηξνπΪο 2002/67/ΔΘ θαη 2008/5/ΔΘ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 608/2004 ηεο ΔπηηξνπΪο. 

 

Ρα πξντφληα πξΩπεη λα εΫλαη ζπζθεπαζκΩλα (ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ, Άξζξα 9, 22 θαη 28) ζε θπιηλδξηθΨ ιεπθνζηδεξΨ θνπηηΨ 

ρσξεηηθφηεηαο αλΨινγα µε ην δεηνχκελν πξντφλ. 

Ρα ιεπθνζηδεξΨ θνπηηΨ πξΩπεη λα Ωρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα µελ παξνπζηΨδνπλ δηαξξνΩο, δηαηξΪζεηο, δηαβξψζεηο, νμεηδψζεηο θαη 

γεληθΨ αλσκαιΫεο νη νπνΫεο κπνξνχλ λα επεξεΨζνπλ ηελ πγηεηλΪ θαηΨζηαζε θαη ζπληΪξεζε ηνπ πεξηερνκΩλνπ. 

ΞξΩπεη λα κελ παξνπζηΨδνπλ αλαδηπιψζεηο Ψθξσλ, κπηΫαζκα ζηηο ξαθΩο, ζθνχξηαζκα, δηφγθσζε ηα δε θνπηηΨ λα ζπζθεπΨδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα. ΓεληθΨ ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα θνπηηΨ λα εμαζθαιΫδνπλ, απφιπηε ζηεγαλφηεηα, δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο ζπληΪξεζεο θαη νπδΩηεξε ζπκπεξηθνξΨ Ωλαληη ηνπ πεξηερνκΩλνπ.  

Νη θνξκνΫ ησλ θνπηηψλ θαη ηα πψκαηα λα Ωρνπλ θαηαζθεπαζηεΫ απφ θαηλνχξγην ιεπθνζΫδεξν, πΨρνπο ηνπιΨρηζηνλ 0,19mm θαη 0,20mm αληΫζηνηρα, 

ειεθηξνιπηηθΨ επηθαζζηηεξσκΩλν (βΨξνο ειεθηξνιπηηθνχ επηζηξψκαηνο 2,8 gr/m2 ηνπιΨρηζηνλ εζσηεξηθΨ θαη 5,6 gr/m2 εμσηεξηθΨ). 

Ρα ιεπθνζηδεξΨ θνπηηΨ ζπζθεπαζΫαο εΫλαη δπλαηφλ λα εΫλαη ''stackable'' (γηα εχθνιε ηνπνζΩηεζε ηνπ ελφο πΨλσ ζην Ψιιν), ρσξΫο νπνηαδΪπνηε Ψιιε 

ηξνπνπνΫεζε ηερληθψλ παξακΩηξσλ. ΠρΪκα θπιηλδξηθφ ΚΩγεζνο – δηαζηΨζεηο αλΨινγα ηνπ βΨξνπο ηνπ πεξηερνκΩλνπ.  

Νη ζπζθεπαζΫεο ηνπ ελφο (1) Kgr λα Ωρνπλ πψκαηα ηνπ ηχπνπ easy open γηα εχθνιν θαη ιεηηνπξγηθφ Ψλνηγκα.  

Ρα ραξηνθηβψηηα πξΩπεη λα εΫλαη θαηλνχξηα, θαηαζθεπαζκΩλα απφ θαιΪο πνηφηεηαο ραξηΫ. ΞξΩπεη λα εΫλαη απφ θπκαηνεηδΩο ραξηφλη αληνρΪο θαηΨ MULLEN 

ηνπιΨρηζηνλ 190 lb/in2. Νη δηαζηΨζεηο ησλ ραξηνθηβσηΫσλ πξΩπεη λα εΫλαη ηΩηνηεο, ψζηε λα εΫλαη δπλαηΪ ε ζπζθεπαζΫα ηνπ πξντφληνο ρσξΫο λα ππΨξρεη θελφο 

ρψξνο κεηαμχ θνπηηψλ θαη ηνηρσκΨησλ ραξηνθηβσηΫσλ. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ππνρξεσηηθΨ ζα αλαγξΨθεηαη ε ΔκπνξηθΪ νλνκαζΫα θαη ζπζθεπαζΫα ησλ εηδψλ. 
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Ζ εκεξνκελΫα παξΨδνζεο φισλ ησλ πξντφλησλ ζα εΫλαη ην πξψην ηΩηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπλνιηθΪο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ. 

Γηα φια ηα παξαθΨησ εΫδε ε πξνζθνξΨ δεΫγκαηνο εΫλαη απαξαΫηεηε, κε πνηλΪ απνθιεηζκνχ, βΨζεη ηνπ νπνΫνπ ζα γΫλεη θαη ε παξαιαβΪ ηνπ εΫδνπο κεηΨ ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Α) ΘΝΚΞΝΠΡΑ ξνδΨθηλν κηζφ (ζπκπχξελν ξνδΨθηλν, Prunus perska) Ϊ κεΫγκα (θνθηΩηι) θξνχησλ θαη θνκπφζηα ξνδΨθηλν (ζπκπχξελν ξνδΨθηλν, Prunus 

persika) κηζφ, ζε ειαθξχ ζηξφπη. Ρα θξνχηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπΪ ησλ θνκπνζηψλ πξΩπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο γηα ηα λσπΨ 

ηξφθηκα θπηηθΪο πξνΩιεπζεο πνπ αλαθΩξνληαη ζην ΘεθΨιαην «ΓηΨθνξα ηξφθηκα θπηηθΪο πξνΩιεπζεο» ηνπ Θ.Ρ.Ξ  Ψξζξα 118,119 122, 133.  

Ρα θξνχηα γηα ηελ παξαζθεπΪ ησλ ζα πξΩπεη λα εΫλαη απνιχησο πγηΪ, ψξηκα, µε θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηΪξεο θαη λα πιεξνχλ 

φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 119 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. θαη ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011. 

Λα εΫλαη πξφζθαηεο ζπιινγΪο (θξΩζθνη).  

Λα επξΫζθνληαη ζην θαηΨιιειν ζηΨδην σξΫκαλζεο. 

Λα εΫλαη απαιιαγκΩλνη πξαθηηθψο απφ ρψκαηα, ιΨζπε, ξχπαλζε θαη γεληθΨ απφ θΨζε μΩλε αλφξγαλε Ϊ νξγαληθΪ χιε.  

ΓεληθΨ πξΩπεη λα εΫλαη θαιΪο πνηφηεηαο. 

Λα πξνΩξρνληαη απφ θξνχηα (ηα ξνδΨθηλα) πνπ ε δηΨκεηξνο ηεο ηζεκεξηλΪο γξακκΪο πξΩπεη λα θπκαΫλεηαη απφ 67 Ωσο 73 mm (ηεκΨρηα Ϊκηζπ αλΨ ζπζθεπαζΫα 

20-24).  

Ρα ζπζηαηηθΨ λα εΫλαη θξνχην, λεξφ, δΨραξε, κΩζν φμπλζεο (ξπζκηζηΪο νμχηεηαο). Ζ ζηεξεΪ θΨζε πξΩπεη λα Ωρεη ζπλεθηηθΪ θαη ηξπθεξΪ πθΪ, ρσξΫο 

ειαηηψκαηα θαη θειΫδεο. Ρν πγξφ πιεξψζεσο λα εΫλαη δηαπγΩο θαη απαιιαγκΩλν απφ αησξνχκελεο μΩλεο χιεο. 

ΔπηηξΩπεηαη ε ρξΪζε πξφζζεησλ ηνπ παξαξηΪκαηνο Η ηνπ Ψξζξνπ 33 ηνπ Θ.Ρ.: ΑζθνξβηθΨ Δ300, Δ301, Δ302, ΘηηξηθΨ Δ330, Δ331, Δ332, Δ333, πεθηΫλε Δ440 

(εθηφο απφ θνκπφζηεο κΪινπ) θαη ρισξηνχρν αζβΩζηην Δ509. 

Ρα θξνχηα πνπ ζα πεξηΩρνληαη ζην κεΫγκα (θνθηεΫι) γηα ηελ παξαζθεπΪ ησλ ζα πξΩπεη λα εΫλαη απνιχησο πγηΪ, ψξηκα, µε θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη 

νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηΪξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 119 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.. Λα εΫλαη πξφζθαηεο ζπιινγΪο (θξΩζθνη). Ζ ζχλζεζε λα πεξηΩρεη 

πΩληε ηνπιΨρηζηνλ θξνχηα θαηΨ πξνηΫκεζε ξνδΨθηλν, αλαλΨ, κΪιν, θεξΨζη, ζηαθχιη. 

Δπηηξεπφκελα φξηα δηαιπηψλ ζηεξεψλ brix 14% Ωσο 16% 

Θνκπφζηα ξνδΨθηλν κε κεησκΩλεο ζεξκΫδεο Ϊ ρσξΫο πξφζζεηα ζΨθραξα, επηηξΩπεηαη λα πεξηΩρνπλ γιπθαληηθΨ (Δ950, Δ951, Δ952, Δ954, Δ955, Δ959, Δ961, 

Δ962), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξαξηΪκαηνο ηνπ Ψξζξνπ 68 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.. 

H εκεξνκελΫα δηαηεξηζεκφηεηαο λα αλαγξΨθεηαη ζηε ζπζθεπαζΫα θαη φρη ζηελ επηθνιιεκΩλε εηηθΩηα.  

Νη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζΫεο λα εΫλαη ησλ ηξηψλ (3) θαη ηνπ ελφο (1) Kgr κηθηνχ βΨξνπο, θαζαξνχ βΨξνπο ησλ 2,600 θαη 0,820 πεξΫπνπ Kgr αληΫζηνηρα θαη ην 

νπνΫνλ ζα αλαγξΨθεηαη καδΫ κε ην ζηξαγγηζκΩλν 1,500 gr θαη 470 gr πεξΫπνπ. 

Β) ΡΝΚΑΡΝΔΗΓΖ 

1. Ρνκαηνπνιηφο κ.β 5 Kgr. Θαζαξφ βΨξνο 4,500 Kgr Ϊ Ψιιε αλΨινγε ζπζθεπαζΫα, ζχκθσλα κε ηηο ζπλζΪθεο θαη δηαρεηξηζηηθΩο απαηηΪζεηο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ.  

Γηα ηελ παξαζθεπΪ ηνπ ηνκαηνπνιηνχ ζα πξΩπεη λα Ωρνπλ ρξεζηκνπνηεζεΫ λσπνΫ θαξπνΫ ηνκΨηαο, νη νπνΫνη πξΩπεη λα εΫλαη απνιχησο πγηεΫο, ψξηκνη, µε 

θαλνληθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηΪξεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 119 ηνπ Θ.Ρ.Ξ δειαδΪ:  

Λα εΫλαη πξφζθαηεο ζπιινγΪο (θξΩζθνη). Λα επξΫζθνληαη ζην θαηΨιιειν ζηΨδην σξΫκαλζεο. 

Λα εΫλαη απαιιαγκΩλνη πξαθηηθψο απφ ρψκαηα, ιΨζπε, ξχπαλζε θαη γεληθΨ απφ θΨζε μΩλε αλφξγαλε Ϊ νξγαληθΪ χιε. Λα κελ εΫλαη ρξσκαηηζκΩλνη ηερλεηΨ κε 

νπνηαδΪπνηε αλφξγαλε Ϊ νξγαληθΪ νπζΫα Ϊ µε ηελ εθαξκνγΪ νπνηαζδΪπνηε κεζφδνπ. 

Λα κελ Ωρνπλ πξνζβιεζεΫ απφ παξΨζηηα Ϊ λα εκθαλΫδνπλ αιινηψζεηο ζηε ζχζηαζε θαη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπο ραξαθηΪξεο. 

Λα κελ πξνΩξρνληαη απφ θπηΨ πνπ Ωρνπλ ξαληηζζεΫ κε θπηνθΨξκαθα φπσο παξαζεΫν, καιαζεΫν, αξζεληθνχρα Ϊ κνιπβδνχρα ζθεπΨζκαηα θιπ, θαη πνπ λα Ωρνπλ 

ζπιιερζεΫ πξηλ απφ ηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν πνπ νξΫδεηαη απφ ην πνπξγεΫν ΓεσξγΫαο Ϊ λα παξνπζηΨδνπλ θαηΨινηπα ηΩηνησλ νπζηψλ, πνπ εΫλαη επηθΫλδπλεο γηα 

ηε δεκφζηα πγεΫα. 

Ν ηνκαηνπνιηφο (Άξζξν 124 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.), καθξνζθνπηθά εμεηαδφκελνο, πξέπεη: 

  Nα Ωρεη πνιηψδε θαη νκνηνγελΪ ζχζηαζε, ρξψκα αλνηθηφ εξπζξφ κΩρξη εξπζξφθαην  

  ρσξΫο θειΫδεο βαζχηεξνπ ρξψκαηνο, κε πθΪ αηζζεηΨ ζπλεθηηθΪ, νζκΪ θαη γεχζε 

  επρΨξηζηε, ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ εΫδνπο. 

  Nα εΫλαη απαιιαγκΩλν απφ ζπφξνπο, ηεκΨρηα ηνκΨηαο θαη γεληθφηεξα μΩλεο πξνο ην πξντφλ χιεο. 

Νη νξγαλνιεπηηθνΫ ραξαθηΪξεο ηνπ ηνκαηνπνιηνχ πξΩπεη λα εΫλαη Ψςνγνη, ρσξΫο λα παξΩρνπλ ελδεΫμεηο γηα αηειΪ επεμεξγαζΫα Ϊ ρξεζηκνπνΫεζε αθαηΨιιεισλ 

πξψησλ πιψλ. Γελ ζα πξΩπεη λα Ωρεη γΫλεη ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδΪπνηε κΩζνδν Ϊ νπζΫα.  

Nα εΫλαη πξφζθαηεο παξαγσγΪο απφ ηνκΨηεο ηειεπηαΫαο εζνδεΫαο.  

Nα εΫλαη δηπιΪο Ϊ ηξηπιΪο ζπκπχθλσζεο κε ζηεξεΨ ζπζηαηηθΨ πξνεξρφκελα απνθιεηζηηθΨ απφ ην ρπκφ ηνκΨηαο, ηνπιΨρηζηνλ 28% Ϊ 36% αληΫζηνηρα. 

ΔπηηξΩπεηαη ε πξνζζΪθε καγεηξηθνχ Ψιαηνο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα, εθθξαζκΩλα ζε ρισξηνχρν λΨηξην, κπνξεΫ λα αλΩξρεηαη ζε αλψηαην πνζνζηφ 3%. 

Ν ηνκαηνπνιηφο λα εΫλαη ζπζθεπαζκΩλνο (Α) ζπζθεπαζΫα θαη λα παξαδΫδεηαη ζε ιεπθνζηδεξΨ θνπηηΨ, ζρΪκαηνο θπιηλδξηθνχ 5 Kgr, θαζαξνχ βΨξνπο 4,500 Kgr 

πεξΫπνπ Ϊ Ψιιε αλΨινγε, ζχκθσλα κε ηηο ζπλζΪθεο θαη δηαρεηξηζηηθΩο απαηηΪζεηο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ. Ρα θνπηηΨ ζα ζπζθεπΨδνληαη (Β ζπζθεπαζΫα) ζε 

ραξηνθηβψηηα ησλ ηεζζΨξσλ (4) Ϊ 12 Ϊ 24 θνπηηψλ θαηΨ ραξηνθηβψηην. ΓεληθΨ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθΨ ζπζθεπαζΫαο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπΪο ησλ θνπηηψλ 

πξΩπεη λα εΫλαη ζχκθσλα µε ηα δηεζλψο παξαδεθηΨ γηα ηελ επΫηεπμε Ψξηησλ θνπηηψλ δειαδΪ πξΩπεη λα εμαζθαιΫδνπλ ζηεγαλφηεηα, δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο 

ζπληΪξεζεο θαη νπδΩηεξε ζπκπεξηθνξΨ σο πξνο ην πεξηερφκελν. 

ΔπΫ ηεο ζπζθεπαζΫαο ζα πξΩπεη λα αλαγξΨθνληαη ζηα ΔιιεληθΨ Ωθηππα Ϊ κε αλεμΫηειε κειΨλε ζηελ ρΨξηηλε ηαηλΫα πνπ πεξηβΨιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ηα εμΪο: 

(1) Ζ εκεξνκελΫα θαη ην Ωηνο παξαζθεπΪο. 
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(2) Ζ θαηεγνξΫα θαη ην εΫδνο ηνπ ΡξνθΫκνπ. 

(3) Ρν θαζαξφ βΨξνο ηνπ πεξηερνκΩλνπ ζε Kgr. 

(4) Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηερνκΩλσλ ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ απφ ην ρπκφ ηεο ηνκΨηαο µε ηεθξΨζε "Ξεξηερφκελα ζπζηαηηθΨ απφ ην ρπκφ ηεο ηνκΨηαο …….%". 

(5) Βελδντθφ λΨηξην…………….%. 

(6) Ρν φλνκα θαη ε εκπνξηθΪ επσλπκΫα θαη ε δηεχζπλζε Ϊ ε Ωδξα ηεο επηρεηξΪζεσο. 

(7) "ΑλΨισζε θαηΨ πξνηΫκεζε πξηλ απφ ην ηΩινο ………..", ε νπνΫα λα αλαγξΨθεηαη κε 

      αλεμΫηεινπο ραξαθηΪξεο, πΨλσ ζην κΩηαιιν   θαη λα ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα µε ηελ 

      παξΨγξαθν 8 ηνπ Ψξζξνπ 11 ηνπ Θψδηθα ΡξνθΫκσλ θαη Ξνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο  

      ΑγνξαλνκηθΩο ΓηαηΨμεηο. 

(8) Θσδηθφο παξηΫδαο. 

(9) Ζ ρψξα παξαζθεπΪο. 

(10) Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα. 

2. Ληνκαηάθηα απνθινησκΩλα νιφθιεξα Ϊ ηεκαρΫσλ 3 Kgr (θαζαξφ βΨξνο 2,500 gr) Ϊ ηνπ ελφο(1) Kgr. 

Tα παξαπΨλσ πξντφληα (Άξζξν 124 ηνπ Θ.Ρ.Ξ) λα πξνΩξρνληαη απφ θαξπνχο ηνκΨηαο κε νκνηφκνξθν εξπζξσπφ ρξψκα ηεο ψξηκεο ληνκΨηαο κε πγξΪ θΨζε, 

απαιιαγκΩλε απφ μΩλεο χιεο, ρσξΫο θαξπθεχκαηα. 

Λα εΫλαη πξφζθαηεο εζνδεΫαο, θαζαξΨ θαη ηξπθεξΨ, θπζηνινγηθνχ ρψκαηνο, θαλνληθΨ αλεπηπγκΩλα. 

- Λα κελ Ωρνπλ αλψκαιε νζκΪ, λα µελ πεξηΩρνπλ μΩλεο χιεο θαη λα µελ παξνπζηΨδνπλ θαηλφκελα ζΪςεσο Ϊ επξσηΫαζεο. 

- Λα εΫλαη απαιιαγκΩλα απφ παξΨζηηα θαη Ωληνκα. 

- Λα κελ πεξηΩρνπλ ππνιεΫκκαηα θπηνθαξκΨθσλ. 

- Γελ ζα πξΩπεη λα Ωρεη γΫλεη ηερλεηφο ρξσκαηηζκφο ηνπ κε νπνηαδΪπνηε κΩζνδν Ϊ νπζΫα. 

ΔπΫ ηεο ζπζθεπαζΫαο λα αλαγξΨθνληαη επθξηλψο ην επΫ ηνΫο % πεξηερφκελν ζε ληνκαηΨθηα (60%) πεξΫπνπ, ην πγξφ πιεξψζεσο (ρπκφο ληνκΨηαο 40%) πεξΫπνπ 

θαζψο θαη ν ξπζκηζηΪο νμχηεηαο. Ρα πξντφληα πξΩπεη λα εΫλαη ζπζθεπαζκΩλα ζε θπιηλδξηθΨ ιεπθνζηδεξΨ θνπηηΨ ρσξεηηθφηεηαο 3 Kgr, θαζαξνχ βΨξνπο 2550gr 

πεξΫπνπ θαη ζηξαγγηζκΩλνπ 1500 gr πεξΫπνπ Ϊ ηνπ ελφο Kgr, θαζαξνχ βΨξνπο 800 gr πεξΫπνπ θαη ζηξαγγηζκΩλνπ 480 gr πεξΫπνπ. Ρα θνπηηΨ λα εΫλαη 

ζθεπαδφκελα ζε ραξηνθηβψηηα ησλ 6 ηεκαρΫσλ θαη 24 Ϊ 12 ηεκΨρηα αληΫζηνηρα. ΓεληθΨ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θνπηηΨ λα εμαζθαιΫδνπλ ζηεγαλφηεηα, δπλαηφηεηα 

καθξνρξφληαο ζπληΪξεζεο θαη νπδΩηεξε ζπκπεξηθνξΨ Ωλαληη ηνπ πεξηερνκΩλνπ. 

Γ. ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ ηεκαρηζκΩλα  

ΚαληηΨξηα θνλζΩξβα (Άξζξν123 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.) εΫλαη ην πξντφλ πνπ παξαζθεπΨδεηαη απφ λσπΨ καληηΨξηα, νιφθιεξα Ϊ ηεκαρηζκΩλα θαιιηεξγνπκΩλσλ πνηθηιηψλ ηνπ 

γΩλνπο AGARICUS ε PSALLIOTA κΩζα ζε λεξφ Ϊ ρπκφ ησλ καληηαξηψλ, Ωρεη ππνζηεΫ θαηΨιιειε ζεξκηθΪ επεμεξγαζΫα ψζηε λα εμαζθαιηζηεΫ ε πξνζηαζΫα ηνπ απφ 

αιινηψζεηο θαη εΫλαη ζπζθεπαζκΩλν ζε θιεηζηνχο πεξηΩθηεο. ΞξναηξεηηθΨ κπνξεΫ λα πξνζηεζεΫ αιΨηη, μχδη, κπαραξηθΨ, αξηχκαηα θαη αζθνξβηθφ νμχ σο 

αληηνμεηδσηηθφ. 

Γελ επηηξΩπεηαη ε πξνζζΪθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. 

Ρν πξνζθεξφκελν εΫδνο λα εΫλαη καληηΨξηα θνκκΩλα ζε ιεπθνζηδεξΨ θνπηηΨ ηνπ ελφο (1) Kgr κηθηνχ βΨξνπο, θαζαξνχ βΨξνπο ησλ 800gr πεξΫπνπ θαη 

ζηξαγγηζκΩλνπ 460 gr πεξΫπνπ. 

 

ΠΖΚ: Ρα αλσηΩξσ πξνζδηνξηδφκελα βΨξε θαη κεγΩζε Ωρνπλ ππνινγηζζεΫ ζχκθσλα κε ηα κεξηδνιφγηα-πνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ΛνζνθνκεΫα γηα ηηο 

αλΨγθεο ησλ ζηηηδνκΩλσλ. 

Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: 

1. Αδεηα ιεηηνπξγΫαο ηεο ΔπηρεΫξεζεο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζΫα θαη ζε πεξΫπησζε πνπ ν ζπκκεηΩρσλ Ωρεη ηελ Ωδξα ηνπ εθηφο Λνκνχ ΑηηηθΪο, θαη Ψδεηα 

ιεηηνπξγΫαο ηνπ ππνθαηαζηΪκαηνο ζην Λνκφ ΑηηηθΪο, εθφζνλ ππΨξρεη. Ζ  επηρεΫξεζε ηξνθΫκσλ πξΩπεη λα πξνζθνκΫζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε Ϊ ηελ Ωγθξηζε 

εγθαηΨζηαζΪο ηνπο. Πχκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 φιεο νη επηρεηξΪζεηο ηξνθΫκσλ Ωρνπλ ηελ ππνρξΩσζε θαηαρψξεζεο Ϊ Ωγθξηζεο ησλ 

εγθαηαζηΨζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 6 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) ππ‟ αξηζκφ. 852/2004 πεξΫ ΑλαγθαΫα ζπκπιεξσκαηηθΨ κΩηξα εθαξκνγΪο ησλ Θαλνληζκψλ 

(ΔΘ) ππ‟ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ θαη ελαξκφληζε ηεο ΝδεγΫαο 

2004/41/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηελ πγηεηλΪ ησλ ηξνθΫκσλ. 

2. Ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξΫ εθαξκνγΪο ζπζηΪκαηνο δηαρεΫξηζεο ηεο αζθΨιεηαο ησλ ηξνθΫκσλ [ΘΑ 487/2000 (ΦΔΘ1219β/4.10.2000 )] ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηΪζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 2200:2005 ην νπνΫν ζα Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ  θαηΨιιεια δηαπηζηεπκΩλνπο θνξεΫο ΞηζηνπνΫεζεο απφ ηνλ ΔΠΓ γηα ηελ 

παξαγσγΪ – παξαζθεπΪ - επεμεξγαζΫα, απνζΪθεπζε, δηαθΫλεζε θαη εκπνξΫα ησλ πξντφλησλ. 

ΔπΫζεο, ζα πξΩπεη λα πξνζθνκΫδεη ηα απνηειΩζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεΫ ζηα πιαΫζηα ηνπ 

απηνειΩγρνπ, θΨζε θνξΨ πνπ απηφ δεηεΫηαη. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ν ζπκκεηΩρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ εΫλαη παξαγσγφο Ϊ παξαζθεπαζηΪο ζα πξΩπεη λα επηζπλΨςεη : 

1νλ Ηζρχνλ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξΫ εθαξκνγΪο ζπζηΪκαηνο δηαρεΫξηζεο ηεο αζθΨιεηαο ησλ ηξνθΫκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηΪζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ ISO 22000:2005 

ην νπνΫν ζα Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ θαηΨιιεια δηαπηζηεπκΩλνπο θνξεΫο ΞηζηνπνΫεζεο απφ ηνλ ΔΠΓ γηα ηελ παξαγσγΪ – παξαζθεπΪ ησλ πξντφλησλ. 

2νλ πεχζπλε δΪισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηΪ Ϊ ζπζθεπαζηΪ φηη Ωιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθΪξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκΩλν 

πξνκεζεπηΪ κε ηα πξντφληα ζε πεξΫπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3 Ζ κεηαθνξΨ(Θ..Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΘ 1219Β)  ζα γΫλεηαη κε θαζαξΨ θαη απνιπκαζκΩλα κεηαθνξηθΨ κΩζα θαη κΩρξη ηνπο ρψξνπο απνζΪθεπζεο ηνπ 

ΛνζνθνκεΫνπ. 
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Ρα κεηαθνξηθΨ κΩζα, πξΩπεη λα εΫλαη εθνδηαζκΩλα κε ΒεβαΫσζε Θαηαιιειφηεηαο ΝρΪκαηνο απφ γεηνλνκηθΪο πιεπξΨο, ε νπνΫα εθδΫδεηαη απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο 

Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο γεΫαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα ΘπθινθνξΫαο ΝρΪκαηνο ΚεηαθνξΨο. 

ΘαηΨ ηελ ψξα παξΨδνζε ν κεηαθνξΩαο ζα πξΩπεη λα δηαζΩηεη ΒηβιηΨξην πγεΫαο θαη λα θΩξεη θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξΨδνζεο ησλ ηξνθΫκσλ φπνπ 

απαηηεΫηαη, γΨληηα κηαο ρξΪζεο. 

Ν πξνκεζεπηΪο ππνρξενχηαη λα παξαδΫδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην εΫδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δνζεΫζα παξαγγειΫα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ, φπσο επΫζεο 

θαη λα παξΩρεη ζηελ επηηξνπΪ παξαιαβΪο θΨζε πιεξνθνξΫα θαη ζηνηρεΫν πνπ ζα ηεο δεηεΫηαη ζρεηηθΨ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εΫδνπο. 

Ρα εΫδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδΫδνληαη κεηΨ απφ Ωγγξαθε παξαγγειΫα, ε νπνΫα ζα δΫδεηαη 24 Ϊ 48 ψξεο, αλΨινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθΫκνπ, 

πξηλ ηελ παξΨδνζε. 

ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ  

Θ.Ρ&Ξ Ψξζξν 11 παξΨγ. 13 πεξΫ ελδεΫμεσο αλαγλψξηζεο παξηΫδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγΫαο 92/59 Δ.Ν.Θ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηελ γεληθΪ αζθΨιεηα ησλ ηξνθΫκσλ. 

Θ.Ρ.&Ξ Ψξζξα 122,124,133. 

ΑγνξαλνκηθΪ ΓηΨηαμε 14/89. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 178/202 ΓεληθΩο ΑξρΩο γηα ηελ ΑζθΨιεηα ησλ ηξνθΫκσλ. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 178/2002  Ψξζξν 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθΫκσλ. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 852/2004 Θαλνληζκφο γηεηλΪο ΡξνθΫκσλ. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 882/2004 Γηα ηνλ Ωιεγρν ησλ ηξνθΫκσλ. 

Θ..Α.155523/31.8.2006 ΞεξΫ αλαγθαΫσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κΩηξσλ εθαξκνγΪο ησλ Θαλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, θαη 882/2004 θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο 

ΝδεγΫαο 2004/41/Δ.Θ. 

Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 22αο ΠεπηεκβξΫνπ 2003 ζρεηηθΨ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 

επηζΪκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΩλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθΫκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ παξΨγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΩλνπο 

νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνΫεζε ηεο νδεγΫαο 2001/18/ΔΘ. 

ΝδεγΫα 2000/13/ΔΘ γηα πξνζΩγγηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΨ κε ηελ επηζΪκαλζε, ηελ παξνπζΫαζε θαη ηελ δηαθΪκηζε ησλ ηξνθΫκσλ. 

ΝδεγΫα 2003/89/ΔΘ γηα ηελ ηξνπνπνΫεζε ηεο ΝδεγΫαο 2003/13/ΔΘ φζνλ αθνξΨ ηελ αλαγξαθΪ ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθΫκσλ. 

Ρελ 37227/87 Ψξζξν 1 Απφθαζε ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο (γαηψδεηο πξνζκΫμεηο, ραιΫθηα, ζηειΩρε θπηψλ). 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1924/2006 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 20Ϊο ΓεθεκβξΫνπ 2006 ζρεηηθΨ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επΫ 

ζεκΨησλ δηαηξνθΪο θαη πγεΫαο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηα ηξφθηκα. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 2023/2006 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 22αο ΓεθεκβξΫνπ 2006 ζρεηηθΨ µε ηελ νξζΪ πξαθηηθΪ παξαγσγΪο πιηθψλ θαη αληηθεηκΩλσλ πνπ 

πξννξΫδνληαη λα Ωιζνπλ ζε επαθΪ µε ηξφθηκα. 

ΝΓΖΓΗΑ 2011/91/ΔΔ ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 13εο ΓεθεκβξΫνπ 2011ζρεηηθΨ κε ηηο ελδεΫμεηο Ϊ ηα ζΪκαηα 

πνπ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηΫδαο ζηελ νπνΫα αλΪθεη Ωλα ηξφθηκα. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 2074/2005 γηα ηελ ζΩζπηζε κΩηξσλ εθαξκνγΪο γηα νξηζκΩλα πξντφληα βΨζεη ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Θ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004, γηα ηελ 

παξΩθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνΫεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 2076/2005 γηα ηε ζΩζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΨμεσλ ζρεηηθΨ κε ηελ εθαξκνγΪ ηνπ Δπξσπαïθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (Δ.Θ.) 853/2004, 

882/2004, θαη γηα ηελ ηξνπνπνΫεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ  1234/2007 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηελ ζΩζπηζε θνηλΪο νξγΨλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηΨμεσλ γηα νξηζκΩλα γεσξγηθΨ 

πξντφληα(εληαΫνο θαλνληζκφο ΘΝΑ).  

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθΨ κε ηα κηθξνβηνινγηθΨ θξηηΪξηα ησλ ηξνθΫκσλ. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεΫμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΩιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθΫκσλ. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1898/2006/ΔΘ ηεο ΔπηηξνπΪο ηεο 14εο ΓεθεκβξΫνπ 2006 ζρεηηθΨ κε ηε ζΩζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγΪο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 

510/2006 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεΫμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΩιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθΫκσλ. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 466/2001 ζΩηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκΩλνπο ξππαληΩο θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηΪζεηο απηνχ. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1331/2008 ΡΝ ΔΟΥΞΑÏΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 16εο ΓεθεκβξΫνπ 2008 γηα ηε ζΩζπηζε εληαΫαο δηαδηθαζΫαο 

Ωγθξηζεο γηα ηα πξφζζεηα ηξνθΫκσλ, ηα Ωλδπκα ηξνθΫκσλ θαη ηηο αξσκαηηθΩο χιεο ηξνθΫκσλ. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 396/2005/Δ.Θ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινΫπσλ θπηνθαξκΨθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνΫεζε ηεο ΝδεγΫαο 91/414/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ. 

ΝδεγΫα 90/642/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ πνπ αθνξΨ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηΨησλ πεξηεθηηθνηΪησλ γηα ηα θαηΨινηπα ησλ θπηνθαξκΨθσλ επΨλσ Ϊ κΩζα ζε 

νξηζκΩλα πξντφληα θπηηθΪο πξνΩιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηΪζεηο απηΪο. 

ΝδεγΫα 89/107/ΔΝΘ. ζρεηηθΨ κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθΫκσλ θαη φπσο Ωρεη απηΪ ηξνπνπνηεζεΫ. 

2 2600/2001 (Ξνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλΨισζεο) θαη Φ.Δ.Θ Β΄ 630/2007. 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ηεο ΔπηηξνπΪο ηεο 7εο ΗνπλΫνπ 2011 γηα ηε ζΩζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγΪο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1234/2007 

ηνπ ΠπκβνπιΫνπ φζνλ αθνξΨ ηνπο ηνκεΫο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκΩλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006 (ΦΔΘ 1187/η. Β‟/31-8-2006) ΑλαγθαΫα ζπκπιεξσκαηηθΨ κΩηξα εθαξκνγΪο ησλ Θαλνληζκψλ (ΔΘ) ππ‟ αξηζκ. 178/2002, 

852/2004,853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ θαη ελαξκφληζε ηεο ΝδεγΫαο 2004/41/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

   

 

 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                    

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ  

7Ζ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ- ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

Ιεσθ. Θλσζζνχ, ΡΘ 71409, Ρ.Θ. 44, Ζξάθιεην Θξήηεο 

ΑΦΚ 996978666, ΓΝ Ζξαθιείνπ 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘ.         

ΞΝΠΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

(ΠπκπεξηιακβαλνκΩλνπ 

Φ.Ξ.Α.)                  

  

 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ                

ΔΗΓΝΠ    

ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΖ 

ΞΖΟΔΠΗΑ               

 

7ε .ΞΔ. ΘξΪηεο – ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 

Γ/λζε Ιεσθ. Θλσζζνχ 

 
Πην ΖξΨθιεην ΘξΪηεο ζΪκεξα ηελ …………… ηνπ κελφο…………………, νη ππνγξΨθνληεο ην παξφλ, απφ ην Ωλα 

κΩξνο, ην Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζην ΖξΨθιεην ΘξΪηεο, κε ηελ επσλπκΫα Γεληθφ ΛνζνθνκεΫν «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-

ΞΑΛΑΛΔΗΝ» θαη εθπξνζσπεΫηαη λφκηκα απφ ηνλ ΓηνηθεηΪ ………………………… θαη απφ ην Ψιιν κΩξνο ε ΔηαηξεΫα 

……………… Γ/λζε ………………………Ρει…………………Fax. ……………………, ΑΦΚ ……………, ΓΝ…………, πνπ 

εθπξνζσπεΫηαη λφκηκα απφ ηνλ ……………………………πξφεδξν ηνπ Γ.Π. απηΪο βΨζεη ηνπ Φ.Δ.Θ ………………θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ ηνπ Γ.Π…….., ν νπνΫνο, λνκΫκσο παξΫζηαηαη κε ην δηθαΫσκα θαηΨξηηζεο θαη ππνγξαθΪο ηνπ παξφληνο, 

δΪισζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδΩρζεθαλ ηελ δηα ηνπ παξφληνο, θαηαξηηδφκελε κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε, 

γηα ηελ πξνκΪζεηα πνπ θαηαθπξψζεθε κε ππ΄αξηζκ. …………….. Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-

ΞΑΛΑΛΔΗΝ. 

Ζ θαηαθχξσζε Ωγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειΩζκαηα ηνπ κε αξ. 6/2020 ΓηαθΪξπμεο Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ 

Αλνηθηνχ Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγΪζεθε απφ ην Γεληθφ ΛνζνθνκεΫν «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» κε 

CPV 15800000-6 θαη ΘΑΔ 1511, γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ Γ.Λ.ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ. 





 
  Ανήκει ζηη δ/ξη 6/2020 

 

60 

 

Ύζηεξα απφ ηα αλσηΩξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηΨ ηνπ, αλαζΩηεη 

ηελ πξνκΪζεηα κΩξνπο ησλ εηδψλ ηνπ παξαπΨλσ δηαγσληζκνχ ζηνλ δεχηεξν νλνκαδφκελν ζην εμΪο «ΑλΨδνρνο» 

ν νπνΫνο αλαιακβΨλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε πΫλαθα, ε νπνΫα ζα γΫλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηνπο νπνΫνπο, 

ε ΔηαηξεΫα φπσο παξΫζηαηαη θαη εθπξνζσπεΫηαη, δειψλεη θαη ζπλνκνινγεΫ, πσο γλψξηζε (ηνπο φξνπο απηνχο) θαη 

ηνπο απνδΩρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη νη νπνΫνη φξνη, θαηΨ ηελ πξνο ηνχην, ξεηΪ δΪισζε ησλ ζπκβαιινκΩλσλ 

κεξψλ,  ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξΨβαζε απηψλ ζα επηθΩξεη ηηο θαηΨ λφκσλ νξηδφκελεο ζπλΩπεηεο, ζε 

βΨξνο ηνπ παξαβΨηε. Ζ ζχκβαζε απηΪ δηΩπεηαη απφ ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξΫ 

«ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ», ην Λφκν 2469/97 Ψξζξν 18 θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηΨμεσλ πεξΫ θξαηΪζεσλ θαη θφξνπ, ην Λ.2198/94, ην Λ. 2955/01, ην Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γεΫαο 

θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο», ην Λ.3527/09-02-07 «Θχξσζε ΠπκβΨζεσλ ππΩξ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγεΫν γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο», ην Λ. 

3580/07 «ΞξνκΪζεηεο θνξΩσλ επνπηεπνκΩλσλ απφ ην πνπξγεΫν γεΫαο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο», ην Λ. 4255/2014 

θαη ινηπΩο ηζρχνπζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΩΛ – ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ – ΡΗΚΔΠ 

Πηελ παξνχζα επηζπλΨπηεηαη πΫλαθαο ησλ θαηαθπξσζΩλησλ εηδψλ, γηα ηα νπνΫα ε εηαηξεΫα αλαδεΫρζεθε 

πξνκεζεπηΪο, κε ηα ηδηαΫηεξα ραξαθηεξηζηηθΨ, ηνπο ηχπνπο θαη ηα ινηπΨ ζηνηρεΫα ηνπ εΫδνπο θαζψο θαη ηελ ηηκΪ 

κνλΨδαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαθΪξπμε θαη ηελ πξνζθνξΨ ηνπ πξνκεζεπηΪ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΩξνο 

ηεο παξνχζαο. 

Νη επΫ κΩξνπο πνζφηεηεο ησλ θαηαθπξσκΩλσλ εηδψλ, κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο αλΨινγα κε ηηο αλΨγθεο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ ζηα πιαΫζηα ηεο θαηαρσξεζεΫζαο πΫζησζεο (πξνυπνινγηζκφ 

ζχκβαζεο). 

Πε πεξΫπησζε πνπ ηα αξκφδηα πνπξγεΫα, Ϊ ε ΛνκαξρΫα, Ϊ ε .ΞΔ., Ϊ ε ΔΞ, Ϊ Ψιινο ρνξεγΪζεη εΫδε ζην 

ΛνζνθνκεΫν (απφ ζχκβαζε, δσξεΨ Ϊ απνζΩκαηα) πνπ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν Ϊ θαηΨ Ωλα κΩξνο ηηο αλΨγθεο ηνπ, 

κνλνκεξψο ην ΛνζνθνκεΫν θαη ρσξΫο δηθαΫσκα γηα απνδεκΫσζε απφ κΩξνπο ηνπ πξνκεζεπηΪ κπνξεΫ λα κεηψζεη 

ηηο ζπκβαηηθΩο πνζφηεηεο κΩρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ. 

Νη θξαηΪζεηο πνπ αλαινγνχλ πεξηιακβΨλνληαη ζηηο αλσηΩξσ ηηκΩο. 

 

ΑΟΘΟΝ 2 

ΡΝΞΝΠ  ΘΑΗ  ΣΟΝΛΝΠ  ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

Ρα πιηθΨ ζα παξαδΫδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηΪ, ζηηο απνζΪθεο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ εληφο ηεζζΨξσλ (4) 

εξγαζΫκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιΪςε ηεο παξαγγειΫαο. Ζ παξΨδνζε ζα γΫλεη εξγΨζηκεο εκΩξεο απφ 8:00 – 13:00 κ.κ. 

Πε πεξΫπησζε εθπξφζεζκεο παξΨδνζεο Ϊ αξλΪζεσο ηνπ πξνκεζεπηΪ λα αληηθαηαζηΪζεη, ηπρφλ, απνξξηθζΩλ 

εΫδνο, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηΨμεηο ηνπ ΚΩξνπο Β΄ηνπ ΒηβιΫνπ Η ηνπ Λ. 4412/2016. 
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ΑΟΘΟΝ 3 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν ρξφλνο δηΨξθεηαο ηεο Πχκβαζεο νξΫδεηαη κΩρξηο νινθιΪξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΩλνπ. 

Ζ ζχκβαζε δηαθφπηεηαη απηνδΫθαηα θαη χζηεξα απφ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε ηνπ πξνκεζεπηΪ, ζηελ πεξΫπησζε πνπ 

ζπλαθζεΫ ζχκβαζε πξνκΪζεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ γεηνλνκηθΪ ΞεξηθΩξεηα ΘξΪηεο Ϊ Ψιιν θξαηηθφ θνξΩα Ϊ 

ππΨξμνπλ Ψιιεο λνκνζεηηθΩο ξπζκΫζεηο. 

 

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα θαηΨ ηελ απφιπηε θξΫζε ηεο λα θαηαγγεΫιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ 

ΑλΨδνρν κεηΨ απφ απφθαζε ηνπ αξκνδΫνπ νξγΨλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 133 ηνπ 

Λ.4412/2016. Πηε πεξΫπησζε απηΪ, ν ΑλΨδνρνο πΩξαλ ηεο ακνηβΪο γηα ην Ωξγν, πνπ Ωρεη εθηειΩζεη κΩρξη ηελ 

επΩιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειΫαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιΨβεη θαλΩλα επηπιΩνλ πνζφ σο απνδεκΫσζε, 

εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκΩλα Ωρνπλ πξνεγεζεΫ ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειΫαο, θαζψο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ Ωρεη αλαιΨβεη Ωλαληη ηξΫησλ γηα ηελ πινπνΫεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ωξγνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 4 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ- ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ-ΞΙΖΟΩΚΖ 

Ζ πιεξσκΪ ηνπ αλαδφρνπ ζα γΫλεηαη κεηΨ απφ ηελ νξηζηηθΪ-πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ παξαιαβΪ απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπΪ παξαιαβΪο απφ ην ΡακεΫν ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ κε Ωθδνζε εληΨικαηνο πιεξσκΪο επ‟ νλφκαηη ηνπ 

πξνκεζεπηΪ, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαΫηεηα δηθαηνινγεηηθΨ θαη εθφζνλ δελ εθθξεκεΫ θακΫα ζε βΨξνο ηνπ 

πνηλΪ απνξξΩνπζα απφ παξΨβαζε ηεο ζχκβαζεο (Ρηκνιφγην, ΦνξνινγηθΪ ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθΪ 

ελεκεξφηεηα θαηαζηαηηθφ εηαηξεΫαο, λνκηκνπνΫεζε εθπξνζψπνπ θ.ι.π.). 

Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΨ πιεξσκΪο θαη ινηπΨ ζηνηρεΫα ηζρχνπλ ηα φζα αλαθΩξνληαη ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

Νη ηηκΩο ππφθεηληαη ζηηο ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ θαη ηξΫησλ λφκηκεο θξαηΪζεηο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηΪζεη ηελ πξνκΪζεηα ησλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ΡερληθΩο 

ΞξνδηαγξαθΩο ηεο κε αξ. 6/2020 ΓηαθΪξπμεο θαη ηελ πξνζθνξΨ ηνπ αλαδφρνπ ηα νπνΫα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζεο Πχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΘΟΩΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΩπνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016, ν αλΨδνρνο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θΨζε δεκηΨ πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην ΛνζνθνκεΫν απφ ηε κε εθηΩιεζε Ϊ θαθΪ εθηΩιεζε ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο ηεο κε αξ. 6/ 2020 ΓηαθΪξπμεο. 
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ΑΟΘΟΝ 7 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ησλ νξψλ ηεο ζχκβαζεο ν αλΨδνρνο θαηΩζεζε ηελ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο 

Ϋζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο ρσξΫο ΦΞΑ ηεο ηξΨπεδαο …………………..Δπξψ # …………………..# αξηζ. 

εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο ……………………..ηζρχνο κΩρξη……………………... 

 

ΑΟΘΟΝ 8 

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηΪ θαη 

απαξΩγθιηηε ηΪξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηεο πεξηβαιινληηθΪο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο θαη εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο, πνπ Ωρνπλ ζεζπηζζεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δΫθαην, ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, νη νπνΫεο 

απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα X ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α' ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηα φια ηα ινηπΨ ζΩκαηα, αλαθνξηθΨ κε ηελ αλΨζεζε ε νπνΫα πξαγκαηνπνηεΫηαη κε ηελ ζχκβαζε απηΪ, ηζρχνπλ 

νη φξνη ηνπ κε αξ. 6/2020 ΓηαθΪξπμεο Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ε 

νηθνλνκηθνηερληθΪ πξνζθνξΨ ηνπ αλαδφρνπ, σο αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο επΫζεο 

θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξΫ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ. 

ΠπκθσλεΫηαη φηη θΨζε Ψιιε ηξνπνπνΫεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλΫα, παξνρΪ 

δηεπθνιχλζεσο, παξΨηαζεο ρξφλνπ εθηΩιεζεο θ.ι.π γΫλεηαη θαη απνδεΫρλεηαη κφλν Ωγγξαθα απνθιεηζκΩλνπ θΨζε 

Ψιινπ κΩζνπ απφδεημεο. 

Γηα νπνηαδΪπνηε δηαθνξΨ αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αξκφδηα εΫλαη ηα δηθαζηΪξηα ηεο πφιεο ηνπ 

ΖξαθιεΫνπ. 

Ύζηεξα απφ απηΨ ζπληΨρζεθε ε ζχκβαζε ε νπνΫα αθνχ δηαβΨζηεθε θαη βεβαηψζεθε ,ππνγξΨθεηαη λφκηκα απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δπν πξσηφηππα. 

Έλα απφ ηα παξαπΨλσ πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο θαηαηΩζεθε ζην αξκφδην ΡκΪκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ 

ΛνζνθνκεΫνπ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» θαη ην Ψιιν πΪξε ν πξνκεζεπηΪο ν νπνΫνο δΪισζε φηη ελεξγεΫ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

 

      Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ                                                                                            Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ζ΄ 

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΩΠΖΠ (TEΓ) 

       ΝΓΖΓΗΔΠ 

 

1. Ρη είλαη ειεθηξνληθή ππεξεζία e-ΔΔΔΠ/e-ΡΔΓ; 

Ρν eΔΔΔΠ εΫλαη ε εθδνρΪ ηνπ ΔΔΔΠ απνηππσκΩλν σο ειεθηξνληθφ αξρεΫν ηχπνπ  XML, φπνπ νη πιεξνθνξΫεο 

απνζεθεχνληαη βΨζεη εηδηθΪο ζπκθσλεκΩλεο δνκΪο (πξφηππν), Ϊηνη ηνπ κνληΩινπ αληαιιαγΪο δεδνκΩλσλ ΔΔΔΠ 

(ESPD EDM). Ν ηξφπνο απηφο απνηχπσζεο δηεπθνιχλεη ηελ πιΪξε απηνκαηνπνηεκΩλε/κεραλνγξαθεκΩλε 

δηαρεΫξηζε ηνπ, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξΫηα ζπζηΪκαηα θαη ηε δπλαηφηεηα ρξΪζεο ηνπ ζε δηΨθνξεο 

επηκΩξνπο εζληθΩο πιαηθφξκεο. 

Ζ ΔπξσπατθΪ ΔπηηξνπΪ  

·        - φξηζε Ωλα πξφηππν γηα ην eΔΔΔΠ, Ϊηνη ηελ ειεθηξνληθΪ εθδνρΪ ηνπ ΔΔΔΠ απνζεθεπκΩλε κε δνκεκΩλν 

ηξφπν ζε αξρεΫν ηχπνπ XML, θαη παξΩρεη ειεθηξνληθΩο ππεξεζΫεο δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ κΩζσ ζρεηηθΪο ειεθηξνληθΪο 

πιαηθφξκαο, ε νπνΫα ραξαθηεξΫδεηαη σο πινπνΫεζε αλαθνξΨο (reference implementation) ηεο ΔΔ. 

Πην ζεκεΫν απηφ πξΩπεη λα ζεκεησζεΫ φηη ην eΔΔΔΠ εμειΫζζεηαη θαη βειηηψλεηαη ηερλνινγηθΨ Ϊ/θαη επηρεηξεζηαθΨ 

κε απνηΩιεζκα λα δηαηΫζεηαη πιΩνλ ζε ηξεηο εθδνρΩο, ιΫγν Ϊ πνιχ κε ζπκβαηΩο κεηαμχ ηνπο: 

·         Regulated ESPD EDM v.1.0.x Ϊ «regulated v.1» – ΔθδνρΪ πνπ παξΨγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθΨ βαζΫδεηαη ζηελ 1ε Ωθδνζε ηεο δνκΪο δεδνκΩλσλXML γηα ην ΔΔΔΠ.  

·         Regulated ESPD EDM v.2.0.x Ϊ «regulated v.2» – ΔθδνρΪ πνπ παξΨγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθΨ βαζΫδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε Ωθδνζε ηεο δνκΪο δεδνκΩλσλ XML γηα ην ΔΔΔΠ.  

·         Self-Contained ESPD EDM v.2.1.x Ϊ «self-contained v.2» («απηνηειΪο ηχπνο v.2)» – ΔθδνρΪ πνπ παξΨγεη 

ΔΔΔΠ κε ελζσκαησκΩλα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθΨ Ϊ πιεξνθνξΫεο, πνπ δελ πξνβιΩπνληαη ζην ζρεηηθφ 

Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθΨ βαζΫδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε Ωθδνζε ηεο δνκΪο δεδνκΩλσλ XML γηα ην ΔΔΔΠ.  

Νη ειεθηξνληθΩο ππεξεζΫεο δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ πνπ κπνξεΫ λα παξΩρεη κΫα ζρεηηθΪ δηαδηθηπαθΪ πιαηθφξκα, φπσο 

απηΪ ηεο ΔΔ Ϊ ησλ πξφζθαηα αλαπηπρζΩλησλ ζε εζληθφ επΫπεδν, επηηξΩπεη ζε αλαζΩηνπζεο αξρΩο/αλαζΩηνληεο 

θνξεΫο θαη ζε νηθνλνκηθνχο θνξεΫο λα ζπληΨζζνπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα (επαλα)ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα 

πξνβΨινπλ Ωλα eΔΔΔΠ, πξνθεηκΩλνπ λα παξΨγνπλ Ωλα ΔΔΔΠ  

·         - απνζεθεπκΩλν ζε αξρεΫν ηχπνπ XML, Ϊηνη λα παξΨγνπλ Ωλα eΔΔΔΠ (ζε εθδνρΪ regulated v.1 Ϊ/θαη 

regulated v.2 Ϊ/θαη self-contained v.2) 

·          - απνηππσκΩλν ζε αξρεΫν ηχπνπ PDF 

·          - ζε ραξηΫ (εθηχπσζε) 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεΫ ζε ζπγθεθξηκΩλε, θΨζε θνξΨ, δηαγσληζηηθΪ δηαδηθαζΫα γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 

 Πεκεηψλεηαη φηη ε ΔπξσπατθΪ ΔπηηξνπΪ απνθΨζηζε θαη αλαθνΫλσζε, ζην πιαΫζην ηεο ζρεηηθΪο ζηξαηεγηθΪο ηεο 

γηα ην eΔΔΔΠ, ηελ παχζε ιεηηνπξγΫαο ηεο πξναλαθεξζεΫζαο ειεθηξνληθΪο πιαηθφξκαο eΔΔΔΠ πνπ δηαηεξεΫ ε 

Ϋδηα, κΩρξη ηα ηΩιε ΑπξηιΫνπ 2019! 

 Πην πιαΫζην ηεο Ϋδηαο ζηξαηεγηθΪο ε ΔΔ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηε δεκηνπξγΫα αληΫζηνηρσλ εζληθψλ πιαηθνξκψλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠζε δηΨθνξεο ρψξεο θξΨηε-κΩιε. ΓεΫηε εδψ ηε ζρεηηθΪ ιΫζηα ηεο ΔΔ 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
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κε αληΫζηνηρα ζηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο θαη ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηΩο ηηο επηκΩξνπο πιαηθφξκεο! 

H πιαηθφξκα Promitheus ESPDint ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

Κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ κΩζσ ηνπ κεραληζκνχ Connecting Europe Facility (CEF), αλαπηχρζεθε αληΫζηνηρε 

ΔιιεληθΪ εζληθΪ πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ, νλφκαηη Promitheus ESPDint. 

ΠπγθεθξηκΩλα ε πιαηθφξκα Promitheus ESPDint παξΩρεη: 

·         - ειεθηξνληθΩο ππεξεζΫεο δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ ζηελ ΔιιεληθΪ θαη ΑγγιηθΪ, δΫλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

δηαρεΫξηζεο θαη ησλ ηξηψλ εθδνρψλ (regulated v.1 Ϊ/θαη regulated v.2 Ϊ/θαη self-contained v.2) 

·          - ειεθηξνληθΩο ππεξεζΫεο δηαρεΫξηζεο eΡΔΓ ζηελ ΔιιεληθΪ 

·          - δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην eCertis 

Ζ ειιεληθΪ/εζληθΪ πινπνΫεζε εΫλαη πιΪξσο ζπκβαηΪ ζε ζρΩζε κε Ψιιεο πινπνηΪζεηο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

eΔΔΔΠ, φπσο 

·          - κε ηελ ππΨξρνπζα πινπνΫεζε αλαθνξΨο (reference implementation) ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο,  

·          - κε ηηο ινηπΩο εζληθΩο πινπνηΪζεηο ζην πιαΫζην ηνπ Ϋδηνπ Ωξγνπ (ESPDint  

·          - κε Ψιιεο πινπνηΪζεηο κΩζσ αληΫζηνηρσλ Ωξγσλ ζε ζθαλδηλαβηθΩο ρψξεο (Ωξγν Nordic) θαη ζηελ ΗηαιΫα. 

ΞξνζνρΪ 

 1.     1.Γηα ηε ζχληαμε Ϊ ζπκπιΪξσζε ηνπ eΔΔΔΠ Ϊ ηνπ eΡΔΓ επηιΩμηε ηελ εθδνρΪ «regulated v.2» φζνλ 

αθνξΨ  δηαγσληζηηθΩο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ πνπ δηΩπνληαη απφ ην ηξΩρσλ Διιεληθφ 

ζεζκηθφ πιαΫζην. 

2.       2. Ζ εθδνρΪ «regulated v.1» ππνζηεξΫδεηαη κφλν γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο: ΓΫδεηαη ε δπλαηφηεηα 

εηζαγσγΪο θαη επεμεξγαζΫαο ζρεηηθνχ αξρεΫνπ πνπ Ωρεη παξαρζεΫ π.ρ. ζηελ πιαηθφξκα ηεο ΔΔ Ϊ ζε Ψιιε 

πιαηθφξκα, αιιΨ δελ δΫλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο λΩνπ eEEEΠ ζε εθδνρΪ «regulated v.1». 

3.    Κελ ρξεζηκνπνηΪζεηε αθφκε ηελ εθδνρΪ «self-contained v.2. (απηνηειΪ ηχπν)», φζνλ αθνξΨ δηαγσληζηηθΩο 

δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ ζηελ ΔιιΨδα, κΩρξη λα πξαγκαηνπνηεζεΫ ε αλαγθαΫα αλαπξνζαξκνγΪ 

ηνπ ζρεηηθνχ Διιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζΫνπ. 

 

2 . Σξήζε ΔΔΔΠ/ΡΔΓ ζε ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

 Γηα ηελ εθαξκνγΪ ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ Ψξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζε δηαγσληζηηθΩο δηαδηθαζΫεο κε 

αμΫα Ψλσ ησλ εθΨζηνηε νξΫσλ ηεο ΔΔ, νη νπνΫεο θαη δηεμΨγνληαη κΩζσ ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ(ΔΠΖΓΖΠ), θαη εηδηθφηεξα θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηελ ππ‟ αξηζ. 

56902/215 Α - ΦΔΘ1924/Β/02.06.2017 θαη ζηελ ππ‟ αξηζ. 117384 ΘΑ ΦΔΘ 3821/Β/31.10.2017 πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγΫα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, πξνηεΫλεηαη νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο/αλαζΩηνληεο θνξεΫο θαη νη 

νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο λα εθαξκφδνπλ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζΫα δεκηνπξγΫαο θαη ππνβνιΪο ΔΔΔΠ κε ηε 

ρξΪζε ειεθηξνληθΪο ππεξεζΫαο δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ: 

 1.                    Νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο/αλαζΩηνληεο θνξεΫο ζπληΨζζνπλ κε ρξΪζε κΫαο ειεθηξνληθΪο 

ππεξεζΫαο eΔΔΔΠ,  εθεΫλν ην πξφηππν ΔΔΔΠ πνπ επηζπκνχλ γηα ηνλ εθΨζηνηε δηαγσληζκφ ηνπο, θαη ην 

παξΨγνπλ ζε κνξθΪ αξρεΫσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ηα νπνΫα θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθΨ, ηνπηθΨ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηΪ ηνπο.  
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 2.                  Νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο/αλαζΩηνληεο θνξεΫο, αλαξηνχλ ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΠΖΓΖΠ ηα παξαρζΩληα αξρεΫα σο εμΪο: 

 -          ην πεξηερφκελν ηνπ αξρεΫνπ ηχπνπ PDF εΫηε ελζσκαηψλεηαη ζην, ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλν, 

θεΫκελν ηεο δηαθΪξπμεο, εΫηε αλαξηΨηαη ην αξρεΫν ηχπνπ PDF, ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλν, μερσξηζηΨ σο 

αλαπφζπαζην κΩξνο ηεο δηαθΪξπμεο θαη 

 -          ην αξρεΫν ηχπνπ XML αλαξηΨηαη επηθνπξηθΨ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ 

πξνθεηκΩλνπ λα ην ρξεζηκνπνηΪζνπλ γηα ηε δεκηνπξγΫα κΩζσ κΫαο  ππεξεζΫαο eΔΔΔΠ ηεο ζρεηηθΪο 

απΨληεζεο ηνπο. 

  3.                  Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο νθεΫινπλ λα ππνβΨινπλ κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο ζπκπιεξσκΩλν ην 

πξφηππν ΔΔΔΠ φπσο απηφ Ωρεη νξηζηεΫ απφ ηηο αλαζΩηνπζεο αξρΩο/ηνπο αλαζΩηνληεο θνξεΫο ζηε 

δηαθΪξπμε (Ϊηνη εΫηε ζην θεΫκελν απηΪο εΫηε ζην μερσξηζηφ αξρεΫν ηχπνπ PDF πνπ απνηειεΫ 

αλαπφζπαζην κΩξνο απηΪο) ζε κνξθΪ αξρεΫνπ ηχπνπ PDF ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλν θαηΨ ηα νξηδφκελα 

ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαΫζην θαη ζηε δηαθΪξπμε. 

  4.                  Γηα ηελ ζχληαμε Ϊ/θαη ζπκπιΪξσζε απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο ηνπ απαηηνχκελνπ 

ΔΔΔΠ, πξνηεΫλεηαη λα ρξεζηκνπνηΪζνπλ ην αλαξηεκΩλν απφ ηηο αλαζΩηνπζεο αξρΩο επηθνπξηθφ αξρεΫν 

ηχπνπ XML. Πηε ζπλΩρεηα κΩζσ κΫαο  ειεθηξνληθΪο ππεξεζΫαο eΔΔΔΠ παξΨγνπλ ηελ απΨληεζε ηνπο ζε 

αξρεΫν ηχπνπ PDF, ην νπνΫν θαη απνζεθεχνπλ,  αξρηθΨ, ηνπηθΨ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηΪ ηνπο. Πε 

θΨζε πεξΫπησζε θαη αλεμαξηΪησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρεΫνπ ηχπνπ XML ζηα ζπλεκκΩλα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ‟ επζεΫαο ζε 

κΫα ππεξεζΫα eΔΔΔΠ θαη λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔΠ απφ ηελ αξρΪ: λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια 

ηα δεδνκΩλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθΨζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθΩξνληαη ζηελ δηαθΪξπμε, λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθΩο απαληΪζεηο θαη λα παξΨγνπλ αξρεΫν ηχπνπ PDF πξνθεηκΩλνπ λα ην 

ππνγξΨςνπλ ςεθηαθΨ θαη λα ην επηζπλΨςνπλ ζηα ζπλεκκΩλα ηεο ειεθηξνληθΪο πξνζθνξΨ ηνπο ζην 

ΔΠΖΓΖΠ. 

 Πρεηηθφο Πχλδεζκνο e-ΔΔΔΠ/e-ΡΔΓ 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=658730602817833#_msocom_1
https://espdint.eprocurement.gov.gr/



