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FAX: 210-7719982                                                                 
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                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ», CPV:15111000-9, 15119000-5, 15113000-3, 
15112130-6 του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015 ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 279.699,86  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   
  
   

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της. Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» 

3. Το Ν. 4250 / 2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318 /1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»   

4. Tης παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

5. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

6. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

7. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»                                                                                                                                          

8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
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διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/Α΄/13.07.2012). 

9. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

10.   Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων το Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

11.   Το Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις» με τις τροποποιήσεις του. 

12.   Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

13.   Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) «Περί μέτρων διασφάλισης της διαφάνειας..», 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) 

14. Το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

15.  Το ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», (ΦΕΚ 248 

/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999) όπως ισχύει.  

17.  Tο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα” 

18.  Tο  άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α’ 150) 

19.  Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως 

ισχύει» 

20.  Tο Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 

21. Την με αριθμ. 56902/215 Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1924/02-06-2017 τ. 2) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

22. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

23. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

24.  Την  υπ’ αριθμ.1672/25-1-2016 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με 

την οποία εγκρίθηκαν οι καταστάσεις Προγραμματισμού Ειδών-Υπηρεσιών 

Οικονομικού Έτους 2015.  

25. Την υπ’ αριθμ.1/26-9-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την 

οποία επικυρώθηκε η 1672/25-1-2016 Απόφαση του Διοικητή. 

26. Την υπ΄αριθμ. 4658 (ΦΕΚ 2937/΄Β/15-09-2016) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί: 

«Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των 

Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2015, με χρηματοδότηση 
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από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις 

λοιπές πηγές» 

27. Τα υπ’ αριθμ. 2756/24-05-2017 και 3358/23-05-2017 έγραφα της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975) με θέμα: 

Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα γραμμάτια 

σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης» 

28. Το υπ’ αριθμ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

«Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 

Ν.3580/2007-Καθορισμός ΚΑΑ». 

29. Τον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και αντικειμένων Κοινής Χρήσης. 

30. Οι διατάξεις του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α΄/26-04-2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 

Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης του Αγροτικού Χώρου και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

31.    To υπ΄αριθμ.4080/29-7-2016, έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, με 

το οποίο  εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τροφίμων 

από τα δημόσια νοσοκομεία και τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του 

άρθρου 9 του ν. 3580/2007. 

32. Την υπ’ αριθμ. 14/18-05-2018 Απόφαση του Δ.Σ.  του Νοσοκομείου με την 

οποία εγκρίθηκε  η διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των ορίων με 

ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Διαφόρων Κρεάτων»       (ΑΔΑ:      
7ΜΛ7469069-508). 

33.   Την υπ΄ αριθμ.  220357-2018    προκήρυξη στην εφημερίδα της Ε.Ε 

34.   Την υπ’ αριθμ. 1245/2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :   

67ΖΧ469069-ΥΧΔ )                        

 
 
 
 

                                               ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ», CPV:15111000-9, 15119000-5, 15113000-3, 
15112130-6 στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών Υγείας 
(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του έτους 2015 με εκτιμώμενη αξία € 279.699,86  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 

ΠΟΛΗ  ΑΘΗΝΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 11527 

ΧΩΡΑ  ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 303 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 7770700 

FAX 210 7719982 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Prom2@sotiria.gr 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

(URL) 
www.sotiria.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας 

ΟΤΑ. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας 

(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας). 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο,  όπως αυτό ισχύει κατά την 

ημερομηνία διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση: www.sotiria.gr και μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr .   

  γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Τμήμα Προμηθειών του 

Νοσοκομείου, τηλέφωνο : 210  7770700. 

1.2   Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότησης 

 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 

4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Νοσοκομείο Νοσημάτων 
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Θώρακος Αθηνών « Η ΣΩΤΗΡΙΑ»  και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει 

την με Κ.Α. Ε. : 1511  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  

2018 -2019  του Φορέα. 

 

1.3   Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της    

 σύμβασης 

     Αντικείμενο  της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ» για την 

κάλυψη των αναγκών του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή και τους όρους της παρούσας. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 

συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή),  στο πλαίσιο εκτέλεσης του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015. 

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς  του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15111000-9, 15119000-5, 15113000-3, 

15112130-6. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη και για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  

Ο μειοδότης θα αναδειχθεί ανά είδος. 

 

    Προϋπολογισμός της Προμήθειας 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 279.699,86  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 247.522,00 ΦΠΑ : 

€ 32.177,86). 

 

     Διάρκεια της σύμβασης       
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα μήνες  (12)  μήνες  από την υπογραφή 

της με δικαίωμα παράτασης έως την εξάντληση του φυσικού – οικονομικού 

αντικειμένου, κατόπιν μονομερούς απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της 

Αναθέτουσας Αρχής και όχι πέραν των δώδεκα (12) μηνών.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 

αναφέρονται στην παρούσα. 

 

 CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 15111000-9 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Α/Ο ΚΙΛΟ 21.500 6,8700 147.705,00 € 19.201,65 € 166.906,65 € 

2 15119000-5 ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΚΙΛΟ 210 7,7000 1.617,00 € 210,21 € 1.827,21 € 

3 15113000-3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΚΙΛΟ 3.000 3,0000 9.000,00 € 1.170,00 € 10.170,00 € 

4 15113000-3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΟ 500 3,2000 1.600,00 € 208,00 € 1.808,00 € 

5 15112130-6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΙΛΟ 45.000 1,9300 86.850,00 € 11.290,50 € 98.140,50 € 

6 15119000-5 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 
ΚΙΛΟ 250 3,0000 750,00 € 97,50 € 847,50 € 

      247.522,00 € 32.177,86 € 279.699,86 € 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού      

 

 

 
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ν. 

4412/2016 και των υπουργικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας λήξης υποβολής των προσφορών 

δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα και η Αναθέτουσα 

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. τεχνικής 

φύσεως) κάποιος ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν κατάφερε να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά την προσφορά του εμπρόθεσμα.  

 

Οι έντυποι φάκελοι των προσφορών θα περιέρχονται σε σφραγισμένο φάκελο στο 

πρωτόκολλο του Νοσοκομείου το αργότερο έως 3 εργάσιμες ημέρες μετά την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 

δημοσίευση στις 21/05/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε: 

• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),  

• στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr,  και  

• στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση : www.sotiria.gr 

Προκήρυξη (περίληψη της  Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

www.promitheus.gov

.gr   

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

24-05-2018 
ΗΜΕΡΑ: 
ΠΕΜΠΤΗ 

 

24-05-2018  
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 

 

03-07-2018 
ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 
ΩΡΑ: 15:00:00 

09-07-2018 
ΗΜΕΡΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΩΡΑ: 11:00:00 
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περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 

εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες, 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2.1 Γενικές  Πληροφορίες 

      Έγγραφα της σύμβασης 
Η Προκήρυξη  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Η  παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής, 

  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. 

 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 

υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 Παροχή Διευκρινίσεων  
Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς και το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

απαραίτητα  ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
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είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως  ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 

να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 

που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 

για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσμιών. 

Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

 

2.2  Εγγυήσεις  (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης)    
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.1 και 2.2.2 εκδίδονται από πιστωτικά 

και χρηµατοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν 
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ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 

την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 

ι) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξη της εγγύησης και ια) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν σε αυτή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2.1 Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό  που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.    

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, 

το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 4.5 της παρούσας, 

διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

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

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα  ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου pdf  και προσκομίζεται στην Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 



12 
 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν 

απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος. 

Στα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 

στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον 

δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή 

έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν 

απορριφθεί αμετακλήτως. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:  

α) Αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής.  

β) Παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.4 

έως 2.7 της παρούσης.  

γ) Δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. 

 
2.2.2   Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια οφείλει να προσκομίσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση  καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας 

Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Οι εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

2.3 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του 

νόμου 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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O οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει αυτό μετά από 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση και 

εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή και 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους  εκτέλεσης της  σύμβασης.  

Η  ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση είτε 

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Σε περίπτωση, που  εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 

το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  

2.4 Λόγοι αποκλεισμού  
Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016): 

 

2.4.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους παρακάτω  λόγους :  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
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με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

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

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

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

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

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

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

(Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές.  

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.4.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 

με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   

ή/και  

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 
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γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 

τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει αμετάκλητη και 

δεσμευτική ισχύ.  

 

2.4.3. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

2.4.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016 στην περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,   
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 

του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά , μέσα,  
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  
η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
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να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους  2.4.1, 2.4.2. γ) και 2.4.4 μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με αμετάκλητη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 

χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση.  

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 
 
2.4.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.7 της παρούσας, οι 

φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.4 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφος 2.5). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 

του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο 

επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.4.1, 

2.4.2 και 2.4.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό στάδιο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

αυτός βρίσκεται λόγω  πράξεων ή παραλείψεων είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, 



17 
 

σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.5    Κριτήρια Επιλογής (άρθρο 78 του Ν.4412) 
 
2.5.1  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς  

είτε είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας 

εγκατάστασής τους ή της χώρας καταγωγής τους. 

 

2.5.2   Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, από τους οικονομικούς φορείς  απαιτείται:  
α) Ο γενικός  κύκλος  εργασιών  του υποψήφιου αναδόχου για τα έτη 2014, 2015 και 

2016 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο της Προϋπολογιζόμενης  

Δαπάνης, εκτός  ΦΠΑ. 
β) Ο μέσος  κύκλος  εργασιών  του υποψήφιου αναδόχου για τα έτη 2014, 2015 και 

2016 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος ή μεγαλύτερος  με το 1/3 της 

Προϋπολογιζόμενης  Δαπάνης, εκτός  ΦΠΑ. 
γ) Να διαθέτουν στοιχεία ισολογισμών  των ετών 2014, 2015 και 2016. 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό, μέσο) ή  

τους ισολογισμούς δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, ο 

οικονομικός φορέας αναφέρει την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του.  

2.5.3  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώσουν τις κυριότερες 

ανάλογες προμήθειες του συγκεκριμένου ή αντίστοιχου είδους των ετών 2014, 2015 

και 2016. 

 

Τα ανωτέρω Κριτήρια Επιλογής θα αποδεικνύονται με τα αποδεικτικά μέσα που 

ζητούνται στα δικαιολογητικά κατακύρωσης  (Παραγρ 5.3). 
 

2.6  Νομιμοποιητικά έγγραφα   
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

διαθέτουν τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης. 

  
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
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2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων   
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.5.2) και τα σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.5.3), να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους 

οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο  βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).   

 

 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

4.1 Γενικοί όροι  
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα  

Διακήρυξη για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος 

/τμήμα.  

 

4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και 

ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 

Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο 

χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 

του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.   
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4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μην αφήνουν την υποβολή της 
προσφοράς τους για το τέλος της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων τεχνικών 
προβλημάτων του συστήματος που ενδεχομένως να προκύψουν κατά το 
διάστημα αυτό. 
 

4.2.3.  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Κατά την υποβολή της προσφοράς σημαίνονται από τον προσφέροντα με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 

τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

4.2.4.  Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 

μέσω του Συστήματος. Συγκεκριμένα : 
Τα Στοιχεία και Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν «εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών» χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής.  

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην ειδική  ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
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ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το φύλλο συμμόρφωσης). 

Ομοίως, η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην ειδική  

ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 

προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική 

προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη 

και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 

Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης ) σε μορφή pdf. 

4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά, επί ποινή απόρριψης, τα ακόλουθα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, καθώς και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς.  

 

4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  (αρθρ. 93  Ν. 4412/2)16) 
Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό 

που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης  μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και θα έχει ισχύ για τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς,  όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου pdf  και προσκομίζεται στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή ή έγκαιρη 

κατάθεση στην Υπηρεσία θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη. 

Τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξής της αναφέρονται αναλυτικά στην 

παράγραφο 2.2 της παρούσας διακήρυξης.  
Β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 4 του 

ν.4412/2016  και  β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.5 της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016   
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν και υπογράφουν ψηφιακά το σχετικό πρότυπο 

ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και αποτελεί έγγραφο και 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Το ΕΕΕΣ  καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 

αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές 

σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
Όταν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο το ΕΕΕΣ υπογράφεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο. 
 
Για τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 

i) Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για 

κάθε μέλος της Ένωσης. 

ii) Το ποσό της εγγυητικής  επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε  με 

το άθροισμα περισσότερων εγγυητικών  επιστολών των συμμετεχόντων στην  

Ένωση. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

iii) Από κάθε οικονομικό φορέα – μέλος που συμμετέχει στην  Ένωση απαιτείται 

πρακτικό απόφασης του ΔΣ ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει τη 

σύμπραξη με άλλα μέλη της ένωσης, το ποσοστό της κάθε μίας στον 

προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και της εις ολοκλήρου 

ευθύνης.  

 

4.3.2  Τεχνική προσφορά   

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, ο οικονομικός φορέας αναφέρει έγγραφα, 

δικαιολογητικά και τεχνικές περιγραφές που τεκμηριώνουν την τεχνική του 

επάρκεια σε σχέση με τις απαιτήσεις των συμβάσεων της παρούσας διακήρυξης, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών. 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, με το κεφάλαιο 

“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος II της Διακήρυξης 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένα τα κάτωθι: 

  α) “φύλλο συμμόρφωσης-τεκμηρίωσης", σύμφωνα με το Παράρτημα III των 

τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

β) Δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες µε τις οποίες θα δηλώνεται ότι:  

i. Καλύπτονται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας χωρίς 
επιφύλαξη.  

ii. Ο προσφέρων, εφόσον παράγει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
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προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα παρασκευάσει ή θα 
συσκευάσει  το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

iii. Όταν οι προσφέροντες δεν θα παράγουν/παρασκευάσουν/συσκευάσουν οι ίδιοι 
το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους 
δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
παραχθεί/παρασκευασθεί/συσκευασθεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάστασής της.  

iv. Τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.  

v.   Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους  τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

vi.   Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση. 

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

vii. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του    

διαγωνισμού. 

viii. Δεν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

γ) Τις προβλεπόμενες σχετικές άδειες , καθώς και τα σχετικά Πιστοποιητικά, όπως 
αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα  II  των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο θα 

είναι σε μορφή αρχείου .pdf,, θα φέρουν υποχρεωτικά «εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών» και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), θα φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με 

αυτή της «εγκεκριμένης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής τους ή προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής τους με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών» , η οποία 

να είναι εντός των τελευταίων (30) ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
4.3.3  Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και ως πρωτότυπα ή αντίγραφα σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον ν. 4250/2014, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά 

οι εγγυητικές επιστολές, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς και δε φέρουν 

«εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών»,  έγγραφα που φέρουν τη 

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille), καθώς και έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί από 

τον ίδιο και κατά συνέπεια δε φέρουν «εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
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πιστοποιητικών». Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά 

τα οποία φέρουν «εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών», τα ΦΕΚ, τα 

τεχνικά φυλλάδια, οι εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις 

του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν «εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών» και 

όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 

σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά προσκομίζονται σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο ο οποίος φέρει την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου και fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τον τίτλο του 

Διαγωνισμού και την Ημερομηνία Διενέργειας.  

 

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 

έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και 

στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, 

υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» - 

«Τεχνική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεά») αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, με μέριμνα του οικονομικού 

φορέα, θα υποβάλλονται χωριστά και αντίστοιχα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

Τεχνικής Προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνουν. 
 

4.4   Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

επί ποινή απόρριψης. 

Οι οικονομικές προσφορές αναφέρονται σε ευρώ (€) ανά μονάδα μέτρησης  όπως 

ορίζεται στον πίνακα του Παραρτήματος IV. 

Οι τιμές θα δίνονται για κάθε είδος και για το σύνολο της ποσότητας, και αφορούν 

στην παράδοση των αγαθών στον τόπο και με τον τρόπο που αναφέρει η παρούσα 

διακήρυξη.  

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.    

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

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός 

είδους/υπηρεσίας του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

και η τρέχουσα τιμή (για περιπτώσεις που δεν υπάρχει, θα προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση ότι το είδος/υπηρεσία δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών). 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι προμηθευτές 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. Στοιχεία ή διευκρινίσεις που δίνονται από τους 

προσφέροντες χωρίς να ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή δεν εξετάζονται. 

 

4.5  Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016)  

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διακόσιες 
σαράντα (240) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού. 

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

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη 

λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οι προσφορές 
τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

4. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός 

αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση 

της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

5. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της.  

4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά όταν: 

α) Δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, καθώς και με τον τρόπο και το περιεχόμενο περί 

σύνταξης και υποβολής της προσφοράς που ορίζεται στους όρους της παρούσας 



25 
 

διακήρυξης. 

β) Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 

της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα 

Αρχή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

δ) Είναι αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά ή τελεί υπό αίρεση. 

ε) Θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

ζ) Ο προσφέρων έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

η) Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά,  αποκλίσεις ως προς τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και δεν συνοδεύεται από τη 

νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

θ) Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 

ι) Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε  

οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

κ) Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των διακοσίων σαράντα (240) ημερών 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

λ) Οι προσφερόμενες τιμές είναι ανώτερες από αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών  

της  ΕΠΥ (αν υπάρχουν). 

μ) Η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

 

5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

5.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο 

πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών (κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016), ακολουθώντας τα εξής στάδια:   

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα υποβολής των προσφορών. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά 

πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
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5.2  Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), 

εφαρμόζοντας  κατά τα λοιπά τις κείμενες  διατάξεις. 
Ειδικότερα :  
α) Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, καθώς και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται 

από τα μέλη της. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο 

των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών 

δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω 

όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα 

Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 

(Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών) και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες της 

Αναθέτουσας Αρχής απευθύνουν αιτήματα, σε κάθε στάδιο, στους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινήσεων  επί των υποβληθέντων  

δικαιολογητικών – εάν απαιτείται – και οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινήσεις  εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Στην περίπτωση που οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή  απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,  

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016).  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές . 
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 5.5 της παρούσας. 

 

5.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

5.3.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών  και την άπρακτη παρέλευση του 

χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση των υποβληθεισών προσφυγών ή 

παρατηρήσεων, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση  

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, που  πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), για να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης, 

ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), των παρακάτω εγγράφων, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 

και 74 του ν. 4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής της 

παραγράφου 2.5 της διακήρυξης. 

 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν «εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών». Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις να φέρουν «εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών» και ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 

«εγκεκριμένης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής τους ή προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής τους με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών», η οποία να 

είναι εντός των τελευταίων (30) ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση 

της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 

5.3.2 Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται δεκτά στα πλαίσια του παρόντος 

διαγωνισμού είναι τα κάτωθι:  
1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

ημερομηνία πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.4. λόγοι αποκλεισμού της παρούσας διακήρυξης. Εφόσον ο 

οικονομικός φορέας δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, το ανωτέρω 

πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

εγκατάστασης ή της χώρας καταγωγής. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
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οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.  
 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου  
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 

κατά της παραγράφου  5.3.1 ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, έχουν εκπληρωθεί 

οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης – κύριας και επικουρικής- (ασφαλιστική ενημερότητα) (παραγρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:  

• φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο  Οικονομικών 

(αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες,  

• ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό 

φορέα. 

 

3. Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία  

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ότι δεν τελεί σε 
πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου (περίπτωση β, παραγρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016).   

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 

εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 

το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (1), (2) και (3) παραπάνω 

πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο των λόγων αποκλεισμού το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
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κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου 

ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις 2.4.1, 2.4.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.4.4 των λόγων 

αποκλεισμού της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 

υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

4. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου  2.4.4. (πλην της β) υποβάλλεται  
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

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

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 
5. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.4.2 γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ή ελλείψει αυτού 

ένορκη βεβαίωση.  

 
6. Για την περίπτωση της παραγράφου  2.4.5 της παρούσης (άρθρο 74 του Ν.  
4412/2016) υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, διαφορετικά 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης (διαγωνισμό). 

  
7. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της  
επαγγελματικής δραστηριότητας:  

Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επαγγελματικά και 

εμπορικά μητρώα νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει 

τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 



30 
 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

  

8. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας:  
• Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων  όπου 

αναφέρεται ο γενικός κύκλος εργασιών και μέσος κύκλος εργασιών για τα έτη 

2014, 2015 και 2016 ή κατά το διάστημα λειτουργίας εάν αυτό είναι μικρότερο 

(όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2.5.2 της παρούσας).   

• Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των ετών 2014, 2015 και 2016  ή κατά 

το διάστημα λειτουργίας εάν αυτό είναι μικρότερο, σε περίπτωση που 

υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή Υπεύθυνη Δήλωση του 

συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην 

περίπτωση φυσικών προσώπων ή οποιοδήποτε άλλα ισοδύναμα έγγραφα. 

 

9. Δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:  
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας προσκομίζονται: 

α)   Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προμηθειών 

του συγκεκριμένου είδους για τα έτη 2014, 2015 και 2016 με μνεία για κάθε 

παράδοση του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα και 

ειδικότερα τα είδη, τις ποσότητες, την αξία, τις ημερομηνίες παραγγελίας 

παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης .  

β) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συμβάσεων 

αντίστοιχων προμηθειών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

  
10. Νομιμοποιητικά έγγραφα   
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Σε όσες περιπτώσεις και προκειμένου για οικονομικούς φορείς της αλλοδαπής, δεν 

εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά, ο φορέας τα 
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αντικαθιστά με αντίστοιχα έγγραφα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης ή καταγωγής του. Σε κάθε περίπτωση, ο οικονομικός φορέας θα 

αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά που δεν  εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  Όλα τα αποδεικτικά μέσα 

θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ενώ 

σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους 

στην ελληνική.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 

παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

5.3.3 Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 

δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Εφόσον από την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στη λειτουργία του νομικού 

προσώπου τότε ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει με τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα επικυροποιημένα, με την μορφή 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης για την υποβολή 

των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (π.χ. την τελευταία ισχύουσα τροποποίηση του 

καταστατικού, πιστοποιητικά μεταβολών, το ισχύον ΔΣ και τις νέες βεβαιώσεις της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης/ Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της έδρας της εταιρείας ή 

της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ). 

 

5.3.4 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, τηρούμενης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.4 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.5 (κριτήρια επιλογής) της παρούσας.  

 

5.3.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 
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φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης 

είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η 

αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό  

που δεν υπερβαίνει το 50% και για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν 

υπερβαίνει το 15%. Για την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ποσοστού, απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή από τον 

προμηθευτή.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 

της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 

καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή 

διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις Αναθέτουσες 

Αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 

εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 

και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 

τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

5.3.6 Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα-δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον 

προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), στην 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, σε  σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος φέρει 

την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

(Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) τον τίτλο του Διαγωνισμού και την Ημερομηνία Διενέργειας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4 και 2.5  

της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
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5.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων η Αναθέτουσα Αρχή 

κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 

σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η 

κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης,. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 5.5  

 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην 

παράγραφο 5.5 της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013, [εφόσον απαιτείται],  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 

αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.3 και 

μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης 

καλείται ο προσωρινός ανάδοχος (εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης (της παραγράφου 5.3)) να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με 

την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία  ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρο 106 του ν. 4412/2016. 
 

5.5 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, συμπεριλαμβανομένης και 

της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική  

προσφυγή, κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, 
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προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές  αιτιάσεις που δικαιολογούν 

το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα 

ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 

αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 

κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 

το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 

προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 

ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της 

σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 

εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ (άρθρο 

363 παρ. 2 ν. 4412/2016 και άρθρο 19 παρ. 1.1 και άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 

Υ.Α.) 

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης 

της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των Αναθετουσών Αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για 

την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά 

 

5.6  Ματαίωση Διαδικασίας 
Η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολογημένη απόφαση, μετά από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης (άρθρο 106 του ν. 4412/2016), ιδίως: 

1. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς  είτε 

λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 

προσφερόντων ή συμμετεχόντων. 

2. Εφόσον κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

της σύμβασης  

3. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής, της διαδικασίας ανάθεσης  

4. Εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση 

προμήθεια 

5. Εάν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της  

σύμβασης  

6. Εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη. 

7. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος όπως ιδίως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα  Αρχή, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί  να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 

το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

6. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

6.1  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 

όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα 

ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

6.2         Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
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του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαíου, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 

εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν 

καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

 

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, επιπλέον του ανωτέρω όρου, περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 

του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου 

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας 

της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 

αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 

ν. 4412/2016.  

 

  6.3  Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος ορίζει εξουσιοδοτημένο (με 

ειδικό πληρεξούσιο) εκπρόσωπό του να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 

για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη Σύμβαση, καθ΄ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. Επιπλέον, ορίζει και αναπληρωτή του 

εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του 

εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα 

Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 

άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, υπό 

προμήθεια προϊόντος και του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης 

και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις 

επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή 

των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η 
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Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού 

του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 

πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.   

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα, παράβαση ή ζημία που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα 

που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, και ο Ανάδοχος είναι ο μόνος 

που υποχρεούται για την αποκατάστασή της. 

 

6.4 Υπεργολαβία 
6.4.1. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει 

στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του 

τμήμα εκτέλεσης της σύμβασης.   

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 

υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016  από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα 

Αρχή και σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της 

προμήθειας φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
6.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 

από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
6.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού με τα 

αποδεικτικά μέσα της παρούσας για τους υπεργολάβους,, εφόσον το(α) τμήμα(τα) 

της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 

αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
6.4.4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των 

υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για 

τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων 

του. 
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6.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. 

β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412 και  χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση 

της προμήθειας. 

 

6.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης   
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται παρ. 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 

των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 

έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

 

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

7.1  Παράδοση των υπό προμήθεια ειδών  

Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται  στη  παρούσα θα γίνεται εντός 

εικοσιτεσσέρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) ωρών (ανάλογα με την διατηρησιμότητα 

του τροφίμου),  τμηματικά  και σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, από την 

ημερομηνία  υπογραφής της  σύμβασης, μετά από γραπτή ή τηλεφωνική 

παραγγελία, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη  του προμηθευτή σε χώρο που θα 
υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Ο ανάδοχος σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά, 

οφείλει να ενημερώσει τη Δ/νση του Νοσοκομείου μέχρι τις 8:00 το πρωί της 

επομένης της παραγγελίας ημέρας ,προσκομίζοντας  βεβαίωση από την αρμόδια 

Υπηρεσία για την έλλειψη του είδους,  ώστε να μη φέρει ευθύνη από τη μη 

προσκόμιση του.  

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας με την 

δικαιολογία έλλειψης του είδους, όταν διαπιστώνεται η κυκλοφορία αυτού στην 

αγορά, από την οποία έχει την υποχρέωση να το προμηθεύεται και να το 

προμηθεύσει στο Νοσοκομείο. Στην περίπτωση που αρνηθεί την εκτέλεση της 

παραγγελίας το Νοσοκομείο δικαιούται να προμηθευτεί τα είδη είτε από άλλους 

προμηθευτές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και για όλο το χρονικό διάστημα της 

προβλεπόμενης ισχύος της σύμβασης είτε με απευθείας ανάθεση  των ειδών 

καταλογίζοντας σε βάρος του αναδόχου τη διαφορά της τιμής, καθώς και των άλλων 

πρόσθετων δαπανών θετικής ή αποθετικής ζημίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
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λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του 

άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 

άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον 

υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 

είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

 

7.2  Παραλαβή ειδών και παρακολούθηση της σύμβασης 
Η παραλαβή των ειδών και η παρακολούθηση της σύμβασης γίνεται από την  

Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτείται με βάση την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ως άνω νόμου. 

Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα, ο 

χαρακτηρισμός της ποιότητας, η κατηγορία, ο τόπος προέλευσης, καθώς και κάθε 

άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου προϊόντος και θα υπογράφεται από 

τον προμηθευτή. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος. Οι έλεγχοι 

διακρίνονται σε :  

1. Μακροσκοπικούς και  2. Εργαστηριακούς 

Ο Μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής. (Έλεγχος 

μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.λπ.). 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 

1. Τον Χημικό 

2. Τον Μικροβιολογικό 

3. Τον Παρασιτολογικό 

4. Τον Τοξικολογικό κ.λπ. 

Ο εργαστηριακός (Χημικός, Παρασιτολογικός, Τοξικολογικός κ.λπ.) έλεγχος, δηλαδή η 

λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια, διενεργείται όποτε 

θεωρείται σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα 

ή την προέλευση. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού 

ελέγχου οι Επιτροπές Παραλαβής ή λαμβάνουν και στέλνουν απευθείας τα δείγματα 

στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών, 

τηλ. 210-6464372, Δ/νση Κτηνιατρικής Αθηνών, τηλ. 210-5234987 και 210-5228066, 

Δ/νση Γεωργίας Αθηνών, τηλ. 210-5233890-891). 

Ο Μικροβιολογικός έλεγχος (λήψη δειγμάτων και μεταφορά) διενεργείται από την 

ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με το Νοσοκομείο για τις Υπηρεσίες 

Υγιεινής (Μικροβιολογικές Εξετάσεις Τροφίμων), παρουσία της Επόπτριας Υγείας και 

της Επιτροπής Παραλαβής. 

Σύμφωνα με το HACCP του Νοσοκομείου, διενεργούνται έως τριάντα (30) 

δειγματοληψίες κατά τη διάρκεια της σύμβασης – αναλογία περίπου δύο (2) κάθε 
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μήνα. 

Τα έξοδα που προκύπτουν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο (Χημικό, Μικροβιολογικό, 

Παρασιτολογικό, Τοξικολογικό κ.λπ.) θα βαρύνουν οικονομικά τον ανάδοχο και η 

σχετική δαπάνη θα παρακρατείται κατά την ενταλματοποίηση των τιμολογίων του 

προμηθευτή. 

Β. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, είναι 

απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, 

ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή 

ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, 

η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του 

αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί κανονικά τη δειγματοληψία. 

Γ. Γενικότερα, κατά τη διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που 

καθορίζονται στα «περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

(ΚΤΠ) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις 

κ.λ.π.) τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. 

Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, 

επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 

 

Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, και συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά την 

ολοκλήρωση των ανωτέρω  ελέγχων. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

-  να παραλάβει το είδος , 

- να παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 

-  να απορρίψει το είδος. 

Σε  περίπτωση απόρριψης των προσκομισθέντων ειδών γίνεται σύνταξη αντιστοίχων 

πρακτικών  απόρριψης τα οποία θα υπογράφονται και από τον ανάδοχο και θα 

περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία: 

• Ημερομηνία παραγγελίας. 

• Ποσότητα. 

• Είδος. 

• Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης. 

• Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο. 

• Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν. 

• Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν 

παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι 

αρνήθηκε να υπογράψει. 

• Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία. 

α. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την 

παραλαβή των ειδών, γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα προς βρώση 

(ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων) ή 

ακατάλληλα για κατανάλωση (σήμανση, ενδείξεις κ.λπ.), μπορεί να μην τα 

επιστρέφει αλλά να καλεί αρμόδιο Γεωπόνο – Κτηνίατρο - Χημικό της Νομαρχίας 

Αθηνών, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να παρευρεθεί ο 

αρμόδιος υπάλληλος να παραλαμβάνονται με επιφύλαξη προκειμένου να 

εξετασθούν την επόμενη ημέρα. 

α1. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν είναι 

θετική, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το 
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Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει είτε από άλλους προμηθευτές που 

συμμετείχαν στο διαγωνισμό είτε με απευθείας ανάθεση  σε βάρος του ανάδοχου, η 

δε Επιτροπή να συντάξει πρακτικό απόρριψης για την επιβολή των προβλεπόμενων 

κυρώσεων, αν δε είναι αρνητική, τότε το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα 

είδη. 

α2. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το 

Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα είτε να τα αγοράσει από άλλους προμηθευτές που 

συμμετείχαν στο διαγωνισμό είτε με απευθείας ανάθεση  σε βάρος του ανάδοχου, 

όταν δε εκδοθεί το αποτέλεσμα, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής 

απαλλάσσεται.  

α3. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για 

λόγους ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία, οπότε εφαρμόζεται η 

προαναφερθείσα διαδικασία. 

 

7.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 
Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 

άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% (άρθρο 206 του Ν.4412/16) επί 

της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων ειδών  χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
7.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
7.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

παραλαβή, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 
7.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος 

και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
7.4.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 7.5   Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωµή θα γίνεται σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την έκδοση του  σχετικού    
τιµολογίου µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
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κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή της προµήθειας και τον έλεγχο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του 
Νοσοκοµείου και το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους. 
Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία,  επί του καθαρού ποσού (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.), όπως ισχύουν κάθε φορά, για την παράδοση του είδους  στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, σήμερα δε είναι οι εξής: 
1) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής , καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
επιβαρύνεται δε με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%) που 
παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο.   
2) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει, επιβαρύνεται δε με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του 
χαρτοσήμου 20%) που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από 
το Νοσοκομείο. 
3) Κράτηση ύψους  2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας , (2% επί της αξίας, του 
τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ, και κάθε άλλου 
παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), σύμφωνα με το άρθρου 3 του ν. 3580/2007 
και το άρθρο 24 του ν. 3846/2010. 
4) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αρθ. 24 Ν. 2198/94. 

• Ο φόρος προστιθεμένης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 

 

7.6   Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις   
7.6.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 

σε αυτόν και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό 

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

β) στην περίπτωση που δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή 

στο χρόνο  παράτασης που τυχόν του δόθηκε, 

γ) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

Στις περιπτώσεις β και γ  του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 

συμμόρφωσης.  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου , το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 



43 
 

κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 

ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός 

των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο 

μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο 

για τόκο υπερημερίας.  

 

7.7    Ανωτέρα Βία 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την προμήθεια των ειδών 

στο Νοσοκομείο εκτός από τις περιπτώσεις  ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

1. Πυρκαγιά 

2. Πλημμύρα. 

3. Σεισμός 

4. Πόλεμος  

5. Τρομοκρατική Ενέργεια 

6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

Ο Ανάδοχος, που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω 

βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή  αποφασίζει μετά από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

7.8 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων    
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων 7.3 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

προμήθειας ), 7.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 7.6 (Κήρυξη 

οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (περίπτωση β’ της παραγράφου 

11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016).  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 
 

 
 
                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
                                                                                                         ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
1 15111000-9 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Α/Ο ΚΙΛΟ 21.500 6,8700 147.705,00 € 19.201,65 € 166.906,65 € 
2 15119000-5 ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΚΙΛΟ 210 7,7000 1.617,00 € 210,21 € 1.827,21 € 
3 15113000-3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΚΙΛΟ 3.000 3,0000 9.000,00 € 1.170,00 € 10.170,00 € 
4 15113000-3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΟ 500 3,2000 1.600,00 € 208,00 € 1.808,00 € 
5 15112130-6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΙΛΟ 45.000 1,9300 86.850,00 € 11.290,50 € 98.140,50 € 

6 15119000-5 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 
ΚΙΛΟ 250 3,0000 750,00 € 97,50 € 847,50 € 

      247.522,00 € 32.177,86 € 279.699,86 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.  ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 
1. Να προέρχονται από νωπά κρέατα Α΄ ποιότητας όπως αυτά ορίζονται και 

περιγράφονται στα άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως. Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα, θα προέρχονται από 

χώρες της Ε.Ε. και από εγκεκριμένα σφαγεία. 

2.Τα προσφερόμενα κρέατα πρέπει σύμφωνα με το Άρθρο 88(1) του Κ.Τ.Π. 

• Να προέρχονται από κατάλληλα για κατανάλωση τμήματα κατοικίδιων ζώων, 

βοοειδών, χοίρων και προβάτων. 

• Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση της συντήρησής τους. 

• Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο. 

• Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζώων ή 

άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και 

θυρεοστατικά. 

• Να έχουν ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου.  

• Κατά τον χρόνο παράδοσης στις αποθήκες δεν θα πρέπει να έχουν θερμοκρασία 

ανώτερη των 4-50C και οξύτητα (PH) μεταξύ 4-5,8. 

• Να είναι καλά συντηρημένα και καθαρά και να μην είναι αφυδατωμένα, σάπια, 

ευρωτιασμένα ή ταγγισμένα. 

• Να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές. 

• Να μην έχουν λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 

3. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για 

ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών. 

4.Να μην έχουν υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων, όπως 

επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή 

στη συντήρησή του.  
 

1) ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο 

1. Πρόκειται για βόειο ζώο ηλικίας 12-24 μηνών. 

2. Η προέλευση των κρεάτων θα είναι από την Ε.Ε. 

3. Τα αυτοτελή τεμάχια Α’ κατηγορίας είναι τα ακόλουθα   

    (τρανς,νουά,κυλότο,στρογγυλό, ουρά κτλ) 

4. Η ποιοτική κατάταξη να είναι AU1. 

 

2) ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ  

1.Τα αμνοερίφια να προέρχονται από ζώα γάλακτος, 8-12 Kgr, σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς 1183/2006 και 1234/2007, κατά προτίμηση Ελληνικής παραγωγής, 

ολόκληρα, πρόσφατης σφαγής, χωρίς κεφάλι, χωρίς εντόσθια (εκτός από τις ημέρες 

των εορτών σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 14/89).  

2. Να φέρουν τις προβλεπόμενες από την Νομοθεσία απαραίτητες σημάνσεις. 
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3)  ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ  
1.Το νωπό χοιρινό κρέας να είναι Μηρός (χοιρινό μπούτι) άνευ οστών, μπριζόλες και 

κόντρα χοιρινού με οστά και να προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί και 

αναπτυχθεί καλά (αρσενικά πριν το στάδιο της γεννητικής ωριμότητας, θηλυκά που 

δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή). 

2.Τα ζώα από τα οποία θα προέρχεται το κρέας, να είναι υγιή και απαλλαγμένα από 

νοσήματα, και να έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο πριν και μετά τη σφαγή και 

έχουν κριθεί μετά απ’ αυτή την εξέταση κατάλληλα να σφαγούν και διατεθούν στην 

κατανάλωση. 

3.Τα σφάγια κατανέμονται σε κατηγορίες βάσει της εκτιμώμενης περιε¬κτικότητάς 

τους σε άπαχο κρέας και ταξινομούνται ανάλογα με το άπαχο κρέας ως ποσοστό του 

βάρους του σφαγίου. Η διαμόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να έχουν 

ανεπτυγμένους μύες, κυρίως στους μηρούς, και να είναι κατηγορίας U, όπως 
προβλέπονται στον Κανονισμό 1234/2007.  

4.Η κατάσταση της πάχυνσης να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεμημένο, 

λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του λίπους τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 

Κατηγορίες Άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους 
του σφαγίου 

U 50 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 55 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΗ 

1. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 

Ο τεμαχισμός των νωπών κρεάτων, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις τεμαχισμού σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 – Περί όρων τεμαχισμού 

νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και 

παρασκευής μιττωτού, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) 

«Περί τροποποιήσεως της περίπτωσης γ΄ του Π.Δ. 306/80 «Περί όρων τεμαχισμού 

νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και 

παρασκευής μιττωτού» και τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EE) ΑΡΙΘ. 1337/2013 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 

για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, 

προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών, και να εφαρμόζει σύστημα HACCP 

Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να 

διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Π.Δ.79/2007. 

(Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας 

ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και 

λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων).  
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2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Τα αυτοτελή τεμάχια των σφάγειων να είναι: 

Το βόειο κρέας είναι Α’ κατηγορίας- (τρανς,νουά,κυλότο,στρογγυλό, ουρά).Το νωπό 

βόειο κρέας πρέπει να παραδίδεται τεμαχισμένο, σε ολόκληρα αυτοτελή τεμάχια, 

(π.χ. τρανς, νουά, κυλότο, στρογγυλό άνευ περιττών μερών και άνευ λίπους). 

Το χοιρινό νωπό κρέας πρέπει να παραδίδεται τεμαχισμένο, σε ολόκληρα αυτοτελή 

τεμάχια, (να είναι μπούτι (Α/Ο) και μπριζόλες κομμένες ή κόντρα χοιρινού ). 

Δεν γίνεται δεκτή μέσα στη συσκευασία, η ύπαρξη: 

1. Πρόσθετου λίπους, εκτός του συνδεμένου φυσικώς με το κρέας. 

2. Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 

Κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, θα συσκευάζεται από τον παρασκευαστή ή τον 

συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος (VACUM) άνευ συντηρητικών 

ουσιών σε διαφανή προ συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, που θα το 

προστατεύει από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την 

απώλεια υγρασίας (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ). 

Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση κανενός κομματιού που ανήκει στην Κατηγορία ΄΄Α΄΄, 

αλλά πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα κομμάτια στη φυσιολογική αναλογία που 

απαντούν στην Κατηγορία αυτή. 

Είναι στην κρίση του έκαστου Νοσοκομείου να ζητήσει την προμήθεια ή όχι των 

κομματιών ‘’κόντρα’’, ‘’φιλέτο’’ και ‘’μπριζόλες’’. 

Τα αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά συσκευασμένα, τεμάχια της ίδιας κατηγορίας 

πρέπει να συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια. 

Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιού, με Αντοχή στη Διάρρηξη 

κυματοειδούς χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa. και θα είναι καθαρού 

βάρους περιεχομένου, περίπου 25 Kgr (±10%). 

Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία 

παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητάς 

του. Πέραν του χρόνου αυτού δεν θα γίνεται η παραλαβή των προϊόντων. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 

πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του 

είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων νωπών κρεάτων. 

Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό 

τεμάχιο, αλλά και στην εξωτερική συσκευασία, πρέπει να υπάρχει ετικέτα, 

κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφονται, στην ελληνική γλώσσα, και 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000, του 

κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ.510/2006, του κανονισμού της ΕΕ (αριθ. 1337/2013) της 

13ης Δεκεμβρίου 2013 τα εξής: 

1. Η περιγραφή του σφάγειου 

2. Η Χώρα καταγωγής. 

3. Η Χώρα εκτροφής. 

4. Η Χώρα σφαγής. 

5. Ο κωδικός του σφάγειου (Πλην του χοιρινού). 

6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. 

7. Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του 

εργαστηρίου τεμαχισμού. 

8. Η ημερομηνία σφαγής. 

9. Η Ταξινόμηση του Ζώου (π.χ. ΑΖ1). 
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10. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί 

αυτοκόλλητης ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου και θα επικολλάται 

επί της συσκευασίας. 

11. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του. 

Για την συντήρηση και τη διακίνηση των κρεάτων πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις 

του Π.Δ. 203/1998 – Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 

410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά κρέατος (231/Α) σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των 

προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α), ο δε 
διακινητής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP.  

3. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης των 

τροφίμων: 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και 

την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 

2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

του καν. αριθ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης για τα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών. 

4. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 
Salmonella, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

178/2002. 

E. coli O157:H7, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

178/2002. 

Λοιποί παθογόνοι οργανισμοί σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία. 

5.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια λειτουργίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει. 

Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 ,{όπως 

τροποποιήθηκε με  την Κ.Υ.Α. αριθμ.1288/2017 (ΦΕΚ 1763 Β’ /22.05.2017)}, όλες οι 

επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των 

εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 

852/2004 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ 

αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

 

2. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
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προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα 

διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – 

παρασκευή – επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων. 

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του 

αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται. 

 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή 

παρασκευαστής τα παραπάνω (1 και 2) ισχύουν και για την παραγωγό εταιρεία. 

Επίσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή 

παρασκευαστής Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή 

ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.  

3. Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία 0-40C, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του 

θαλάμου μεταφοράς. (ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9). 

Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Κατά 

την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και να παραδίδει στην 

επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος 

μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει 

κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των νωπών κρεάτων, όπου απαιτείται, 

γάντια μιας χρήσεως. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 

ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία 

θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την 
παράδοση.  

 

Β. ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ) 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

1.  Όλα τα νωπά πουλερικά θα πρέπει να Α ποιότητας και να τηρούνται οι όροι των 

άρθρων 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων 

Κοινής Χρήσεως και να  πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και 

Κοινοτικές  διατάξεις. 

2.Τα πουλερικά να είναι κατηγορίας  Α σύμφωνα με τον Κανονισμό  ΕΟΚ 1538/91 

άρθρο 6 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον  543/2008, και να προέρχονται από 

πουλερικά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών, καλά 

ανεπτυγμένα ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών, ολόκληρα. 

α. Να είναι απαλλαγμένα από κεφάλια τράχηλους άκρα από τον ταρσό  χωρίς 



50 
 

φτερά, έντερα, τραχεία, πνεύμονες και κεφάλι. Το δέρμα δεν φέρει υπολείμματα 

φτερών, αμυχές, σκασίματα ή αιματώματα. Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα 

στελεχών και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα 

πόδια και τις άκρες από τις φτερούγες (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 ο οποίος 

αντικαταστάθηκε με τον  543/2008). 

β. Να έχουν εκτραφεί με 100% φυτική διατροφή, η οποία να πιστοποιείται από 

Κρατικό φορέα (AGROCERT). 

γ. Να είναι ανέπαφα και αρτιμελή (Κανονισμός 1538/91) χωρίς κανένα ορατό ξένο 

σώμα, ακαθαρσία ή αίμα χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες 

αίματος, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη 

προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονικό και λεπτό στρώμα 

λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 ο οποίος 

αντικαταστάθηκε με τον  543/2008. 

δ.  Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο, 

φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει να είναι και τα πόδια. 

ε. Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία, ακτινοβολία ή επεξεργασία με 

ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που δίνουν 

τεχνητό χρωματισμό ή γεύση. Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία χρωστικές 

φυσικές ή τεχνητές, με αντιβιοτικά, με συντηρητικές ή άλλες ουσίες που να 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συντήρησης. 

στ. Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και τα οποία 

κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή για την εμπορία κρέατος πουλερικών. 

ζ.  Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο μετά την σφαγή και έχουν κριθεί  

κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

η. Μετά την σφαγή δεν θα πρέπει να έχουν μυκητιάσεις και αλλοιώσεις μη 

φυσιολογική οσμή ή χρώμα, κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους. 

θ. Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις με τις 

ισχύουσες διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης 

Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών    

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων 

ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας 

στα πουλερικά. 

ι. Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από     την διατροφή των ζώων 

ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως    όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και 

θυρεοστατικά και γενικά απουσία κτηνιατρικών και αυξητικών παραγόντων. 

ια. Σε κάθε κοτόπουλο θα υπάρχει σήμανση, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός 

έγκρισης ΕΟΚ του σφαγείου, η θερμοκρασία συντήρησης και η ημερομηνία 

ανάλωσης, η χώρα προέλευσης ή ο τόπος καταγωγής (Κανονισμός 1337/2013 1η 

Απριλίου 2015). 

Σε κάθε χάρτινη εξωτερική δεύτερη συσκευασία η σήμανση να είναι σύμφωνη με  

τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων: 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 

για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) 
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αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, 

της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της 

Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ.1337/2013 για την θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του Καν.αριθμ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας 

καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα κρέατα χοιροειδών, 
προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών. 

ιβ. Η ημερομηνία παράδοσης των πουλερικών θα είναι  η επόμενη  της ημερομηνίας  

      σφαγής αυτών. 

ιγ.  Σε περίπτωση εισαγωγής νωπών πουλερικών από τρίτη χώρα πρέπει να 

συνοδεύεται με Υγειονομικό πιστοποιητικό (στην Ελληνική γλώσσα) όπως 

ορίζεται από το Π.Δ.420/1993, Π.Δ.291/1996  και  Π.Δ.119/1997(Α108).   

3. Τα Νωπά ολόκληρα κοτόπουλα να είναι τύπου Α 65%   αερόψυκτα, βάρους των 

1200 gr – 1300 gr άνευ αποκλίσεως  των ανωτέρω τιμών (ακριβώς 

προσδιοριζόμενων) και συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο των δέκα (10) τεμαχίων, 
όπου θα αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα: 

• Η ονομασία και η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία Α). 

• Η χώρα προέλευσης. 

• Το σήμα της φυτικής διατροφής. 

• Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης. 

• Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου, και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα 

με την 92/116/ ΕΟΚ. 

• Η ημερομηνία σφαγής. 
• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, 

όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ.291/1996 Κεφάλαιο ΧΙΙ, στον Κανονισμό 853/2004, 
854/2004.   

4. Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από 

πτηνοσφαγείο που  έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία 

(Π.Δ. 56/1995), και Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης 

της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς 

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ  και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα [κονκάρδα] 
του κτηνιατρικού ελέγχου. 

5. Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να 

διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Π.Δ.79/2007  (Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 

χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, 

πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων). 
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6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής, και άδεια λειτουργίας 

του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει. Η επιχείρηση τροφίμων 

πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους, 

σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006, ,{όπως τροποποιήθηκε με  την Κ.Υ.Α. 

αριθμ.1288/2017 (ΦΕΚ 1763 Β’ /22.05.2017)} όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν 

την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό  852/2004. Αναγκαία συμπληρωματικά 

μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 

854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.  

2. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα 

διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – 

παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων. 

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του 

αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή 

παρασκευαστής, τα παραπάνω (1 και 2) ισχύουν και για την παραγωγό εταιρεία.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή 

παρασκευαστής θα πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – 

παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα 

προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση 

κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.  

3. Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα ισοθερμικά μεταφορικά μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους 

αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία  όχι 

χαμηλότερη από -2ο C και όχι υψηλότερη από +4 ο  C  {ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) 

αριθ.1234/2007} και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν 

καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται 

με το προϊόν. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9) . 

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Κατά 

την ώρα της παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και παραδίδει στην 

επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασίας του οχήματος 

μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει  Βιβλιάριο υγείας και να φέρει 

κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των πουλερικών  όπου απαιτείται, 

γάντια μιας χρήσης. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 

ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία 

θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την 
παράδοση.  

Γ.  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ) 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
1.Θα πρέπει να Α΄ ποιότητας και να τηρούνται οι όροι όπως ορίζονται και 

περιγράφονται στα άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και να πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, 

Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις: 

2. Να είναι κατηγορίας Α σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ 1538/91 Άρθρο 6 ο οποίος 

αντικαταστάθηκε με τον 543/2008, να προέρχονται από πουλερικά απόλυτα υγιή, 

φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών καλά ανεπτυγμένα ηλικίας μέχρι τριών 

(3) μηνών ολόκληρα. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007 παράρτημα ΧΙV ως «Κατεψυγμένο κρέας 

πουλερικών» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το οποίο έχει καταψυχθεί το 

συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών σφαγής και το οποίο 

πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 12°C. 

Ως «Κρέας πουλερικών βαθειάς κατάψυξης» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το 

οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 

18oC, εντός των ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τα τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για την διατροφή του 

ανθρώπου. 

 

3.Η Γαλοπούλα να είναι τύπου 67%, σφαγμένη, αποπτερωμένη, χωρίς κεφάλι & 

πόδια που έχουν κοπεί στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς 

το συκώτι, το στομάχι και την καρδιά. Βάρος εκάστου τεμαχίου 3 – 5 Κgr και έχει 

προετοιμασθεί με τους ενδεδειγμένους υγειονομικούς όρους και συσκευασμένη σε 

ατομική συσκευασία (VACUM) 

α. Το δέρμα δεν θα φέρει υπολείμματα φτερών, αμυχές, σκασίματα ή αιματώματα 

(Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008). 

β. Να έχουν εκτραφεί με 100% φυτική διατροφή, η οποία να πιστοποιείται από 

Κρατικό φορέα (AGROCERT) . 

γ. Να είναι ανέπαφα και αρτιμελή χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή 

αίμα χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς εξέχοντα 

σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης 

κατάψυξης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονικό και λεπτό στρώμα λίπους στους 

μηρούς (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008). 

δ. Τα σφάγια να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ και σαρκώδες 

(Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008). 

ε. Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία, ακτινοβολία ή επεξεργασία με 



54 
 

ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που δίνουν 

τεχνητό χρωματισμό ή γεύση. Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία χρωστικές 

φυσικές ή τεχνητές, με αντιβιοτικά, συντηρητικά ή άλλες ουσίες που να αποσκοπεί 

στην εξασφάλιση της συντήρησης. 

στ. Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομικό επιθεώρησης πριν την σφαγή και τα οποία 

κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή για την εμπορία κρέατος πουλερικών. 

ζ. Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο μετά την σφαγή και έχουν κριθεί 

κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

η. Μετά την σφαγή δεν θα πρέπει να έχει μυκητιάσεις και αλλοιώσεις, μη 

φυσιολογική οσμή ή χρώμα, κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους. 

θ. Να µην παρουσιάζουν ανώμαλο χρώμα και οσμή (σε κατάψυξη ή μετά από 

απόψυξη), φαινόμενα ευρωτίασης, σημεία αφυδάτωσης, μερικής ή ολικής 

απόψυξης, επανακατάψυξης, ρύπανσης και φαινόμενα σήψης. 

ι .Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις με τις 

ισχύουσες διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης 

Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών, 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων 

ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας 

στα πουλερικά. 

ια. Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζώων 

ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και 

θυρεοστατικά και γενικά απουσία κτηνιατρικών και αυξητικών παραγόντων. 

ιβ. Τα προϊόντα να είναι συσκευασμένα (πρώτη συσκευασία) μέσα σε θήκη από 

πλαστική ύλη ή από CRYOVAC ή από άλλη ύλη που δεν επιδρά στην υγιεινή 

κατάσταση ή στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του προϊόντος (κατάλληλη για 

επαφή µε τρόφιμα άρθρα 26 και 27 του Κ.Τ.Π), να είναι ανθεκτική (θήκη) και 

εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του κατά τη μεταφορά και εναποθήκευση. Τα 

κατεψυγμένα συσκευασμένα τεμάχια, να συσκευάζονται σε Β συσκευασία μέσα σε 

ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, που καθένα να περιέχει δέκα (10) τεμάχια ολόκληρα 

πουλερικά ή κατά μονάς ή 20-25 τεμάχια ίδιου μεγέθους και βάρους κατά το 

δυνατό. 

Οι συσκευασίες να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα: 

• Η περιγραφή του προϊόντος και η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία Α). 

• Η χώρα προέλευσης. 

• Το σήμα της φυτικής διατροφής. 

• Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης. 

• Ο αριθμός έγκρισης του τυποποιητηρίου συσκευαστηρίου σφαγείου, και σήμανση 

καταλληλότητας σύμφωνα με την 92/116/ ΕΟΚ. 

• Η ημερομηνία παραγωγής. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Η θερμοκρασία συντήρησης. 

• Το καθαρό  βάρος. 

• Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396) . 

4. Να είναι παραγωγής όχι πάνω από 40 περίπου ημέρες από την ημερομηνία 
σφαγής μέχρι την παράδοση στις αποθήκες.  
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5. Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια καθώς και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις 

πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007 (Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της 

διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων 

οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 

και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την 
ίδρυση σφαγείων).  

 

6. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης 

τροφίμων: 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και 

την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ.1337/2013 για την θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του Καν.αριθμ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής 

ή του τόπου προέλευσης για τα κρέατα χοιροειδών ,  προβατοειδών ,  αιγοειδών και 
πουλερικών.  

 

7.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια λειτουργίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει. 

Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006,  ,{όπως 

τροποποιήθηκε με  την Κ.Υ.Α. αριθμ.1288/2017 (ΦΕΚ 1763 Β’ /22.05.2017)}, όλες οι 

επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των 

εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 

852/2004 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ 

αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

 

2. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΣΥΔ για την 

παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των 
προϊόντων.  
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Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και 

χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του 

αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή 
παρασκευαστής τα παραπάνω (1 και 2) ισχύουν και για την παραγωγό εταιρεία. 

Επίσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή 

παρασκευαστής Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή 

ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 
διαγωνισμού.  

 
3 Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία, σύμφωνα με τις οδηγίες 

89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 37/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12ης Ιανουαρίου 2005 και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν 

καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και τα ψυγεία να 

εξασφαλίζουν θερμοκρασία -180 C. (ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9). 

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Κατά 

την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και παραδίδει στην 

επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασίας του οχήματος 

μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει 

κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των πουλερικών όπου απαιτείται, 

γάντια μιας χρήσης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και 

να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 

ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία 

θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την 
παράδοση.  

Έλεγχος μακροσκοπικός – εργαστηριακός. 

 Σύμφωνα με το HACCP του Νοσοκομείου, διενεργούνται: 

1)Έως μία (1) δειγματοληψία το μήνα για μικροβιολογικό έλεγχο σε διαπιστευμένο 

εργαστήριο και Χημικός, Παρασιτολογικός, Τοξικολογικός κ.λπ. έλεγχος κατά την 

κρίση της Επιτροπής Παραλαβής για το βόειο κρέας. 

2)Έως  μία (1) δειγματοληψία το δίμηνο για μικροβιολογικό έλεγχο σε 

διαπιστευμένο εργαστήριο και Χημικός, Παρασιτολογικός, Τοξικολογικός κ.λπ. 

έλεγχος κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής για το χοιρινό κρέας. 

3) Έως μία (1) δειγματοληψία το μήνα για μικροβιολογικό έλεγχο σε διαπιστευμένο 

εργαστήριο και Χημικός, Παρασιτολογικός, Τοξικολογικός κ.λπ. έλεγχος κατά την 

κρίση της Επιτροπής Παραλαβής για το νωπό κοτόπουλο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΦΥΛΛΟΥ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 

 

                                                                                                                           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

                                                                                                                                                                             Α) ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 

                                                                                                                       ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

 ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 88, 88(1) ΚΑΙ 

89 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ, ΘΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ 

ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΦΑΓΕΙΑ. ΝΑΙ   

2. 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 88(1) ΤΟΥ Κ.Τ.Π. 

• ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ, ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

• ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. 

• ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. 

• ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.• ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Η ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ, ΟΠΩΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΘΥΡΕΟΣΤΑΤΙΚΑ. 

• ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ. 

• ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΩΝ 4-5 
Ο

 C ΚΑΙ ΟΞΥΤΗΤΑ (PH) ΜΕΤΑΞΥ 4-5,8. 

• ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΑ, ΣΑΠΙΑ, ΕΥΡΩΤΙΑΣΜΕΝΑ Η ΤΑΓΓΙΣΜΕΝΑ. 

• ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΔΙΔΟΥΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ. 

• ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΛΙΠΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ. 

ΝΑΙ 

  

3. 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΨΟΓΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ  

ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΕΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ. 

ΝΑΙ 

  

4. 
ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  

ΕΠΙΔΡΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.  

ΝΑΙ 
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1) ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΟΕΙΟ ΖΩΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-24 ΜΗΝΩΝ. ΝΑΙ   

2. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΝΑΙ   

3. 

ΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ  

(ΤΡΑΝΣ,ΝΟΥΑ,ΚΥΛΟΤΟ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΟΥΡΑ ΚΤΛ) ΝΑΙ   

4. Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ AU1. ΝΑΙ   

     

2) ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

ΤΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΩΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 8-12 KGR,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 1183/2006 ΚΑΙ 1234/2007, ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΑ, ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ  ΣΦΑΓΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΣΘΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 14/89).  ΝΑΙ   

2. ΤΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. ΝΑΙ   

     

3) ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 
ΤΟ ΝΩΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΡΟΣ (ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ) ΑΝΕΥ  ΟΣΤΩΝ, ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΜΕ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ  ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΖΩΑ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΛΑ  (ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ,  ΘΗΛΥΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ). 

ΝΑΙ 
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2. ΤΑ ΖΩΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΗ ΚΑΙ  ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  

ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠ’ ΑΥΤΗ  ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΣΦΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. 
ΝΑΙ 

  

3. 
ΤΑ ΣΦΑΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΠΑΧΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΠΑΧΟ ΚΡΕΑΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ.  Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ  ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΥΣ ΜΥΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΥΣ 

ΜΗΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  U , ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1234/2007. 

ΝΑΙ 

  

4. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΤΟ ΛΙΠΟΣ ΝΑ  ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ, ΛΕΥΚΩΠΟ, ΟΧΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΔΕΣ.  ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΤΟΣΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ. 
ΝΑΙ 

  

          

 

                                                                                               
                                                             
                                                                                ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ:  Ο ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ Π.Δ. 306/1980 – ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΜΙΤΤΩΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) «ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ΄ ΤΟΥ Π.Δ. 306/80 

«ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΤΤΩΤΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EE) ΑΡΙΘ. 1337/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η 

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP.ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.79/2007(ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΟΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 853/2004 ΚΑΙ 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ).  

ΝΑΙ 
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2. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:ΤΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ- (ΤΡΑΝΣ,ΝΟΥΑ,ΚΥΛΟΤΟ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΟΥΡΑ).ΤΟ 

ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ, ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ, (Π.Χ. ΤΡΑΝΣ, ΝΟΥΑ, ΚΥΛΟΤΟ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΝΕΥ 

ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΛΙΠΟΥΣ).ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ, ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ, (ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΜΠΟΥΤΙ (Α/Ο) ΚΑΙ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ Η ΚΟΝΤΡΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ).ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, Η ΥΠΑΡΞΗ:1. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ.2. ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (TRIMMINGS) ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΜΑΤΩΝ ΟΣΤΩΝ.ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ, ΘΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΤΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ (VACUM) ΑΝΕΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΕΞΩΘΕΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΟΔΗΓΙΑ 89/108/ΕΟΚ).ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΄΄Α΄΄, 

ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ.ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΑΣΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ‘’ΚΟΝΤΡΑ’’, ‘’ΦΙΛΕΤΟ’’ ΚΑΙ ‘’ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ’’.ΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ.ΤΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, BST, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 1300 KPA. ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΕΡΙΠΟΥ 25 KGR (±10%).ΤΑ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Η ΔΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ. 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΙΚΕΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΚΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1760/2000, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ε.Κ.) ΑΡΙΘΜ.510/2006, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΕ (ΑΡΙΘ. 1337/2013) ΤΗΣ 13ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΑ ΕΞΗΣ:1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ .2. Η ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.3. Η ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.4. Η 

ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ.5. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ).6. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ.7. Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ.8. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ.9. Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ (Π.Χ. ΑΖ1).10. ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.11. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 203/1998 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 410/94 «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ (231/Α) ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 95/23/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) ΚΑΙ 11/95 (5/Α), Ο ΔΕ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP.  

ΝΑΙ 

  

3. 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1169/2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΚΑΙ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1925/2006 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 87/250/ΕΟΚ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 90/496/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/10/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2002/67/ΕΚ ΚΑΙ 2008/5/ΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 608/2004 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.• ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ.1337/2013 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. ΑΡΙΘ.1169/2011 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ. 

ΝΑΙ 
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4. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ; SALMONELLA, ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ 25GR (N=5, C=0), EN/ISO6579, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002. 

E. COLI O157:H7, ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ 25GR (N=5, C=0), ISO 16649, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002. 

ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

ΝΑΙ 

  

5. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ): 
- ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. 

-ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Η ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ K.Y.Α. ΑΡΙΘΜ. 15523 /2006 (‘ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ  ΤΗΝ 

Κ.Υ.Α ΑΡΙΘΜ.1288/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 1763 Β’ /22.05.2017) 

-ΙΣΧΥΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219 Β/4.10.2000)] 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 22000:2005  

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΤΙ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΤΟΝ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΨΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 0-4
0
C, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. (ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 9).ΤΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΆΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Ο ΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 

ΝΑΙ 

  

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Β)  ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ) 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

ΌΛΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ  ΑΡΘΡΩΝ 88, 88
(1)

 ΚΑΙ 89 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  

ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑ  ΠΛΗΡΟΥΝ  ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
ΝΑΙ 
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2. 
ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΟΚ 1538/91  ΆΡΘΡΟ 6 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ 

543/2008, ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΓΙΗ, ΦΥΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΕΝΩΝ, ΚΑΛΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΩΝ (3)   ΜΗΝΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΑ. 

ΝΑΙ 

  

Α. 

ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΤΡΑΧΗΛΟΥΣ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΡΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ, ΕΝΤΕΡΑ, ΤΡΑΧΕΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙ. 

ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ  ΦΤΕΡΩΝ, ΑΜΥΧΕΣ, ΣΚΑΣΙΜΑΤΑ Η ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΑ.  

ΛΙΓΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΥΠΟΥΛΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ (FILOPLUMES) ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ, ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ  ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1538/91 Ο ΟΠΟΙΟΣ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ 543/2008). 

ΝΑΙ 

  

Β. ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΡΑΦΕΙ ΜΕ 100% ΦΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (AGROCERT). ΝΑΙ   

Γ. 

ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΦΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΜΕΛΗ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1538/91) ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΑΤΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ, ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ Η ΑΙΜΑ ΧΩΡΙΣ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΞΕΝΗ ΟΣΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΤΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΧΟΝΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΚΑΛΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΜΩΛΩΠΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ.  

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗΡΟΥΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1538/91 Ο 

ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ 543/2008. 

ΝΑΙ 

  

Δ. 
ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΟΨΗ. ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΥ, ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ,ΦΑΡΔΥ, ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΣΑΡΚΩΔΕΣ, ΟΠΩΣ ΣΑΡΚΩΔΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ. 
ΝΑΙ 

  

Ε. 
ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ Η ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Η 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΕΧΝΗΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ Η ΓΕΥΣΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Η 

ΤΕΧΝΗΤΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ, ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

ΝΑΙ 

  

ΣΤ. ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΣΦΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ. 
ΝΑΙ 

  

Ζ. ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΝΑΙ   

Η. 
ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΣΜΗ Η ΧΡΩΜΑ, ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ Η 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ. 
ΝΑΙ 

  

Θ. 

ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΟΚ) 

ΑΡΙΘ. 1906/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 

2160/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑΣ ΣΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ. 

ΝΑΙ 

  

Ι. 
ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Η ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΟΠΩΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΥΡΕΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. 
ΝΑΙ 
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ΙΑ. 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ, Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ, Η ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1337/2013 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015). 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΚΑΙ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1925/2006 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 87/250/ΕΟΚ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 90/496/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/10/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2002/67/ΕΚ ΚΑΙ 2008/5/ΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 

608/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

• ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘΜ.1337/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΑΡΙΘΜ.1169/2011 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ.  

ΝΑΙ 

  

ΙΒ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΦΑΓΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΝΑΙ   

ΙΓ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ) ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.420/1993, Π.Δ.291/1996 ΚΑΙ Π.Δ.119/1997(Α108). 
ΝΑΙ 

  

3. 

ΤΑ ΝΩΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ Α 65% ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ, ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ 1200 GR – 1300 GR ΑΝΕΥ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΤΙΜΩΝ (ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 

• Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α). 

• Η ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 

• ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 

• Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

• Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 92/116/ ΕΟΚ. 

• Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ. 

• Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Π.Δ.291/1996 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 853/2004, 854/2004.  

ΝΑΙ 

  

4. 

ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Π.Δ. 56/1995), ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 22000:2005 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΥΔ   ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ [ΚΟΝΚΑΡΔΑ] ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

ΝΑΙ 

  

5. 

ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.79/2007 (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΟΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 853/2004 ΚΑΙ 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ) . 

ΝΑΙ 
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6. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ): 
- ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. 

-ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Η ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ K.Y.Α. ΑΡΙΘΜ. 15523 /2006 (‘ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ  

ΤΗΝ Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ.1288/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 1763 Β’ /22.05.2017) 

- ΙΣΧΥΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219 

Β/4.10.2000)] ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 22000:2005  

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΤΙ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΤΟΝ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΣΜΕΝΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ-ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΟΧΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ -2
Ο

 

C ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ +4 
Ο

  C {ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) ΑΡΙΘ.1234/2007}  ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ 

ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΝΟ9) . 

ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΆΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Ο ΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ,ΓΑΝΤΙΑ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

ΝΑΙ 

  

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ) 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ    ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
 

     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 88, 88(1) 

ΚΑΙ 89 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

ΝΑΙ 
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2. 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΟΚ 1538/91  ΆΡΘΡΟ 6 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ 

ΤΟΝ 543/2008, ΝΑ  ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΓΙΗ, ΦΥΛΩΝ  

ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΕΝΩΝ ΚΑΛΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ  ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ. 

ΝΑΙ 

  

3. 

Η ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ 67%, ΣΦΑΓΜΕΝΗ, ΑΠΟΠΤΕΡΩΜΕΝΗ,  ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ & ΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΑΡΣΟΥΣ Η ΕΝΑ  ΕΚΑΤΟΣΤΟ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΣΥΚΩΤΙ, ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. ΒΑΡΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 3 – 5 ΚGR ΚΑΙ ΕΧΕΙ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (VACUM). 

ΝΑΙ 

  

Α. 

ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΤΕΡΩΝ, ΑΜΥΧΕΣ,  ΣΚΑΣΙΜΑΤΑ Η ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΑ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1538/91 Ο  ΟΠΟΙΟΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ 543/2008). 
ΝΑΙ 

  

Β. ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΡΑΦΕΙ ΜΕ 100% ΦΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ,  Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (AGROCERT) . ΝΑΙ   

 Γ. 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΦΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΜΕΛΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΑΤΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ,  ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ Η ΑΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΞΕΝΗ 

ΟΣΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΤΕΣ  ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΧΟΝΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΚΑΛΑ, ΧΩΡΙΣ  ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΜΩΛΩΠΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ.  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΛΙΠΟΥΣ  ΣΤΟΥΣ ΜΗΡΟΥΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1538/91 Ο ΟΠΟΙΟΣ  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ 543/2008). 

ΝΑΙ 

  

Δ. 

ΤΑ ΣΦΑΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΟΨΗ. ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΠΑΧΥ ΚΑΙ ΣΑΡΚΩΔΕΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1538/91 Ο ΟΠΟΙΟΣ  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ 543/2008). 
ΝΑΙ 

  

Ε. 

ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ Η ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ  

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΕΧΝΗΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ Η ΓΕΥΣΗ.  ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Η  

ΤΕΧΝΗΤΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ Η ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ  ΝΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

ΝΑΙ 

  

ΣΤ. 

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ  ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΣΦΑΓΗ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ. 
ΝΑΙ 

  

 Ζ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΝΑΙ   

Η. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ, ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΣΜΗ Η ΧΡΩΜΑ, ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ  Η ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ 

ΟΓΚΟΥΣ. 
ΝΑΙ 

  

Θ. 

ΝΑ µΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΟΣΜΗ  (ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΨΥΞΗ), ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΤΙΑΣΗΣ,  ΣΗΜΕΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ, 

ΜΕΡΙΚΗΣ Η ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΗΨΗΣ. 
ΝΑΙ 

  

Ι. 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ)  ΑΡΙΘ. 1906/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  1ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ)  ΑΡΙΘ. 2160/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑΣ ΣΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ. 

ΝΑΙ 

  

 ΙΑ. 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Η ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ  ΟΠΩΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΥΡΕΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΝΑΙ 
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ΙΒ. 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ (ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΜΕΣΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ Η ΑΠΟ CRYOVAC Η ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ µΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΡΘΡΑ 26 ΚΑΙ 

27 ΤΟΥ Κ.Τ.Π), ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ (ΘΗΚΗ) ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΤΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ Β ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΠΟΥ ΚΑΘΕΝΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΕΚΑ 

(10) ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  Η ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ Η 20-25 ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ. 

ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 

• Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α). 

• Η ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 

• ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 

• Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

• Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 92/116/ ΕΟΚ. 

• Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

• Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

• Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

• ΤΟ ΚΑΘΑΡΟΣ ΒΑΡΟΣ. 

• ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ (ΟΔΗΓΙΑ 89/396) . 

ΝΑΙ 

  

4. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΠΕΡΙΠΟΥ ΗΜΕΡΕΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ.  ΝΑΙ   

5. 

ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.79/2007 (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ,  ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΛΑΓΟΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 853/2004 ΚΑΙ 882/2004  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΔΡΥΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ).  

ΝΑΙ 

  

6. 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΚΑΙ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1925/2006 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 87/250/ΕΟΚ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 90/496/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/10/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ  ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2002/67/ΕΚ ΚΑΙ 2008/5/ΕΚ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 

ΑΡΙΘ. 608/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

• ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘΜ.1337/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΑΡΙΘΜ.1169/2011  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ  ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ,  ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ.  

ΝΑΙ 
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7. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Η 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ): 
- ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. 

-ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Η ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ K.Y.Α. ΑΡΙΘΜ. 15523 /2006 (‘ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ  

K.Y.Α.  ΑΡΙΘΜ.1288/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 1763 Β’ /22.05.2017). 

- ΙΣΧΥΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219 

Β/4.10.2000)] ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 22000:2005 . 

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΤΙ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΤΟΝ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

- ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-

ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ ΚΑΙ 92/2/ΕΟΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 37/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -18
Ο

 C. (ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 9). 

ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΆΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Ο ΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
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ΧΡΗΣΗΣ. 

ΝΑΙ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
12658
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2018/S 096-220357
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
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12658
Σύντομη περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ», του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
58304

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

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

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
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• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
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-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
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-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
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ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

-20-



Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
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Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
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α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
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Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος κύκλος εργασιών
-
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---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα:

Προσδιορίστε
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
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-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
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2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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