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ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ         
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                         
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                                 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ                                            Αγξίλην,   28 /01/2021 

                                   Αξηζκ. Πξση. 1213 
ΓΗΔΘΛΠΖ : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ                                                   
ΡΚΖΚΑ :  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ                                             
Ραρ. Γ/λζε : 3ν ΣΙΚ. Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΟΗΝ                    
Ρει. : 26413-61221                                                             
Ξιεξνθνξίεο : Ο.ΦΟΑΓΘΗΑΓΝΙΑΘΖ 
                       

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
Γηα ηελ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  «ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ 64 ΗΜΔΡΔ», κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΤΠΗΡΔΙΑ 

«ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ 64 ΗΜΔΡΔ», φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 55523000-2 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ξξνυπνινγηζκφο γηα ηε Λ.Κ. Αγξηλίνπ γηα 64 εκέξεο 60.000,00 πξν Φ.Ξ.Α. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΔΣΑΡΣΗ 10/02/2021 Ώξα: 10.00 π.κ. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΛΑΗ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β) 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Ρκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ 

ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο  ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 64 Ζκέξεο 

ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΟΙ ΟΠΟΙΔ 

ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ/ΑΝΑΓΟΥΟ  

ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΔ: 

α) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 0,06%. Πηελ παξαπάλσ 

θξάηεζε παξαθξαηείηε επίζεο ην αλαινγνχλ Σαξηφζεκν 3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ 

ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

β) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δχν ηνηο εθαηφ). 

γ)Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ή 8%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/94 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γελ απαηηείηαη 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ίζε κε ην 5% ηεο πξν ΦΞΑ αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hospital-agirnio.gr, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΘΖΚΓΖΠ 

θαη ηεο ΓΗΑΓΔΗΑ 

 

http://www.hospital-agirnio.gr/
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Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν ΑITΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο απηέο ηζρύνπλ : 

1.1. Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη  άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα  

1.2  Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο   δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α’ 81 /4-4-

2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.3.  Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α’ 134 /18-6-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

1.4.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Θ. 112 Α ́/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

1.5. Ρνπ Λ. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε Γεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (ΦΔΘ Α΄ 173/30.9.2010). 

1.6.  Ρηο  δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/ 2011: «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ N. 3588/2007 (πησρεπηηθφο 

θψδηθαο) - Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο » (Φ.Δ.Θ.204 Α ́/2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη.  

1.7.   Ρνπ Λ. 4025/11 (ΦΔΘ. 228/Α/2011) «Αλαζπγθξφηεζε θνξέσλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Θέληξα Απνθαηάζηαζεο, 

Αλαδηάξζξσζε Δ.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.8.  Ρνπ Λ. 4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 86/11.4.2012).   

1.9. Ρνπ Λ. 4152/2013 (Φ.Δ.Θ. 107/ Α΄/9-05-2013) Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 

4127/2013. 

1.10  Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

1.11 Ρνπ Λ 4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.12 Ρνπ Λ. 4610/2019 « Ππλέξγεηεο Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Ρ.Δ.Η., πξφζβαζε  ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πεηξακαηηθά 
ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

1.13 Ρνπ Λ. 4609/2019 (ΦΔΘ A 67 - 03.05.2019) “Οπζκίζεηο Κέξηκλαο Ξξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, Πηξαηνινγίαο, 
Πηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.14 Ρνπ Λ. 4608/2019 «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα θαη πξνζέιθπζε Πηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.15 Ρνπ Λ. 4605/2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ...... – Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο [Ξξνζηαζία πξψηεο θαηνηθίαο]» 

 

2.  Σηο απνθάζεηο: 

2.1 Ζ ππ. αξηζκ. πξαμ. 1ε/28-01-2021 (ζέκα  Δ.Ζ.Γ.) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ . 

2.2.  Ζ  αξηζκ.  Απφθαζε  Αλάιεςεο πνρξέσζεο   ΑΓΑ 6Α4Δ46904Κ-ΑΗ θαη αξ. δεζκ. 224 γηα ηε Λ.Κ. Αγξηλίνπ. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα: «ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ 64 ΗΜΔΡΔ» 

γηα ηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 
Νη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο. 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ 

(ρακειφηεξε ηηκή).   

  

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ 

Λνζνθνκείνπ 

 

     Ηκεξνκελία: 09/02/2021 

 Ηκέξα Σξίηε  Ώξα: 14:00 κ.κ 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ 

Λνζνθνκείνπ 

Ηκεξνκελία: ΣΔΣΑΡΣΗ 

10/02/2021 Ώξα: 10.00 π.κ. 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, 

ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο πνπ έρεη ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ 

4412/2016 θαη ην 5771/17-01-2017 έγγξαθν –απάληεζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. ε θιήξσζε γηα  ηελ επηινγή ησλ κειψλ ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δχλαηαη λα νξηζζεί θαη ρσξίο θιήξσζε. 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

Ξέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο  πξνζθνξέο. 

Γηα  πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην ηειέθσλν: 26413-61221-233-230. 

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα παξαξηήκαηά 

ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

 

1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ » 

3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ «ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ» 

4. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ «ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ)» 

 

πνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα. Δθ’ φζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 214 ηνπ Λ. 4412/2016 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

         

         ΑΝΓΡΔΑ Σ. ΣΧΛΗ 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ «ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»  

 

ΑΡΘΡΟ 1ν : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Λ. 4412/20156 έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, Ππλεηαηξηζκνί, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),  

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ 

πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ 

φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζηo αξκφδην 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηoπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα ΑΓΟΗΛΗΝ ηελ θαλνληζκέλε ψξα.  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθόζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο   ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο  κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 

αλαθεξνκέλνπ  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά 

θπιιάδηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή), 

ζε δχν αληίηππα, έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο: 

1.3.1 - Ζ ιέμε  ΞΟΝΠΦΝΟΑ ή ΑΗΡΖΠΖ ζπκκεηνρήο. 

1.3.2 – Ζ επσλπκία ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.  

1.3.3- Ν αξηζκφο  ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.4- Ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.5-  Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.3.6- Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο). 

1.3.7- Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηόθνιιν. 

Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία  θαηά 

πξνηίκεζε θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο σο εμήο: 

ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

Ξεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 Α ηεο παξνχζαο. 

ΦΑΚΔΛΟ Β  κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Ξεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο  ηνπ άξζξνπ 3 Β ηεο παξνχζαο. 

ΦΑΚΔΛΟ Γ  κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 3 Γ ηεο παξνχζαο. 

Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην 

δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ 



 

5 

ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Νη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ζα γίλεηαη  είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94)  είηε 

ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε,  ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

θέξεη ππνγξαθή  έσο θαη δέθα (10) εκέξεο,  πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (Λ.4605/19 

άξζξν 43 παξ. 7Αε, 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν:  

Α: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Δληφο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά (επί πνηλή απφξξηςεο) ηα 

αλαθεξφκελα θαησηέξσ : 

1. ην ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) πνπ επηζπλάπηεηαη ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ 

ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ 

ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ 

απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ή ηα ΘΔΞ.  

2. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Λ. 4412/2016 

3.      ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα 

δειψλεηαη φηη  : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

β) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη     πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

γ) Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ε) Ππκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

δ) δελ είλαη έθπησηνη ζπκβάζεσλ έξγνπ κε ην Γεκφζην θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία πηψρεπζεο 

4. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηελ ζπκκφξθσζε ζηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ κε ηελ 

Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009)  Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Ξεξί Δλαξκφληζεο ηηο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο 

ηηο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα 

θαη εηδηθφηεξα ,λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ηεο εηαηξείαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο απφ 

ηα νπνία λα πξνθχπηεη ν Δπξσπατθφο αληηπξφζσπνο ζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο έρεη έδξα εθηφο Δ.Δ. 

Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε.  

 

Β: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Πην θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν 

αληίγξαθα πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β.   

Δπίζεο λα αλαθέξεηαη  ε ρψξα θαηαγσγήο  ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, αλ ην θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο,  λα 

δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ,  ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Αλ δελ ην θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο  λα δειψλεηαη  ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηεο,  λα 

επηζπλάπηεηαη /Γ  φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ Δηαηξεία ΑΑΑ ζηε κνλάδα θαηαζθεπήο ΒΒΒ 

θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/  ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο  έρεη απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο  ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ  νη αλσηέξσ δειψζεηο  ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. (Λ. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 άξζξν 14). Πε 

πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη 

λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, φπσο επίζεο  

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Ξ.Ρ.(άξζξν 8 παξ. 4 

Λ.1599/1986)  θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξφζθαηνπο δηαγσληζκνχο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε κε 

άιιε λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζχκβαζε κε νπνηνλδήπνηε δεκφζην 

θνξέα)  

Πε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 88 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν: ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθόζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο   ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο  κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 

αλαθεξνκέλνπ  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αξ. 97 ηνπ 

Λ. 4412/2016 πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ 

νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε 

φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.   
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ΑΡΘΡΟ 5ν: ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, πξνζθνξά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 91 ηνπ Λ. 4412/2016.  

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα 

ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ απφξξηςε ησλ 

πξνηάζεσλ απηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν: ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ  Λνζνθνκείνπ απφ ηελ 

νξηζζείζα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο  ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο ππνβιεζείζεο 

πξνζθνξέο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. 

1.1 Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη 

δεκφζηα θαη ζε κία ζπλεδξίαζε, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.   

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα ή ζε 

δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζε πξαθηηθφ ην 

νπνίν ζπληάζζεη θαη πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.   

Σν αλσηέξσ πξαθηηθό εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

1.2 Πξόζθιεζε γηα Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο  

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην γξαθείν πξνκεζεηψλ  εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζηα κέξε ΗΗ, ΗΗΗ ηνπ ΡΔΓ. Ρα 

δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ παξέρεηαη 

πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ Αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ 

αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα πέληε (5) επηπιένλ εκέξεο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ κεξψλ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β θαη ΗΗΗ.Γ ηνπ ΡΔΓ ή ε 

πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ IV.A, ηφηε εθαξκφδνληαη, θαηά 

πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 

107 ηνπ Λ. 4497/2017. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή θαη ηνπ ζην ΓΠ  γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο) είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (Ξξβι. άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/2016) φπσο 

απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017. 
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Ρν αλσηέξσ πξαθηηθφ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

 

1.2.1. Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο (Απνδεηθηηθά Μέζα) γηα ηα νπνία ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4605/19 

άξζξν 43 παξ.7αδ   

Ρα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε λα ππνβάιιεη ζε θιεηζηφ θάθειν είλαη ηα εμήο: 

Α)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΡΔΓ(Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο), 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ έγγξαθε πξφζθιεζε)  ή ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ρν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ην ΡΔΓ.  

Β)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο) : 

Η)  γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο (ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ) γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ 

δεκφζην θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

ΗΗ)γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ), πηζηνπνηεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε) θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα –πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο (άξζξν 80 λ. 4412/2016 .  

Ρα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο δελ θαιχπηνπλ πξνγελέζηεξν ηεο έθδνζήο ηνπο 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ιφγσ ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο απηψλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά ηα 

νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη.  

Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Κέξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ή επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα).  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ 

ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, 

εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ 

έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο.   

Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιιεη καδί κε ηα ππφινηπα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη φζα ή φπνηα πηζηνπνηεηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δεηνχληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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ΑΡΘΡΟ 7ν: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), εθ ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ) θαη αθνχ έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ .  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/216.   

 

ΑΡΘΡΟ 8ν: ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο , ρσξίο λα 

αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο 

πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ 

ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ   

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 

αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

 Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ πέληε (5) εκεξψλ ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα 

ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα 64 εκέξεο . 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 Δπηζεκάλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν, ε λέα 

ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα ίδηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζην πξψην έηνο. (Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12 κήλεο). 

 Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132  θαη 201 ηνπ Λ.4412/2016 θαη χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 Ζ ππεξεζία  δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα απμνκεηψλεη ηηο ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο ησλ εηδψλ, επίζεο λα 

απμνκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ κε ηηο πνζφηεηεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηφζνλ θαηά ην ζηάδην  ηεο 

θαηαθχξσζεο  ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ φζνλ θαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε θαηά ην ζηάδην ηεο 

δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ  

Λνζνθνκείνπ. 
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 Πε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ν επφκελνο εηήζηνο δηαγσληζκφο απνπεξαησζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

ή πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο θαη ππνγξαθεί ζχκβαζε απφ αλσηέξα αξρή ή ηελ Δ.ΘΑ.Ξ.. ή ηελ αξκφδηα .ΞΔ ε 

ζχκβαζε απηή ζα ιχεηαη θαη δελ ζα παξάγεη θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο λέαο 

ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα βάζεη ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο  απηά πξνβιέπνληαη  ζην άξζξν 

200 ηνπ Λ.4412/2016 γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο κείνλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θξαηήζεη νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν  θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β, παξαγ.2 ηνπ Λ. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο παξαθξαηείηαη 

θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 θαη Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ. 4412/2016 - ΦΔΘ 

147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

Ν αλαινγνχλ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν θαη ζα ππνινγίδεηαη ρσξηζηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν: ΔΓΓΤΗΔΙ 

 Γελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο.  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή 

Θαιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν: ΔΝΣΑΔΙ 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη 

ην άξζξν 43 παξ.20Λ.4605/2019.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ν: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 

εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε 

θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε 

δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα ειιεληθά 

δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ν ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ 

  Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο παξαγγειίαο, κέζα ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο πνπ 

νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηηο απνζήθεο ησλ Λνζειεπηηθψλ Κνλάδσλ ή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ην 

γξαθείν Γηαρείξηζεο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεζζάξσλ  (4) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαγγειίαο απφ ην λνζνθνκείν, απφ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο.  

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ 
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ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, 

θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο 

εκέξεο λσξίηεξα. 

Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία 

απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε 

πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

(Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 206, 207 ηνπ λ.4412/16.) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

                 «ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ»  

      

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΟΜΑΓΑ θαη ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ 

ΔΝΙΑΙΑ 
ΣΙΜΗ 

ΓΙΚΟΤ 
64 

ΗΜΔΡΔ 
ΓΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΜΔ ΦΠΑ 

1) Θξηζαξάθη θνθθηληζηφ ή ρπινπίηεο ή ξχδη 2) Καθαξφληα κε 
θηκά ή καθαξφληα κε ζάιηζα ληνκάηαο & καληηάξηα ή 
καθαξφληα κε ειαηφιαδν, καληηάξηα & ηφλν 3) Ξαζηίηζην 

2,60 € 1140 2.963,29 € 3.348,52 € 

1) Γηνπβαξιάθηα 2) Θεθηεδάθηα (θνθθηληζηά ή θνχξλνπ) κε 
παηάηεο ή πηιάθη 3) Κπηθηέθη κε παηάηεο ή πηιάθη 

2,50 € 1140 2.849,32 € 3.219,73 € 

1) Ιαδεξφ (θαζνιάθηα, αξαθάο) 2) Γεκηζηά (ληνκάηεο, 
πηπεξηέο) 3) Ξαηάηεο θνχξλνπ ή παηάηεο γηαρλί 4) Κπξηάκ 
(παηάηεο, θνινθπζάθηα, κειηηδάλεο) 

2,20 € 824 1.813,04 € 2.048,74 € 

1) Θνηφπνπιν θνχξλνπ κε παηάηεο ή πηιάθη 2) Θνηφπνπιν 
θνθθηληζηφ κε θξηζαξάθη ή ιαδάληα ή ρπινπίηεο ή πηιάθη 3) 
Πηήζνο βξαζηφ κε πνπξέ ή θηδέ ή αζηξάθη 4) Θνηφπνπιν 
βξαζηφ κε ζνχπα     (ξχδη ή αζηξάθη ή πεπνλάθη ή παηάηα-
θαξφην-θνινθπζάθη) 3,48 € 4086 14.218,08 € 16.066,43 € 

1) Τάξη (παγθάζηνπο ή πέξθα) κε παηάηεο θνχξλνπ 2) 
Σηαπφδη θνθθηληζηφ κε θνθηφ καθαξνλάθη 3) Τάξη βξαζηφ 
(θνθθηλφςαξν) ζνχπα (ξχδη ή παηάηα-θαξφην-θνινθπζάθη)  

2,40 € 1455 3.492,82 € 3.946,89 € 



 

12 

1) Ρπξφπηηα ή ζπαλαθφπηηα ή θνινθπζφπηηα ή πηπεξφπηηα 

3,06 € 490 1.500,72 € 1.695,82 € 

1) Κνζράξη ιεκνλάην κε παηάηεο ή ξχδη 2) Κνζράξη 
θνθθηληζηφ κε παηάηεο ή ξχδη ή πνπξέ ή καθαξφληα 3) Κνζράξη 
ζνχπα (ξχδη ή παηάηα- θαξφην-θνινθπζάθη) 4,22 € 2192 9.249,32 € 10.451,73 € 

1) Αξλί ζην θνχξλν κε παηάηεο ή πηιάθη 2) Θξέαο ρνηξηλφ ζε 
θνκκάηηα (θνθθηληζηφ ή ιεκνλάην) κε πηιάθη ή παηάηεο 

2,80 € 684 1.914,74 € 2.163,66 € 

Φηδέο ή αζηξάθη ή πεπνλάθη 2,10 € 2981 6.259,73 € 7.073,49 € 

      0 44.261,05 € 50.014,99 € 

            

 2. ΓΙΑΣΡΟΙ - ΔΦΗΜΔΡΔΤΟΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 
  

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΟΜΑΓΑ θαη ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ 

ΔΝΙΑΙΑ 
ΣΙΜΗ 

ΓΙΚΟΤ 
64 

ΗΜΔΡΔ 
ΓΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΜΔ ΦΠΑ 

1) Καθαξφληα ή ιαδάληα κε ζθφξδν, πηπεξηέο & καληηάξηα 2) 
Καθαξφληα ή ιαδάληα κε ζάιηζα ληνκάηαο & ηφλν 3) 
Καθαξφληα κε ζάιηζα ληνκάηαο & καληηάξηα 4) Καθαξφληα ή 
ιαδάληα κε θηκά 5) Ξέλεο θνχξλνπ κε θίηξηλα ηπξηά, δακπφλ & 
θξέκα γάιαθηνο 6) Ξαζηίηζην 7) Κνπζαθάο 2,60 € 300 779,57 € 880,92 € 

1) Γηνπβαξιάθηα 2) Πνπηδνπθάθηα ή θεθηεδάθηα κε παηάηεο ή 
πηιάθη 3) Κπηθηέθη κε παηάηεο ή πηιάθη 4) Κπηθηέθη γεκηζηφ 
κε παηάηεο ή πηιάθη 2,50 € 328 819,73 € 926,29 € 

1) Ιαδεξά (θαζνιάθηα, αξαθάο) 2) ζπξηα (θαζφιηα, 
γίγαληεο, ξεβχζηα) 3) Γεκηζηά (ληνκάηεο, πηπεξηέο) 4) Κπξηάκ 
(παηάηεο, θνινθπζάθηα, κειηηδάλεο) 5) Κειηηδάλεο 

παπνπηζάθηα 2,20 € 289 636,49 € 719,24 € 

1) Σηαπφδη μηδάην κε παηαηνζαιάηα 2) Σηαπφδη θνθθηληζηφ κε 
θνθηφ καθαξνλάθη 3) Πνππηέο κε πηιάθη 2,40 € 0 0,00 € 0,00 € 

1) Club ζάληνπηηο 2) Ξίηα (ηπξφπηηα ή θνινθπζφπηηα ή 
ρνξηφπηηα ή πηπεξφπηηα) 3) Ξίηζα 3,06 € 53 160,96 € 181,89 € 

1) Θνηφπνπιν θνχξλνπ κε παηάηεο ή πηιάθη 2) Θνηφπνπιν 
θνθθηληζηφ κε πηιάθη ή καθαξφληα ή θξηζαξάθη 3) Πνπβιάθη 
θνηφπνπιν κε παηάηεο 4) Θνηφπνπιν αιά θξεκ κε ξηδφην 3,70 € 444 1.641,38 € 1.854,76 € 

1) Τάξη (ηζηπνχξα) κε θνινθπζάθηα ή βιήηα ή παηάηεο 
θνχξλνπ 2) Τάξη (παγθάζηνπο ή πέξθα) κε παηάηεο θνχξλνπ 
3) Τάξη βξαζηφ (θνθθηλφςαξν) κε ζνχπα (παηάηεο, θαξφηα, 
ζέιηλν, θνινθπζάθηα) 4) Φηιέην βαθαιάνπ κε παηαηνζαιάηα ή 
βξαζηά ιαραληθά 2,40 € 254 610,19 € 689,52 € 

1) Σνηξηλή κπξηδφια παηάηεο 2) Κνζράξη ιεκνλάην κε πηιάθη ή 

παηάηεο ηεγαληηέο 3) Κνζράξη θνθθηληζηφ κε καθαξφληα ή 
θξηζαξάθη ή πηιάθη ή παηάηεο ηεγαλεηέο 4) Αξλί ζην θνχξλν 
κε παηάηεο 5) Σνηξηλφ ζε θνκκάηηα (θνθθηληζηφ ή ιεκνλάην) κε 
παηάηεο ηεγαληηέο ή πηιάθη 4,30 € 700 3.012,12 € 3.403,70 € 

    

0 7.660,45 € 8.656,31 € 
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3. ΠΡΧΙΝΑ-ΑΝΣΟΤΙΣ 

 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΔΤΜΑΣΧΝ 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΝΙΑΙΑ 
ΣΙΜΗ 

ΓΙΚΟΤ 

64 
ΗΜΔΡΔ 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΜΔ ΦΠΑ 

 Ξξσηλφ αζζελνχο (γάια ή 
ηζάη ή ρακνκήιη κε δάραξε + 

θξπγαληά + καξγαξίλε + 
καξκειάδα ή κέιη) 

0,70 € 5962 4.173,40 € 4.715,94 € 

 Πάληνπηηο Κ.Ρ.Λ. (ςσκί 
κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + 
γαινπνχια + καξνχιη + 
ληνκάηα) + ρπκφο 250 ml 

(ρσξίο δάραξε) + θξπγαληά 
αηνκηθή ζπζθεπαζία 

0,80 € 1806 1.444,82 € 1.632,65 € 

 Πάληνπηηο Κ.Κ.Α (ςσκί 
κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + 
γαινπνχια + καξνχιη + 

ληνκάηα) + ρπκφο 250ml + 
θξπγαληά αηνκηθή 

ζπζθεπαζία 

0,80 € 284 227,24 € 256,79 € 

 Πάληνπηηο πξνζσπηθνχ 
Κ.Δ.Θ. (ςσκί κπαγθέηα + 
ηπξί ηνζη + γαινπνχια + 

καξνχιη + ληνκάηα) 

0,60 € 1061 636,39 € 719,12 € 

 Πάληνπηηο πξνζσπηθνχ 
Σεηξνπξγείνπ (ςσκί θέηεο ή 
ςσκί κπαγθέηα + ηπξί ηνζη 

+ γαινπνχια) 

0,60 € 1078 647,01 € 731,13 € 

 Πάληνπηηο Αηκνδνηψλ (ςσκί 
κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + 
πάξηδα) + ρπκφο 250 ml 

0,60 € 272 163,07 € 184,27 € 

   0 7.291,93 € 8.239,88 € 

      

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ) 

 ΜΔΡΟ Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

2.1 Νη παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε ππεξεζίεο ψζηε λα θαιπθζνχλ πιήξσο νη αλάγθεο ζίηηζεο 

250 πεξίπνπ λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ εκεξεζίσο, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο φπσο απηνί πξνδηαγξάθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζίηηζεο αζζελψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Ρκήκα Γηαηξνθήο 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καγεηξείσλ, ψζηε λα θαιπθζνχλ ζην αθέξαην νη παξαθάησ εξγαζίεο ζε 7ήκεξε βάζε θαη ζε 3 

βάξδηεο: πξσηλφ –κεζεκεξηαλφ- δείπλν αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ. 

 

2.2 ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΠΡΗΑΠΖΠ 

 Ρν έξγν ηνπ πξνζσπηθνχ ζα θαηαλέκεηαη, ζα νξγαλψλεηαη θαη ζα νξίδεηαη εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, απφ ηνλ 

αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία HACCP, ε νπνία ζα ειέγρεηαη απφ ηελ νξηζκέλε ηξηκειή επηηξνπή ηεο 

Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Αγξηλίνπ. 

2.3 ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΘΡΔΙΝΚΔΛΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΑΛΑ  ΒΑΟΓΗΑ ΘΑΗ  ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΘΑΙΤΖ 

2.3.1  ΞΟΥΗΛΖ ΒΑΟΓΗΑ 

Απφ ηηο 6:45 π.κ έσο 7:45π.κ. λα γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξσηλή δηαλνκή ζηελ θεληξηθή θνξδέια, ηνπνζεζία 

ηνπ θαγεηφ ζηα ηξνρήιαηα γηα ην πξσηλφ ησλ αζζελψλ. 
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Πηηο 7:45 π.κ έσο ηηο 9.15΄ λα γίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ πξσηλνχ ζηνπο αζζελείο ζηηο θιηληθέο. Κεηά ην πξσηλφ 

καδεχνπλ ηνπο δίζθνπο. 

Πηηο 9:15’ π.κ. λα θαηεβαίλνπλ απφ ηηο θιηληθέο, λα θάλνπλ δηαλνκή ηα πξσηλά ζάληνπηηο ησλ θιεηζηψλ Ρκεκάησλ ( 

ηεο Κ.Ρ.Λ. & Κ.Κ.Α., φπσο & ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Δ.Θ. & ηνπ Σεηξνπξγείνπ) 

Πηε ζπλέρεηα επηζηξέθνληαο ζην ρψξν ησλ καγεηξείσλ, αδεηάδνπλ ηα ηξνρήιαηα, πιέλνπλ ηα ζθεχε ηνπο, ηα 

ηνπνζεηνχλ ζην πιπληήξην πηάησλ θαη βνεζάλε ζηε ιάληδα. 

Κέρξη ηε κεζεκεξηαλή δηαλνκή πξέπεη λα αληηγξάςνπλ ηηο δίαηηεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο ζίηηζεο. 

 

2.3.2  ΚΔΠΖΚΔΟΗΑΛΖ ΒΑΟΓΗΑ 

Απφ ηηο 10:50 έσο ηηο 11:45 π.κ λα γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηε δηαλνκή ηνπ κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο. Ρελ ίδηα ψξα 

γίλεηαη θαη θαζαξηφηεηα ζηελ θνπδίλα (ηξνρήιαηα κεηαθνξάο θαγεηνχ, ςπγεία, ηξνρήιαηα πνπ βάδνπλ ζθεχε γηα ηε 

δηαλνκή) θαζψο θαη άιιεο εξγαζίεο, φπσο θφςηκν θαη ζεξβίξηζκα ηεο ζαιάηαο, ηνπνζέηεζε ησλ ζθεπψλ ζηε ζέζε πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηε δηαλνκή. Έλαο ηξαπεδνθφκνο θεχγεη γηα λα κνηξάδεη θαγεηφ ζηνπο ΜΔΛΥΛΔΠ, κε φρεκα ηνπ αλαδφρνπ 

ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο θαη κε αζθαιή ηξφπν. 

Πηηο 11:50 έσο ηηο 12:50 λα γίλεηαη ε θεληξηθή θνξδέια, ηνπνζεηνχληαη ηα θαγεηά ζηνπο δίζθνπο θαη θνξηψλνληαη 

ηα ηξνρήιαηα κε ηα θαγεηά γηα ηε δηαλνκή ηνπ γεχκαηνο ζηνπο αζζελείο. Ρν θαγεηφ κέλεη ζηνπο αζζελείο ηξία ηέηαξηα 

πεξίπνπ θαη έπεηηα νη ηξαπεδνθφκνη καδεχνπλ ηνπο δίζθνπο θαη ζηηο 14:15κ.κ θαηεβάδνπλ ηα ηξνρήιαηα ζηα Καγεηξεία. 

Πηε ζπλέρεηα πιέλνπλ ηα ζεξβίηζηα, ν θαζέλαο ηα δηθά ηνπ, θαη ζηηο 14:30 απνρσξνχλ. 

Πηηο 13:00 έσο ηηο 16:00 λα ηνπνζεηνχληαη ηα θαγεηά ζην Δζηηαηφξην ηνπ Ξξνζσπηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα  

ζεξβίξεηαη ην κεζεκεξηαλφ απφ ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα έρεη σο απνθιεηζηηθή 

ππνρξέσζε ην ζεξβίξηζκα ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θαζψο θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ρσξίο λα 

γίλνληαη νη παξαπάλσ εξγαζίεο ηαπηφρξνλα, φπσο εμάιινπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ νδεγφ πγηεηλήο γηα ηε καδηθή εζηίαζε. 

 

 2.3.3 ΑΞΝΓΔΚΑΡΗΛΖ ΒΑΟΓΗΑ 

Απφ ηηο 13:45κ.κ έσο 15:30κ.κ νη ηξαπεδνθφκνη λα μεθνξηψλνπλ ηα ηξνρήιαηα πνπ έρνπλ έξζεη απφ ηηο θιηληθέο, λα 

αδεηάδνπλ ηνπο δίζθνπο κε ηα θαγεηά ζην ρψξν ηεο ιάληδαο θαη λα πιέλνπλ φια ηα ζθεχε ζηα πιπληήξηα ησλ 

Καγεηξείσλ καδί κε ηελ Ιαληδηέξα. 

Απφ ηηο 15:45κ.κ έσο ηηο 16.30 λα εηνηκάδνπλ ηα απνγεπκαηηλά γεχκαηα γηα αζζελείο κε εηδηθέο δίαηηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηα κνηξάδνπλ. Δθείλε ηελ ψξα λα παίξλνπλ απφ ηηο θιηληθέο φπνηεο αιιαγέο ππάξρνπλ ζηε δεισκέλε ζίηηζε 

θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηπρφλ εηζαγσγέο πνπ ζα πξέπεη λα θάλε ην βξάδπ. 

Απφ ηηο 17:00κ.κ έσο ηηο 17:45κ.κ λα γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηε δηαλνκή ηνπ δείπλνπ. Δπηπιένλ έλαο 

ηξαπεδνθφκνο κε ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ κεηαθέξνπλ ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο θαη κε αζθαιή ηξφπν  

θαγεηφ ζηνπο ΜΔΛΥΛΔΠ. 

Απφ ηηο 17:55 έσο ηηο 18:50 λα γίλεηαη ε θεληξηθή δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ ζηελ θεληξηθή θνξδέια θαη λα θνξηψλνληαη 

ηα ηξνρήιαηα κε ηνπο δίζθνπο γηα ηελ δηαλνκή ηνπ δείπλνπ ζηνπο αζζελείο. Ρν θαγεηφ λα κέλεη ζηνπο αζζελείο γηα ηξία 

ηέηαξηα πεξίπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ηξαπεδνθφκνη λα καδεχνπλ ηνπο δίζθνπο θαη ζηηο 20:00κ.κ. λα θαηεβάδνπλ ηα 

ηξνρήιαηα ζην Καγεηξείν.  

Απφ ηηο 20:00 έσο ηηο 23:00 λα ηνπνζεηνχληαη ηα θαγεηά ζην Δζηηαηφξην ηνπ Ξξνζσπηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα  

ζεξβίξεηαη ην δείπλν πνπ ζα έρεη σο απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε ην ζεξβίξηζκα ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θαζψο θαη ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ρσξίο λα γίλνληαη νη παξαπάλσ εξγαζίεο ηαπηφρξνλα, φπσο εμάιινπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ νδεγφ πγηεηλήο γηα ηε καδηθή εζηίαζε. 

 

2.3.4  ΔΞΗΞΙΔΝΛ απφ ηα πξναλαθεξφκελα ρξεηάδεηαη θάιπςε: 
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Ξαξαζθεπήο & δηαλνκήο ζάληνπηηο ζηηο θιεηζηέο Κνλάδεο (Κνλάδα Ρερλεηνχ Λεθξνχ, Κνλάδα Κεζνγεηαθήο 

Αλαηκίαο, Κνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Σεηξνπξγείν) θαζψο επίζεο θαη ζηελ Αηκνδνζία θαηά ηηο εμσηεξηθέο αηκνιεςίεο 

(κφλν Ξαξαζθεπή). 

Απνγεπκαηηλήο βάξδηαο πνπ πεξηιακβάλεη ζεξβίξηζκα γεχκαηνο & δείπλνπ ζην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ θαζψο 

επίζεο θαη πιχζηκν ησλ ζθεπψλ ζε πιπληήξην πηάησλ, θαζψο θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ. 

 

2.3.5 ΘΙΗΛΗΘΔΠ ΞΝ ΠΗΡΗΕΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΑΗ ΓΝΚΔΠ ΔΘΡΝΠ 

ΘΡΗΟΗΝ 

 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΡΗΟΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

1νο ΝΟΝΦΝΠ:  Θιηληθέο: Καηεπηηθή + Γπλαηθνινγηθή – Ξαηδηαηξηθή  θαη  Κνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Κ.Δ.Θ.) 

2νο ΝΟΝΦΝΠ : Θιηληθέο: Θαξδηνινγηθή – Ξαζνινγηθή – Υ.Ο.Ι. - Νθζαικνινγηθή  

3νο ΝΟΝΦΝΠ : Θιηληθέο: Νπξνινγηθή – Νξζνπεδηθή - Σεηξνπξγηθή Θιηληθέο 

2.3.6  ΓΝΚΔΠ  ΔΘΡΝΠ ΘΡΗΟΗΝ :  

1.ΜΔΛΥΛΔΠ «ΑΟΓΥ» θαη «ΗΟΗΓΑ» (Θαζεκεξηλά) ΘΑΗ « ΑΟΓΥ» (Ξιελ ΡΟΗΡΖΠ θαη ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ) 

ΜΔΡΟ Β. ΔΙΓΙΚΔ TEXNIKE  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ζ Δηαηξεία νθείιεη: 

Λα παξνπζηάζεη ζηελ πξνζθνξά ηεο,  θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ 

έξγνπ, ζρέδην HACCP, πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ ζα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ  έληππα θαηαγξαθήο 

ηεθκεξίσζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εθαξκνζηεί.  

Έληππν ειέγρνπ παξαιακβαλνκέλσλ πξψησλ πιψλ. 

Έληππα παξαθνινχζεζεο ησλ Θξίζηκσλ Πεκείσλ Διέγρνπ (ζεξκνθξαζίεο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, ςεζίκαηνο, 

ζεξκνζαιάκσλ, θαηαςχθηε). 

Έληππν απφςπμεο πξψησλ πιψλ. 

Γ. Έληππα εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ. 

Έληππν ειέγρνπ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη πεξηγξαθή ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίαο.  

 Ξξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο κε ηε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν θαζαξηζκνχ επηθαλεηψλ 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία επηθαλεηψλ δηαθνξεηηθήο πγηεηλή θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

θαζαξηζκνχ θαη ηεο απνιχκαλζεο πνπ ζα εθαξκφζεη γηα παξάδεηγκα κε ρξήζε swab test. 

Λα ηεξεί απαξεγθιίησο ηηο δηαηάμεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνπο 

θείκελνπο λφκνπο θαη δηαηάμεηο. πεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ ζα είλαη ηα 

νξηδφκελα απφ ην Λνζνθνκείν ξγαλα ή άηνκα ή Ρκήκαηα, θαη ν εξγνδφηεο νθείιεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα εθφζνλ 

ηνπ δεηεζεί, λα πξνζθνκίζεη θαη λα θαηαζέζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηνπ δεηεζνχλ, ψζηε λα απνδεηθλχεη ηελ ηήξεζε 

εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ. 

Λα δηαζέηεη θαηάιιειν φρεκα κεηαθνξάο ηξνθίκσλ κε πξφζθαηε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ Αξκφδηα 

πεξεζία θαη εηδηθή άδεηα θπθινθνξίαο νρήκαηνο κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. 

Λα δηαζέηεη απαξαίηεηα έλαλ Δθπαηδεπκέλν Δπηζηήκνλα γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηνπ HACCP πνπ ζα 

παξίζηαηαη θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ΓΔ Κάγεηξα θαη 

Δ Ξξνζσπηθφ εζηίαζεο. Ζ εηαηξεία νθείιεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαζέζεη ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
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Λα δηαηεξεί αξρείν φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ηα νπνία ζα ππάξρνπλ ζην Ρκήκα Γηαηξνθήο θαη ζα 

επηδεηθλχνληαη ζε πηζαλφ έιεγρν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Λνζνθνκείνπ ή άιιν νξγάλνπ ππεπζχλνπ γηα ηνλ έιεγρν 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ. 

  

 Ν αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νθείιεη : 

Λα εγθαηαζηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ζχζηεκα απηνειέγρνπ HACCP εληφο ησλ ρψξσλ θαη δνκψλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

καγεηξείνπ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 852/2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί φια ηα 

αξρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ θαη λα 

θαζίζηαηαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ ηξνθίκσλ. Γηα ην απηφ ν αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέζεη απαξαίηεηα έλαλ εθπαηδεπκέλν 

επηζηήκνλα κε εηδίθεπζε ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ν νπνίνο ζα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ HACCP.  Ζ νκάδα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ κε επηθεθαιή ην ζπληνληζηή ηεο νκάδαο δηαζθαιίδεη ηελ 

νξζή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ηεξεί φια ηα αξρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα. 

 Πηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ θαγεηψλ θαηά ηελ Ξαξαζθεπή, αλαζέξκαλζε θαη δηαθίλεζε ην 

θαγεηφ ζα επηζηξέθεηαη θαη ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα ην αληηθαηαζηήζεη: 

Άβξαζην/θακέλν θαγεηφ 

Αλ ζεξβίξεηαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 600C 

O αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί αξρείν κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ παξαιακβάλεη θαη 

παξάγεη. Ζ πξνβιεπφκελε πεξηνδηθφηεηα ησλ εμεηάζεσλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ.  Δηδηθφηεξα 

απαηηείηαη ε ηήξεζε πξνγξάκκαηνο εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ. ζνλ αθνξά ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο λεξνχ, ν 

ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

λεξνχ. Ζ δηεμαγσγή κηθξνβηνινγηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθψλ ειέγρσλ ηνπ λεξνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Πε πεξίπησζε εθηάθησλ αλαγθψλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχςεη κε αζθάιεηα ηελ δηαηξνθή αζζελψλ θαη 

πξνζσπηθνχ. Ν ρξφλνο κεηαθνξάο ησλ επαιινίσησλ πξντφλησλ κε ηε ρξήζε κεκνλσκέλσλ πεξηεθηψλ δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηηο 2 ψξεο κε βάζε ηνλ νδεγφ γηεηλήο. (Θεθ. ΗV- Κεαηθνξά ζει.42).  

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί πξφγξακκα απεληφκσζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο θνπδίλαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία θαη ζα θαηαζέζεη ηελ ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλάςεη. Ρν θφζηνο ζα 

βαξχλεη ηνλ αλάδνρν,. 

Λα θαηαζέζεη ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηεο νκάδαο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή πνπ λα 

πηζηνπνηεί φηη δελ πάζρνπλ απφ λνζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κε ηα ηξφθηκα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζα 

πξέπεη λα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε πξφζιεςή ηνπο. ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηαδήπνηε 

ηδηφηεηα, απαζρφιεζε , ζε ρψξνπο εξγαζίαο κε ηξφθηκα νπνηνπδήπνηε αηφκνπ είλαη γλσζηφ φηη πάζρεη απφ λφζεκα πνπ 

κεηαδίδεηαη δηα ησλ ηξνθψλ, ή αηφκνπ πνπ έρεη δηάξξνηα ή κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή έρεη πξνζβιεζεί απφ δεξκαηηθή 

κφιπλζε θαη πθίζηαηαη άκεζνο ή έκκεζνο θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. 

 

Λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο βαζηθέο αξρέο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ γηα επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο. Ρν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα θαηαηίζεηαη ζα είλαη απφ αξκφδην θαη 

πηζηνπνηεκέλν θνξέα,  ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ππ΄ αξηζκ. 14708 (ΡΔΣΝΠ ΓΔΡΔΟΝ, ΑΟ ΦΙΙΝ 1616 ΡΖΠ 

17/8/2007) πνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο (πεξί ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

θνηλνηηθή απαίηεζε 852/2004), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ νθείινπλ λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηάξηηζε φισλ φζσλ ρεηξίδνληαη ηξφθηκα ζηελ επηρείξεζή ηνπο.  

Ζ εηαηξεία νθείιεη λα  δηαηεξεί θάθειν-κεηξψν ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαπάλσ έγγξαθα 

θαη ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζην Ρκήκα Γηαηξνθήο. 
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Λα δηαζέηεη ζην Λνζνθνκείν επαξθή αξηζκφ πνπ λα θαιχπηεη ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο αλά βάξδηα κε πιήξεο θαη 

θπθιηθφ σξάξην, θαζεκεξηλά θαη ηηο αξγίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαη απαγνξεπκέλεο ξεηά ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ ηδίνπ αηφκνπ ζε δχν ζπλερείο εξγαδνκέλσλ βάξδηεο. 

Λα θαηαζέζεη πίλαθα θαηαζηάζεσο πξνζσπηθνχ θαη πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν νπνίνο ζα είλαη 

ζεσξεκέλνο απφ ην αξκφδην Ρκήκα Θνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζα θαηαηίζεηαη ζην Ρκήκα Γηαηξνθήο ζηηο 

αξρέο θάζε κήλα, ελψ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πξνζσπηθφ ζα γλσζηνπνηείηαη εγθαίξσο θαη γξαπηά ζην Λνζνθνκείν 

ζην Ρκήκα Γηαηξνθήο θαη ζηελ Δπηηξνπή. Ρν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ θαη εθπαηδεπκέλν. Νκνίσο ζα θαηαζέηεη 

θαη παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ  φηη ε κηζζνδνζία θαη νη θάζε είδνπο πξνβιεπφκελεο ακνηβέο θαηαβάιινληαη φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Απαγνξεχεηαη ε απφιπζε ππαιιήινπ ρσξίο αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ζηε 

Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ε νπνία ζα παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο.   

Γηα ηα λενπξνζιακβαλφκελα άηνκα, ε εηαηξία ζα κεξηκλεί ψζηε λα πξν θαηαηίζεηαη ζην Ρκήκα Γηαηξνθήο ην 

Βηβιηάξην γείαο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο ζηηο βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Νη λέεο 

πξνζιήςεηο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο θάζε κήλα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη ε 

ζηαδηαθή ελζσκάησζή ηνπο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα κε δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκνο ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ν εθάζηνηε αλάδνρνο εηαηξία ζίηηζεο αλαιακβάλεη ε ίδηα ηα έμνδα πξνκήζεηαο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιαζηηθψλ 

δνρείσλ ζίηηζεο κίαο ρξήζεο (κπνιάθηα), πιαζηηθψλ πηξνπληψλ, πιαζηηθψλ θνπηαιηψλ θαη πιαζηηθψλ καραηξηψλ. Ν 

αξηζκφο ησλ πιαζηηθψλ θνπδηληθψλ ζθεπψλ πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ηδίνηο εμφδνηο ε εθάζηνηε αλάδνρνο εηαηξία, ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

3. ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  Ν αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νθείιεη: 

3.1 Λα δηαζέζεη ζην Λνζνθνκείν επαξθή αξηζκφ εθπαηδεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ πνπ λα θαιχπηεη ηηο απαηηνχκελεο 

ππεξεζίεο αλά βάξδηα κε πιήξεο θαη θπθιηθφ σξάξην, θαζεκεξηλά θαη ηηο αξγίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

θαη απαγνξεπκέλεο ξεηά ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ίδηνπ αηφκνπ ζε δχν ζπλερείο βάξδηεο. 

3.2  Νη ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ θαζεκεξηλή ηήξεζε ηνπ θαλνληθνχ ηνπο σξαξίνπ θαη γηα 

νπνηνδήπνηε θψιπκά ηνπο, ζα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ εηαηξεία ε νπνία ζα θξνληίδεη γηα ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή 

ηνπο. Πε πεξίπησζε απνπζίαο ή άδεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ε εηαηξεία νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζηείιεη αληηθαηαζηάηε. 

3.3  Λα παξέρεη εηδηθά αληηνιηζζεηηθά ζακπφ θαη ζηνιή εξγαζίαο πνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζρέδηα θαη ηα 

ρξψκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ καο θαη ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ρκήκα Γηαηξνθήο. Θα πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξή θαη λα 

αιιάδεη θαζεκεξηλά ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ζ δαπάλε γηα 

ηε ζηνιή θαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηεο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Πε εηδηθά ηκήκαηα κε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, 

έηζη φπσο ην Λνζνθνκείν ζα πξνζδηνξίδεη, ζα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή ζηνιή πνπ ζα δηαηίζεηαη απφ ην Λνζνθνκείν. 

3.4 Λα έρεη θαζνξίζεη εθπαηδεπκέλν ζπληνληζηή ηεο νκάδαο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πνπ ζα έρεη ζηελ αλψηεξε 

επνπηεία ηνπ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνλ νπνίν ζα απεπζχλεηαη ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη ν 

πεχζπλνο ηεο Δπηηξνπήο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αλαθχςεη θαη ην αληίζηξνθν. 

3.5 Λα έρεη θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν εθ ησλ ππεξεηνχλησλ αλά βάξδηα ην νπνίν ζα ελεκεξψλεη ηνλ 

Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη ηελ Δπηηξνπή, θαζψο θαη ηνλ Ππληνληζηή γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη 

ζηελ βάξδηα θαη αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο. 

3.6 Λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ζηελ αξρή ηεο βάξδηαο, γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πγείαο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ζην πξνζσπηθφ παξνπζηαζηεί θάπνην λφζεκα πνπ κεηαδίδεηαη κε ηα ηξφθηκα, νη ππεχζπλνη έρνπλ ηε 

λνκηθή ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Ρα 

κέηξα πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζκφ απφ ηελ εξγαζία γηα «φζν δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν», θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα φζν 

δηάζηεκα απνπζηάδεη. Νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα  ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηηο δίαηηεο ησλ 

αζζελψλ, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο αζζελείο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

3.7 Απαγνξεχεη ηελ άζθνπε κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν ζηνπο ρψξνπο 

ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ. Ρελ παξαθνινχζεζε θαη  ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ 
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αλαιακβάλεη ηξηκειήο επηηξνπή ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ απνηειείηαη απφ εθπαηδεπκέλν επηζηήκνλα ζε ζπζηήκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηξνθίκσλ θαη λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ππάιιειν. 

 

4. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

4.1 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ππ΄ αξηζκ. 14708 

(ΡΔΣΝΠ ΓΔΡΔΟΝ, ΑΟ ΦΙΙΝ 1616 ΡΖΠ 17/8/2007) πνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο πεξί 

ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 852/2004 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ππεχζπλνη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.  

4.2 Νη βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεηεο ψζηε νη ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο λα κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ ζηνλ 

ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ καο.  

4.3 Ρν πξνζσπηθφ πνπ παξαζθεπάδεη θαη δηαλέκεη ηξφθηκα ζηνπο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθή 

εθπαίδεπζε θαη λα εθαξκφδεη κε απφιπηε αθξίβεηα ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ ηξνθίκσλ απφ επηκφιπλζε. 

 

5. ΑΡΝΚΗΘΖ ΓΗΔΗΛΖ 

5.1 Ν ρψξνο παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε απνπζία θπζηθνχ ή ρεκηθνχ ξχπνπ. Ρν πξνζσπηθφ 

πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη ηα ζθεχε ζα πξέπεη λα θνξνχλ εηδηθά γάληηα κηαο ρξήζεο  θαη 

πξνζηαηεπηηθφ ζθνχθν θεθαιήο. 

5.2 Ρα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 

5.3 Λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ ηνπο θαη λα ηα πιέλνπλ θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη. 

5.4 Λα κελ θαπλίδνπλ, ηξψλε, πίλνπλ, θαιισπίδνληαη ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαη θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ. 

5.5.Λα απνκαθξχλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα (π.ρ. θηλεηά ηειέθσλα, ζθνπιαξίθηα ζε ηξππεκέλα απηηά, 

βέξεο, δαθηπιίδηα θαη ξνιφγηα) απφ ην ρψξν εξγαζίαο θαη θαηά ην ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ. 

5.6. Λα θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ηνπο κε αδηάβξνρν επίδεζκν (θαηά πξνηίκεζε έληνλνπ ρξψκαηνο, ψζηε λα 

αλαγλσξίδεηαη εχθνια αλ έρεη απνθνιιεζεί). 

5.7. Λα κελ έρνπλ ςεχηηθα ή βακκέλα λχρηα γηαηί απνηεινχλ θίλδπλν επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Ρα λχρηα ζα 

πξέπεη λα είλαη θνκκέλα. 

5.8 Λα κε κεηαθηλνχληαη άζθνπα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη κεηά  επηζηξέθνπλ ζην ρψξν . 

5.9 Λα έρνπλ θαζαξά καιιηά, θαιπκκέλα πιήξσο κε θάιπκκα θεθαιήο (ζθνχθν). 

5.10 Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη, φηαλ απνκαθξχλνληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απφ ην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο. 

5.11Ρν πξνζσπηθφ πνπ παξαζθεπάδεη θαη δηαλέκεη ηξφθηκα ζηνπο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα εθαξκφδεη κε απφιπηε αθξίβεηα ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ ηξνθίκσλ απφ επηκφιπλζε, 

αθφκε θαη κε «αζψνπο» κηθξννξγαληζκνχο, αιιά επηθίλδπλνπο γη’ απηνχο ηνπο αζζελείο. 

5.12 Λα ρεηξίδνληαη ηξφθηκα θνξψληαο πάληα εηδηθά γάληηα. Γε ρεηξίδνληαη ηξφθηκα άηνκα πνπ έρνπλ δεξκαηηθέο 

βιάβεο ή θάπνηα κεηαδνηηθή αζζέλεηα ή ππάξρεη ζρεηηθή ηαηξηθή ζχζηαζε. 

5.13 Λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο θνπήο, εξγαιεία θαη ζθεχε γηα ηα σκά ηξφθηκα θαη δηαθνξεηηθέο γηα 

ηα καγεηξεκέλα. 

 

6. Θαζαξηζκφο θαη Απνιχκαλζε 
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6.1 Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ καγεηξείνπ. Νη 

ςπθηηθνί ζάιακνη ζα θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη εμνινθιήξνπ απφ ην πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

6.2  Ρα έμνδα θαζαξηζκνχ, πιχζεο θαη απνιχκαλζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηεξεί αξρείν θαζαξηζκνχ θαη απνιπκάλζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ρψξν εζηίαζεο. 

6.3  Ρα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ζα έρνπλ άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΝΦ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

νδεγίεο, κειέηεο θαη δειηία δεδνκέλσλ αζθάιεηαο. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

6.4 Ν έιεγρνο ηεο θαζαξηφηεηαο είλαη αξκνδηφηεηα ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ.  

 

7 .Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ-Ξξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

 

7.1 Ρα θάζε θχζεο απνξξίκκαηα ζπγθεληξψλνληαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ κε ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ππνδείμεη ν εξγνδφηεο. Ρα νξγαληθά απνξξίκκαηα ζα δηαρσξίδνληαη απφ ηα ππφινηπα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ 

θαη ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ εηδηθφ ςπθηηθφ ζάιακν. Ν ςπθηηθφο ζάιακνο ζα θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. Νη εξγαζίεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

θαλνληζκνχο νξζήο δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΔΦΔΡ.  

7.2 Πηνπο ρψξνπο ησλ καγεηξείσλ ππάξρνπλ πνδνθίλεηνη θάδνη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο πνπ θέξνπλ κφληκν 

θάιπκκα. Ρπρφλ θζνξέο ή βιάβεο ζε θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ην Λνζνθνκείν θαη πξνέξρνληαη απφ θαθή ρξήζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ρν Λνζνθνκείν δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε ιεηηνπξγία ή κε 

δηαδηθαζηψλ αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ.  

7.3 Δηδηθφηεξα, ηα ηεγαλέιαηα ζα απνξξίπηνληαη ζε εηδηθά δνρεία κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε 

ζπκβεβιεκέλν ζπιιέθηε-κεηαθνξέα γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο. 

7.4 Νη θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα ηεξνχληαη κε ζρνιαζηηθφηεηα. 

 

8. ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΞΑΙΙΖΙΥΛ 

 

8.1. Ρα αθξηβή θαζήθνληα ηεο θάζε εηδηθφηεηαο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Ρκήκαηνο  Γηαηξνθήο. 

 

8.1.α) Αξκνδηφηεηεο Δθπαηδεπκέλνπ Δπηζηήκνλα 

 

Θα έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ζα ζπληνλίδεη ηελ Νκάδα Αζθάιεηαο 

Ρξνθίκσλ  

Θα επηβιέπεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηε κεξηδνπνίεζε ησλ γεπκάησλ, ηφζν ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο, φζν θαη ζε ζέκαηα γεχζεο ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ. 

Θα ζπλεξγάδεηαη κε ην Γηαηηνιφγν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαηηεηηθψλ εληνιψλ, αιιά θαη κε ηνπο ππφινηπνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ Ρκήκαηνο Γηαηξνθήο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 
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8.1.β Αξκνδηφηεηεο ινηπνχ πξνζσπηθνχ 

Νη κάγεηξνη θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ  ζα  έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ βάζε ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζρεκάησλ ησλ δηαηηνιφγσλ. 

 Νη ηξαπεδνθφκνη ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ηνπ θαγεηνχ ζηνπο αζζελείο ζχκθσλα κε ηηο   

ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ησλ δηαηηνιφγσλ. 

8.2  Νη θαζεκεξηλέο ζπζηάζεηο θαη εληνιέο ζα δίλνληαη απφ ηνλ άκεζν πεχζπλν ηνπ Ρκήκαηνο Γηαηξνθή θαη ηνλ 

πεχζπλν ηεο επηηξνπήο. Θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ δίζθνπ ζεξβηξίζκαηνο ζηνπο αζζελείο, νη ηξαπεδνθφκεο νθείινπλ λα 

ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη επγέλεηαο. Νη πξντζηάκελνη ηεο θάζε θιηληθήο ζα ειέγρνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο. Ξαξάπνλα ησλ αζζελψλ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδνθφκσλ ζα 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο θαη αλάινγα ηε βαξχηεηα θαηαγγειίαο ε Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ έρεη ην 

δηθαίσκα λα επηβάιεη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζηελ εηαηξεία. 

8.3 Ρνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ζην Ρκήκα Γηαηξνθήο ζα έρνπλ νη άκεζνη πεχζπλνη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο. Ξαξάπνλα ή αξλεηηθέο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ Ξξντζηακέλνπ γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ζα αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε θαη αλάινγα ηε βαξχηεηα ηεο θαηαγγειίαο ε Γηνίθεζε ηνπ 

Λνζνθνκείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζηελ εηαηξεία. 

8.4 Νη ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο νθείινπλ λα εθηεινχλ θαη λα πινπνηνχλ θάζε νδεγία ηνπ Ρκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη ηεο 

νξηζκέλεο Ρξηκεινχο Δπηηξνπήο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε απψιεηα – θαηαζηξνθή ησλ ζθεπψλ ζεξβηξίζκαηνο. Θα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα ζθεχε ζεξβηξίζκαηνο ηνπ Λνζνθνκείνπ, απνηεινχλ Γεκφζηα πεξηνπζία, θαη πξάμεηο ή 

παξαιήςεηο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπο απνηεινχλ αδίθεκα. Υο εθ ηνχηνπ ε δηαρείξηζή 

ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ δένπζα δενληνινγία, πξνζνρή, θαη επζημία απφ φινπο, είηε πξφθεηηαη γηα κφληκν 

πξνζσπηθφ, είηε γηα ζπκβαζηνχρνπο, είηε γηα ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο. 

8.5 Πε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία/επηρείξεζε παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ην Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα επηβάιεη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε. 

 

9. ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ ΘΟΥΠΔΗΠ 

9.1. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ειέγρνπο ηεο επηηξνπήο ηνπ Λνζνθνκείνπ φηη ππήξμε παξέθθιηζε απφ ηελ 

ηζρχνπζα ζχκβαζε ή κε ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, θαιείηαη ν αλάδνρνο ζε έγγξαθε 

παξνρή εμεγήζεσλ. Ρν Λνζνθνκείν αλάινγα κε ηελ παξάβαζε έρεη ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο πνηλήο, ζχζηαζεο, 

πξνζηίκνπ, αθφκε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. 

9.2 Πε πεξίπησζε πνπ  ην αξκφδην φξγαλν, ΔΦΔΡ, δηαπηζηψζεη παξαιείςεηο ζηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο χζηεξα απφ έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, νη θπξψζεηο βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

αλάδνρν. Πε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ην Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, λα ηεο επηβάιεη θπξψζεηο ή λα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία. 

9.3 Πηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ειέγρνπο,  φηη δελ ηεξνχληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, ην λνζνθνκείν ζα κπνξεί δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία θαη λα πξνβεί ζηηο λφκηκεο 

ελέξγεηεο. 

 

ΜΔΡΟ Γ. ΥΧΡΟΙ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΟΤ ΘΑ ΓΙΑΣΔΘΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ.  

Γηαηίζεληαη ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ φινη νη παξαθάησ ρψξνη, δνκέο θαη εμνπιηζκνί ηεο 

λνζνθνκεηαθήο εζηίαζεο σο απηνί έρνπλ εηδηθά θαηαζθεπαζηεί ζην λνζνθνκείν.   

Γ.1 ΣΥΟΝΗ- ΓΝΚΔΠ  

ΚΑΓΔΗΟΔΗΑ (131) ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 827,44 η.κ. 
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Ρα ΘΔΛΡΟΗΘΑ ΚΑΓΔΗΟΔΗΑ βξίζθνληαη ζην θηηξηαθφ ηκήκα Γ2, ηνπ επηπέδνπ -1 ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ απιή 

ηξνθνδνζίαο δηά ηεο εηζφδνπ Δ13, ηηο θεληξηθέο απνζήθεο θαη ην εζηηαηφξην πξνζσπηθνχ. 

ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (121) ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 239,41 η.κ. 

Ρν εζηηαηφξην πξνζσπηθνχ (121) ρσξνζεηείηαη ζην θηηξηαθφ ηκήκα Γ2 ηνπ επηπέδνπ -1. Ζ ζέζε ηνπ θαη ε 

κνξθνινγία ηνπ επηηξέπνπλ λα είλαη ζε άκεζε επαθή κε ην καγεηξείν (131) θαη ην αίζξην. Ζ πξνζπέιαζε ηνπ εζσηεξηθά  

γίλεηαη απφ ηνπο δηαηκεκαηηθνχο δηαδξφκνπο Γ-1.1, Γ-1.2α θαη απφ ηνπο θφκβνπο Β,Γ4,Γ5 

Γ.2 .1.  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ   

Α

/Α 

ΔΗΓΝΠ Ξνζφηεηα 

Α. ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΚΑΓΔΗΟΔΗΝ 

1

. 

Ζιεθηξνληθφο δπγφο δαπέδνπ 300 kgr. 1 

2

. 

Αλνμείδσηνο πγεηνλνκηθφο ληπηήξαο ρεξηψλ 7 

3

. 

Βάζε ζάθνπ ραξηηψλ 1 

4

. 

Ρεηξαφξνθεο νκάδεο ξαθηψλ ξπζκηδφκελνπ χςνπο 23 

5

. 

Ρξνρήιαηνο θάδνο απνξξηκάησλ 25 

6

. 

Ακαμίδην κεηαθνξψλ 8 

7

. 

Τπγείν ζάιακνο ζπληήξεζε 2 ζπξψλ 6 

8

. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο κε ζπξηάξηα 4 

9

. 

Πεη καραηξηψλ 5 

1

0. 

Ιάληδα κε 2 ιεθάλεο 4 

1

1. 

Κεραλή θνξκαξίζκαηνο κπηθηεθηψλ 1 

1

2. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο κε ξάθη θαη ζέζε γηα κεραλή θηκά 1 

1

3. 

Ξάγθνο κε πγεηνλνκηθή επηθάλεηα θνπήο 2 

1

4. 

Ρζηγθέιηα αλάξηεζεο θξεάησλ 1 

1 Κεραλή θνπήο θηκά 1 
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5. 

1

6. 

Ακαμίδην ιεθαλψλ Gastronom 2/1 3 

1

7. 

Δπηηνίρην ξάθη 3 

1

8. 

Ρξνρήιαηε ιεθάλε 1 

1

9. 

Δπηηνίρην ξάθη 1 

2

0. 

Δπηηξαπέδηα επηθάλεηα θνπήο πγεηνλνκηθή 1 

2

1. 

Κεραλή θνπήο ιαραληθψλ 1 

2

2. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο κε ζπξηάξηα 2 

2

3. 

Δπηηνίρην ξάθη 4 

2

4. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο κε ζπξηάξηα 2 

2

5. 

Ιάληδα κε εληαία ιεθάλε 1 

2

6. 

Ξιπληήξην ιαραληθψλ 1 

2

7. 

Κεραλή απνθινίσζεο παηαηψλ 1 

2

8. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο κε ξάθη 2 

2

9. 

Ιάληδα δηπιή 1 

3

0. 

Ρξαπεδνεξκάξην 1 

2

1. 

Δπηηνίρην εξκάξην 2 

3

2. 

Κεραλή θνπήο άξηνπ 1 

3

3. 

Ππζθεπή αλνίγκαηνο θνλζεξβψλ 1 

3

4. 

Ξνιπκεραλή Blender 1 
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3

5. 

 Κεραλή θνπήο θεηψλ 1 

3

6. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο κε 2 ιεθάλεο & ζπξηάξηα 2 

3

7. 

Δπηηνίρην δηπιφ ξάθη 2 

3

8. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο ρσξίο ξάθη 1 

3

9. 

Δπηηξαπέδηνο δπγφο 5 kgr. 1 

4

0. 

Ηθξίσκα ζθεπψλ 1 

4

1. 

Δπίηνηρε ρνάλε απαγσγήο νζκψλ 2 

4

2. 

Καγεηξείν 2 εζηηψλ 2 

4

3. 

Φνχξλνο θπθινζεξκηθφο 12 x GN 1/1 ή 6 x GN 2/1 κε βάζε 1 

4

4. 

Ακαμίδην θνχξλνπ 1 

4

5. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο κε λεξνρχηε 1 

4

6. 

Κεραλή αλακείμεσλ (mixer) επηηξαπέδην 1 

4

7. 

Θεληξηθή ρνάλε απαγσγήο νζκψλ κε πξνζαγσγή λσπνχ αέξα, θσηηζκφ & θίιηξα 1 

4

8. 

Bain Marie 1 

4

9. 

Καγεηξείν 4 εζηηψλ κε θνχξλν 1 

5

0. 

Αλαηξεπφκελν ηεγάλη 80 lt 2 

5

1. 

Φνχξλνο αέξα – αηκνχ θπθινζεξκηθφο 20 x GN 1/1  2 

5

2. 

Ξιάθα έςεζεο δηπιή 1 

5

3. 

Βξαζηήξαο ειεθηξηθφο 100 lt 2 

5

4. 

Κεηαθνξηθή ηαηλία κεξηδνπνίεζεο 1 



 

24 

5

5. 

Φνξείν πηάησλ – ζθεπαζκάησλ 2 

5

6. 

Φνξείν κπσι ζνχπαο 2 

5

7. 

Ακαμίδην καραηξνπήξνπλσλ 6 

5

8. 

Ακαμίδην δίζθσλ  5 

5

9. 

Ακαμίδην θξχσλ θαγεηψλ – γιπθψλ  7 

6

0. 

Ακαμίδην κεηαθνξάο δίζθσλ θαγεηνχ αζζελψλ (20 δίζθσλ) 2 

6

1. 

Ακαμίδην κεηαθνξάο δίζθσλ θαγεηνχ αζζελψλ (16 δίζθσλ) 12 

6

2. 

Οάθη θαλίζηξσλ 1 

6

3. 

Θάδνο αθάζαξησλ καραηξνπήξνπλσλ 2 

6

4. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο κε ξάθη 1 

6

5. 

Ιάληδα κε 2 ιεθάλεο 1 

6

6. 

Ρξαπεδνεξκάξην ζπξφκελσλ ζπξψλ 1 

6

7. 

Δπηηνίρην εξκάξην 2 

6

8. 

Φνξείν πηάησλ 2 

6

9. 

Ρξαπέδη πξφπιπζεο 2 ιεθαλψλ 2 

7

0. 

Ξιπληήξην πηάησλ  2 

7

1. 

Ρξαπέδη εμφδνπ πιπληεξίνπ 2 

7

2. 

Ακαμίδην θαλίζηξσλ πιπληεξίνπ 8 

7

3. 

Ακαμίδην κεηαθνξάο πηάησλ 5 

7

4. 

Ιάληδα ζθεπψλ κε ιεθάλε 80 Σ 50 1 
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7

5. 

Ιάληδα ζθεπψλ κε ιεθάλε 98 Σ 61 1 

7

6. 

Ξιπληήξην ζθεπψλ  1 

7

7. 

Ηθξίσκα ζθεπψλ  4 

7

8. 

Ππζθεπή πιχζεο ηξνρήιαησλ & δαπέδσλ 1 

7

9. 

Ρξαπέδη παξαιαβήο αθάζαξησλ 1 

8

0. 

Ιάληδα πξφπιπζεο 1 

8

1. 

Ξιπληήξην πηάησλ πξνζσπηθνχ 1 

8

2. 

Ρξαπέδη εμφδνπ πιπληεξίνπ 1 

8

3. 

Ρξαπεδνεξκάξην θαζαξψλ 1 

8

4. 

Ακαμίδην πεξηζπιινγήο δίζθσλ self service 2 

8

5. 

Ππζθεπή πιχζεο – απνιχκαλζεο 1 

8

6. 

Ρξαπεδνεξκάξην κε ζπξηάξηα 1 

8

7. 

Βξαζηήξαο γάιαθηνο 1 

8

8. 

Κεραλή ηζαγηνχ – θαθέ  1 

8

9. 

Ακαμίδην ιεθαλψλ  (δίζθσλ) GN 2/1 15 

9

0. 

Τπγείν ηαρείαο ςχμεο θαγεηψλ (Blast Chiller) 2 

9

1. 

Ξνιχπηπρε θνπξηίλα  2 

9

2. 

Τχθηεο λεξνχ self service 1 

9

3. 

πεξπςσκέλν εξκάξην πνηεξηψλ 1 

Β. SELF SERVICE/ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
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1

. 

Έπηπιν παξαιαβήο δίζθσλ, καραηξνπήξνπλσλ θ.ιπ. 1 

2

. 

Bain Marie 3 ιεθαλψλ GN 1/1 – Θεξκνεξκάξην 1 

3

. 

Θεξκαηλφκελν θνξείν πηάησλ 1 

4

. 

Τπγείν κε ςπρφκελε ιεθάλε 1 

5

. 

Νπδέηεξν εξκάξην ζεξβηξίζκαηνο 1 

6

. 

Τπγείν – ζάιακνο ζπληήξεζε 2 ζπξψλ 1 

7

. 

Ακαμίδην δίζθσλ 1 

8

. 

Ακαμίδην Bain Marie 3 x GN 1/1 1 

9

. 

Ρξαπεδνεξκάξην ζπξφκελσλ ζπξψλ 1 

1

0. 

Δπηηνίρην εξκάξην 1 

1

1. 

Ιάληδα κε 2 ιεθάλεο 1 

1

2. 

Κεραλή ηζαγηνχ – θαθέ 1 

Γ. OFFICE ΦΑΓΖΡΝ 

1

. 

Ρξαπέδη εξγαζίαο κε λεξνρχηε & ζπξηάξηα 7 

2

. 

Τπγείν 2 ζπξψλ – 2 ζεξκνθξαζηψλ 6 

3

. 

Ρξαπεδνεξκάξην 7 

4

. 

Βξαζηήξαο γάιαθηνο 5 lt 7 

5

. 

Κεραλή ηζαγηνχ – θαθέ 7 

6

. 

Ξιπληήξην πηαηηθψλ – θιπηδαληψλ 6 

7

. 

Ρξνρήιαην κεηαθνξάο πξστλψλ 3 επηπέδσλ 6 
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8

. 

Θαλάηεο 3,5 lt 21 

Γ. ΘΗΛΖΡΑ ΔΗΓΖ ΔΠΡΗΑΠΔΥΠ 

1

. 

Γνρεία Gastronom απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 18/10 θαηαζθεπαζκέλα κε εηδηθή 

πξέζζα ζηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο: 

 

 GN 1/1     325 mm x 530 mm x 150 mm 6 

 GN 1/1     325 mm x 530 mm x 100 mm 6 

 GN 1/1     325 mm x 530 mm x  65 mm 6 

 GN 1/2     325 mm x 265 mm x 200 mm 5 

 GN 1/1     325 mm x 530 mm x 100 mm 6 

2

. 

Κεραλή θαθέ κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 80 θιηηδάληα/ψξα θαηαζθεπαζκέλε απφ 

αλνμείδσην ράιπβα, κε παινδείθηε, ηζρχνο 2 KW, 220 V, 50 Hz 

1 

3

. 

Ξιάζηεο δηακέηξνπ 0,06 cm πεξίπνπ θαη κήθνο 0,45 cm μχιηλνο κε δχν ρέξηα 3 

4

. 

Αλνηρηήξη θνλζεξβψλ πάγθνπ 1 

5

. 

Απγνδάξηεο κεγάινο αλνμείδσηνο 1 

6

. 

Απγνδάξηεο κηθξφο πιαζηηθφο 1 

7

. 

Ρξνρνί καραηξηψλ ειεθηξνθίλεηνη 1 

8

. 

Ρξφκπα ιαδηνχ κεγάιε πιαζηηθή 2 

9

. 

Ρζηκπίδεο ζαιάηαο αλνμείδσηεο απιέο 3 

1

0. 

Δξγαιείν ρηππήκαηνο θξέαηνο αλνμείδσην βάξνπο πεξίπνπ 2 θηιψλ 2 

1

1. 

Σσλί αλνμείδσην δηακέηξνπ 15 cm πεξίπνπ 3 

1

2. 

Ιεκνλνζηίθηεο ειεθηξνθίλεηνο 2 

1

3. 

Ξξηφλη ρεηξνθίλεην 2 

1

4. 

Πνπξσηήξη αλνμείδσην δηακ 50cm πεξίπνπ κε πφδηα θαη 2 ρέξηα 2 

1

5. 

Παλίδα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ δηαζη. 50 x30 x 4,5 cm πεξίπνπ 4 
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1

6. 

Φφξκα πηιαθηνχ 4 

1

7. 

Θνπηάιεο ζνχπαο αλνμείδσηεο  

 Γηακέηξνπ 6,5 cm ρσξεηηθφηεηαο 0,27 lt – 28 cm κήθνο 3 

 Γηακέηξνπ  10 cm ρσξεηηθφηεηαο 0,25 lt – 38 cm κήθνο 3 

 Γηακέηξνπ  18 cm ρσξεηηθφηεηαο 1,00 lt – 45 cm κήθνο 3 

1

8. 

Θνπηάιεο ηξππεηέο αλνμείδσηεο  

 Γηακέηξνπ 10 cm ρσξεηηθφηεηαο 32,8 cm κήθνο 5 

 Γηακέηξνπ 15 cm ρσξεηηθφηεηαο    45 cm κήθνο 3 

1

9. 

Ξεξνχλεο αλνμείδσηεο 60 cm 3 

2

0. 

Ππάηνπιεο αλνμείδσηεο 3 

2

1. 

Ταιίδηα γηα θνηφπνπια 2 

2

2. 

Μχζηξα ςαξηψλ 500 mm ρεηξνθίλεηε 2 

2

3. 

Θαηζαξφια κε ρεξνχιηα αλνμείδσηε 18/10  

 3,5 lt 2 

 8 lt 2 

 17 lt 2 

 25 lt 2 

2

4. 

Θαλάηα ζεξκνκνλσηηθή γηα λεξφ & γάια, αλνμείδσηε κε θαπάθη & θξνπλφ 3 lt πεξίπνπ 6 

2

5. 

Θνπηάιηα θαγεηνχ αλνμείδσηα θαιά θηληξηζκέλα απιά 124 

2

6. 

Θνπηάιηα ηζαγηνχ αλνμείδσηα θαιά θηληξηζκέλα απιά 36 

2

7. 

Καραίξηα επηηξαπέδηα αλνμείδσηα θαιά θηληξηζκέλα απιά 300 

2

8. 

Ξεξνχληα αλνμείδσηα θαιά θηληξηζκέλα απιά 108 

2

9. 

Καραίξηα ζηελά 30 cm αλνμείδσηα 3 
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3

0. 

Καραίξηα θαξδηά 30 cm αλνμείδσηα 3 

3

1. 

Καραίξηα 12 cm αλνμείδσηα 3 

3

2. 

Καραίξηα 18 cm αλνμείδσηα 3 

3

3. 

Καραίξηα ςσκηνχ 38 cm αλνμείδσηα 2 

3

4. 

Καραίξηα θξέαηνο αλνμείδσηα 5 

3

5. 

Καραίξηα ζαιάηαο 1 

3

6. 

Κπαιηάο κηθξφο 25 cm  2 

3

7. 

Κπαιηάο κεγάινο 45 cm 2 

3

8. 

Ρεγάλη 368 mm ΗΛΝΣ & πάην (sandwich) (αλνμ. – αινπκ. – αλνμ.) 3 

3

9. 

Γνρείν κέηξεζεο πιαζηηθφ, δηαθαλέο κε νγθνκεηξηθή ράξαμε  

 Ρσλ 0,5 lt 2 

 Ρσλ 2 lt 2 

4

0. 

Γνρείν γηα παηάηεο 90 lt αλνμείδσην κε θαπάθη θαη ξφδεο δηακ. 40 x 70 χςνο, 2 ρέξηα 1 

4

1. 

Παιηζνδνρείν κε κεγάιν ρεξνχιη 2 lt αλνμείδσην 3 

Α

/Α 

ΔΗΓΝΠ Ξνζφηεηα 

4

2. 

Παιηζνδνρείν 1,5 lt κε ρεξνχιη αλνμείδσην 3 

4

3. 

Παιηζνδνρεία 3,5 lt ζθπξήιαην αλνμείδσην 3 

4

4. 

Πεη ιαδφμπδα γπάιηλα κε βάζε αλνμείδσηε 3 

4

5. 

Αιαηηέξεο κνλέο γπάιηλεο κε θαπάθη αλνμείδσην 3 

4

6. 

Βάζε κπαραξηθψλ ζηξνγγπιά Θεληξηθήο Θνπδίλαο 1 lt πεξίπνπ 3 

4 Γίζθνη απφ ζεξκνπιαζηηθφ αληηνιηζζεηηθφ, αλζεθηηθφ ζην πιπληήξην  
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7. 

 Γηαζηάζεσλ GN 1/1 300 

 Γηαζηάζεσλ GN ½ 300 

4

8. 

Κπσι ζνχπαο πιαζηηθά 48 

4

9. 

Θαιχκκαηα κπσι πνξζειάλεο  15 

5

0. 

Ξηάηα ξερά Φ28 απφ πνξζειάλε 107 

5

1. 

Ξηάηα ξερά Φ18 απφ πνξζειάλε 159 

5

2. 

Ξηάηα ξερά Φ15 απφ πνξζειάλε 80 

5

3. 

Ξνηήξηα λεξνχ 250 ml πνξζειάλεο εηδηθνχ λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ 200 

5

4. 

Θαιχκκαηα πηάησλ Φ28 300 

5

5. 

Γνρεία ηξνθίκσλ απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ δηαθαλέο, θαηάιιεια γηα ζεξκνθξαζίεο -

40ν έσο +135ν C 

 

 GN 1/1 x 100 6 

 GN 1/1 x 150 6 

 GN 1/1 x 200 6 

 GN 1/2 x 100 6 

 GN 1/2 x 200 6 

5

6. 

Θαπάθηα απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10 κε ιαβή γηα δνρεία  

 GN 1/1 12 

 GN 1/2  12 

5

7. 

Θαπάθηα θαη ζράξεο απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ δηαθαλέο, θαηάιιεια γηα ζεξκνθξαζίεο -

40ν έσο +135ν C 

 

 GN 1/1 12 

 GN 1/2  12 

 

Γ.2.2  ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΗΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

Πηελ εηαηξεία ζα δηαηεζεί πξνο ρξήζε εμνπιηζκφο o νπνίνο ζα παξαδνζεί κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο 

θαη  βξίζθεηαη  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ καο. Ν εμνπιηζκφο ζα δνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Νη ππνςήθηνη ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, πξηλ θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, κε δηθφ ηνπο ηερληθφ θαη παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο 
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Ρερληθήο Γηεχζπλζεο λα ειέγμνπλ ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ γηα λα πηζηνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ ζεσξήζεη θάπνηνο ππνςήθηνο, φηη ν εμνπιηζκφο ρξεηάδεηαη βειηηψζεηο ή επηδηνξζψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζα ππνβάιιεη  πξφηαζε ε νπνία ζα εμεηαζηεί απφ 

ην Γ. Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ.  Θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Λνζνθνκείν, ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα πξνβεί ζηνλ 

απαξαίηεην έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πηνλ αλάδνρν ζα δνζνχλ θαηφςεηο φπνπ ζα θαίλεηαη ρσξνηαμηθά ε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ειεθηξνινγηθά 

ζρέδηα. Δπίζεο ζα δνζνχλ εγρεηξίδηα νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε κεραλήκαηνο.  

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί θαη λα παξέρεη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ ζα ηνπ παξαρσξεζεί πξνο ρξήζε θαη λα επηζθεπάδεη ηηο ηπρφλ βιάβεο κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε. Νη 

ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο νθείινπλ λα εθηεινχλ θαη λα πινπνηνχλ θάζε νδεγία ηνπ Ρκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη ηεο Ρξηκεινχο 

Δπηηξνπήο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε απψιεηα-θαηαζηξνθή ησλ ζθεπψλ ζεξβηξίζκαηνο. Ρα ζθεχε ζεξβηξίζκαηνο απνηεινχλ 

Γεκφζηα πεξηνπζία θαη ε απψιεηα ή θαηαζηξνθή ηνπο απνηεινχλ αδίθεκα. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχεη 

ην πξνζσπηθφ κε ζθεχε κηαο ρξήζεο γηα φπνηνλ ην επηζπκεί. 

Ν αλάδνρνο, κεηά ηε ιήμε ή ηελ θαζ’ νπνηαδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην 

ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Ρν Λνζνθνκείν ζα παξέρεη θιηκαηηζκφ, αηκφ θαη λεξφ γηα θάζε ρξήζε. Ζ  παξνρή αηκνχ απφ ηηο αηκνγελλήηξηεο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ θαιχπηεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηα 52 πξσηλά σξαξίνπ 

Πάββαηα θάζε έηνπο. Θάζε αλάγθε ιεηηνπξγίαο ησλ αηκνγελλεηξηψλ  εθηφο ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα δηαζέηεη, απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνβιεπφκελα πξνζφληα θαη ζα ηειεί ππφ ηελ 

έγθξηζε ηεο Ρερληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Νη δαπάλεο ζέξκαλζεο – θιηκαηηζκνχ, χδξεπζεο, παξαγσγήο αηκνχ βαξχλνπλ ην Λνζνθνκείν, ελψ γηα ηηο δαπάλεο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  ην Λνζνθνκείν ζα εγθαηαζηήζεη κεηξεηέο θαη ζα γίλεηαη θαηακέηξεζε απφ ηξηκειή επηηξνπή 

ππαιιήισλ ηνπ Λνζνθνκείνπ αλά κήλα παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ. Ν ππνινγηζκφο ζα γίλεηαη κε ηελ 

αλνηγκέλε ηηκή κνλάδαο αλά kwh, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.  

Ν ππνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη κε ηα ηζρχνληα ηηκνιφγηα ησλ αληίζηνηρσλ 

ΓΔΘΝ (ΓΔΖ) ζε κεληαία βάζε, ην δε απνηέιεζκα ζα ππνινγίδεηαη ζηηο δνζνιεςίεο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. 

Ζ ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο λεξνχ, αηκνχ, θιηκαηηζκνχ-

αεξηζκνχ θαη ηζρπξψλ ξεπκάησλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Λνζνθνκείνπ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ βιαβψλ νθεηιφκελσλ ζε 

ελέξγεηεο, παξαιείςεηο ή ιάζνο ρεηξηζκνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Δίλαη απηνλφεην φηη νη βιάβεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ ζα επηζθεπάδνληαη εθφζνλ αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα ζηελ Ρερληθή Γηεχζπλζε ηνπ 

Λνζνθνκείνπ.  

 

ΜΔΡΟ Γ. ΓΔΤΜΑΣΑ 

Γ.1 Ν αλάδνρνο ζα παξαζθεπάδεη ππνρξεσηηθά ηφζα γεχκαηα, φζα απαηηνχληαη γηα ηε ζίηηζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ (εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ), θαζψο θαη ησλ ζηηηδφκελσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 5 αηνκηθά ζθεχε θαγεηνχ εκεξεζίσο, ηφζν ζην γεχκα φζν 

θαη ζην δείπλν, ζε φπνηνλ  ην επηζπκεί απφ ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ. 

Γ.2 Ρν κελνχ ελδεηθηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ είδε γεπκάησλ θαη ζπκπιεξσκάησλ, ηα 

νπνία ν αλάδνρνο κπνξεί λα βειηηψλεη ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εκέξεο κεγάισλ 

αξγηψλ λα πξνζαξκφδεη ην κελνχ (παξακνλή Σξηζηνπγέλλσλ, παξακνλή Ξξσηνρξνληάο, Σξηζηνχγελλα, Ξξσηνρξνληά, 

Ξάζρα, Ρζηθλνπέκπηε θιπ). 

Γ.3 Θαλέλα είδνο θαγεηνχ απφ θάζε νκάδα δελ ζα πξνζθέξεηαη, πεξηζζφηεξεο απφ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Νη 

κεξίδεο νη νπνίεο δελ θαηαλαιψζεθαλ  ζα δηαηίζεληαη ζην λνζνθνκείν, ζηνλ εθεκεξεχνληα λνζειεπηή βάξδηαο, γηα ηε 

δηάζεζή ηνπο ζε ηδξχκαηα θαηά ηηο νδεγίεο πνπ ζα δίδνληαη.    

Γ.4 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΓΔΚΑΡΥΛ-ΓΔΗΞΛΝ ΓΗΑ ΡΝ  ΔΦΖΚΔΟΔΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
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ΝΚΑΓΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΓΔΚΑΡΥΛ/ΓΔΗΞΛΝ ΠΛΝΓΔΡΗΘΝ 

ΝΚΑΓΑ  Α Επκαξηθά (ζπαγγέηη, ιαδάληα, βίδεο, πέλλεο, θνρχιη) κε ζάιηζα 
ληνκάηαο & ηφλν 

Επκαξηθά (ζπαγγέηη, ιαδάληα, βίδεο, πέλλεο, θνρχιη) θνχξλνπ κε 
θίηξηλα ηπξηά, δακπφλ & θξέκα γάιαθηνο 

Ξαζηίηζην 

Παιάηα + ηπξί θέηα ή 
θαζέξη + ηπξί ηξηκκέλν + ςσκί 
+ ειηέο (ζε λεζηεία) + θξνχην 
ή γιπθφ   

ΝΚΑΓΑ Β Γηνπβαξιάθηα απγνιέκνλν 
Πνπηδνπθάθηα ή θεθηεδάθηα κε παηάηεο (ηεγαλεηέο, πνπξέ, 

θνχξλνπ) ή πηιάθη 
Κπηθηέθη απιφ ή γεκηζηφ κε παηάηεο (ηεγαλεηέο, πνπξέ, 

θνχξλνπ) ή πηιάθη 
Κνπζαθάο Επκαξηθά (ζπαγγέηη, ιαδάληα, βίδεο, πέλλεο, θνρχιη) 

κε θηκά 
Επκαξηθά (ζπαγγέηη, ιαδάληα, βίδεο, πέλλεο, θνρχιη) κε θηκά 
 

Παιάηα + ηπξί θέηα ή 
θαζέξη + ηπξί ηξηκκέλν + ςσκί 
+ ειηέο (ζε λεζηεία) + θξνχην 
ή γιπθφ   

ΝΚΑΓΑ   Γ Ιαδεξά (θαζνιάθηα, αξαθάο, κπάκηεο) κε παηάηεο 
ζπξηα (θαζφιηα, γίγαληεο, ξεβχζηα)                                                        
Γεκηζηά (ληνκάηεο, πηπεξηέο) 
Κπξηάκ ιαραληθψλ (παηάηεο, θνινθπζάθηα, κειηηδάλεο) 
Κειηηδάλεο παπνπηζάθηα (ζηελ επνρή ηνπο) 
Κειηηδάλεο ηκάκ (ζηελ επνρή ηνπο) κε παηάηεο 

Ρπξί θέηα  +  ειηέο (ζε 
λεζηεία) + ςσκί  + θξνχην ή 
γιπθφ 

ΝΚΑΓΑ  Γ Σηαπφδη μηδάην κε παηαηνζαιάηα   
Σηαπφδη θνθθηληζηφ κε θνθηφ καθαξνλάθη 
 Πνππηέο κε πηιάθη 

Παιάηα + ηπξί θέηα +  
ειηέο + ςσκί + θξνχην ή γιπθφ 
 

ΝΚΑΓΑ   Δ Club ζάληνπηηο 
Ξίηα (ηπξφπηηα ή θνινθπζφπηηα ή ρνξηφπηηα ή πηπεξφπηηα ή 

θνηφπηηα) 
Ξίηζα   
Νκειέηα  απγά, δακπφλ, ινπθάληθν, παηάηεο ηεγαλεηέο  

Νκειέηα ιαραληθψλ                      

Παιάηα + ηπξί θαζέξη +  
+ςσκί + θξνχην  ή γιπθφ 

ΝΚΑΓΑ ΠΡ Θνηφπνπιν θνχξλνπ κε παηάηεο (ηεγαλεηέο, πνπξέ, θνχξλνπ)   
ή πηιάθη  

Θνηφπνπιν θνθθηληζηφ κε πηιάθη ή δπκαξηθά ή θξηζαξάθη 
Θνηφπνπιν κε θαζνιάθηα ή κπάκηεο ή αξαθά 
Πνπβιάθη θαιακάθη  θνηφπνπιν κε παηάηεο ηεγαλεηέο 
Θνηφπνπιν αιά θξεκ κε πηιάθη ή παηάηεο ηεγαλεηέο 

Παιάηα + ηπξί  θέηα + 
ηπξί ηξηκκέλν  + ςσκί + 
θξνχην  ή γιπθφ 

ΝΚΑΓΑ  Ε Τάξη (ηζηπνχξα) κε ιαραληθά ή παηάηεο θνχξλνπ 
Τάξη (παγθάζηνπο ή πέξθα) κε παηάηεο θνχξλνπ ή ιαραληθά 
Τάξη βξαζηφ ζνχπα (παηάηεο, θαξφηα, ζέιηλν, θνινθπζάθηα) 
Φηιέην βαθαιάνπ κε παηαηνζαιάηα ή βξαζηά ιαραληθά 

Παιάηα + ηπξί θέηα + 
ειηέο + ςσκί + θξνχην  ή 
γιπθφ 

ΝΚΑΓΑ  Ζ Σνηξηλή κπξηδφια  κε παηάηεο (ηεγαλεηέο, πνπξέ, θνχξλνπ) 
Σνηξηλφ ζε θνκκάηηα (θνθθηληζηφ ή ιεκνλάην) κε παηάηεο 

(ηεγαλεηέο, πνπξέ, θνχξλνπ) ή πηιάθη  
Κνζράξη ιεκνλάην κε  παηάηεο (ηεγαλεηέο, πνπξέ, θνχξλνπ) ή 

πηιάθη  
Κνζράξη θνθθηληζηφ κε δπκαξηθά (ζπαγγέηη, ιαδάληα, βίδεο, 

πέλλεο, θνρχιη, θξηζαξάθη)  ή παηάηεο ηεγαλεηέο 
Αξλί ζην θνχξλν κε παηάηεο  

Παιάηα + ηπξί  θέηα + 
ηπξί ηξηκκέλν + ςσκί + θξνχην  
ή γιπθφ 

 ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ 
1 . Νη πξψηεο χιεο (θνηφπνπιν, θηκάο, θξέαο) λα είλαη ΦΟΔΠΘΗΔΠ θαη ΝΣΗ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΔΠ. Ρα ςάξηα λα είλαη ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ 

πξψηεο πνηφηεηαο εθηφο ηεο ηζηπνχξαο (ΦΟΔΠΘΗΑ) 
2 . Ν θηκάο λα είλαη θξέζθνο, ειαθξά ςηινθνκκέλνο αιιά ΝΣΗ πνιηνπνηεκέλνο 
3 . Γηα ηελ παξαζθεπή  ησλ ΓΔΚΑΡΥΛ-ΓΔΗΞΛΝ λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν 
4. Tα θαγεηά δελ πξέπεη λα είλαη αικπξά 
5.   Ρα θαγεηά θάζε νκάδαο λα ελαιιάζζνληαη  
6.  Ρα ζπλνδεπηηθά κπνξνχλ λα αιιάμνπλ (αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ πξνηίκεζε)  
7.  Πε αξγίεο & γηνξηέο ην κελνχ κπνξεί  λα δηαθνξνπνηείηαη 

 

Γ.5 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΡΝΗΚΥΛ ΓΔΚΑΡΥΛ/ΓΔΗΞΛΥΛ ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΠΘΔΛΔΗΠ: ΔΙΔΘΔΟΑ-ΑΛΑΙΑ-ΓΗΑΒΖΡΗΘΑ-ΑΛΑΙΑ ΓΗΑΒΖΡΗΘΑ- 
ΔΙΘΝΞΑΘΝΠ- ΣΝΙΝΘΠΡΝΞΑΘΝΠ- ΠΝΞΔΠ-ΜΔΛΥΛΔΠ (ΑΟΓΥ & ΗΟΗΓΑ) 
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ΝΚΑΓΑ   Α Θξηζαξάθη θνθθηληζηφ ή ρπινπίηεο ή ξχδη 
Επκαξηθά (ζπαγγέηη, ιαδάληα, βίδεο, πέλλεο, θνρχιη) κε ζάιηζα 

ληνκάηαο & ηφλν 
Ξαζηίηζην  

Παιάηα + ηπξί θέηα + ηπξί 
ηξηκκέλν (φπνπ ην θαγεηφ ην 

απαηηεί) + ςσκί +  θξνχην  ή 
δειέ ή θξέκα ή θνκπφζηα (γηα 
ηα ειεχζεξα)  

 
Παιάηα + αλάιαηε 

κπδήζξα ή γηανχξηη + ςσκί + 
θξνχην ή θξέκα ή δειέ ή 
θνκπφζηα 

(γηα ηα αλάιαηα) 
 
Παιάηα + κπδήζξα 

αλάιαηε + ςσκί ζηθάιεσο + 
θξνχην + θξέκα άγιπθε (γηα ηα 
δηαβεηηθά) 

ΝΚΑΓΑ   Β Γηνπβαξιάθηα  
Θεθηεδάθηα  (θνθθηληζηά ή θνχξλνπ) κε παηάηεο  (θνχξλνπ, 

πνπξέο) ή πηιάθη 
Κπηθηέθη κε παηάηεο  (θνχξλνπ, πνπξέο) ή πηιάθη 
Επκαξηθά (ζπαγγέηη, ιαδάληα, βίδεο, πέλλεο, θνρχιη) κε θηκά 
 

Παιάηα + ςσκί + θξνχην 
+ δειέ ή θξέκα ή θνκπφζηα (γηα 
ηα ειεχζεξα)  

 
Παιάηα + αλάιαηε 

κπδήζξα ή γηανχξηη +  ςσκί + 
θξνχην ή θξέκα ή δειέ ή 
θνκπφζηα 

(γηα ηα αλάιαηα) 
 
Παιάηα + κπδήζξα 

αλάιαηε + ςσκί ζηθάιεσο + 
θξνχην + θξέκα άγιπθε (γηα ηα 
δηαβεηηθά) 

ΝΚΑΓΑ   Γ Ιαδεξφ (θαζνιάθηα, αξαθάο) 
Γεκηζηά (ληνκάηεο, πηπεξηέο) 
Ξαηάηεο θνχξλνπ ή παηάηεο γηαρλί 
Κπξηάκ (παηάηεο, θνινθπζάθηα, κειηηδάλεο) 
 

 

Ρπξί θέηα  + ςσκί + 
θξνχην ή δειέ ή θξέκα ή 
θνκπφζηα (γηα ηα ειεχζεξα)  

 
Αλάιαηε κπδήζξα ή 

γηανχξηη  + ςσκί + θξνχην ή 
θξέκα ή δειέ ή θνκπφζηα 

(γηα ηα αλάιαηα) 
 
Παιάηα + κπδήζξα 

αλάιαηε + ςσκί ζηθάιεσο + 
θξνχην + θξέκα άγιπθε (γηα ηα 
δηαβεηηθά) 

ΝΚΑΓΑ   Γ Θνηφπνπιν θνχξλνπ κε παηάηεο (θνχξλνπ, πνπξέο) ή  πηιάθη 
Θνηφπνπιν θνθθηληζηφ κε   δπκαξηθά ή πηιάθη 
Πηήζνο βξαζηφ κε πνπξέ ή θηδέ ή αζηξάθη  
Θνηφπνπιν βξαζηφ κε ζνχπα ( ξχδη ή αζηξάθη ή πεπνλάθη  ή 

παηάηα-θαξφην-θνινθπζάθη) 
 

Παιάηα + ηπξί θέηα (+ 
ηπξί ηξηκκέλν φπνπ ην θαγεηφ 
ην απαηηεί) + ςσκί + θξνχην ή 
θξέκα  ή δειέ ή θνκπφζηα (γηα 
ηα ειεχζεξα) 

 
Παιάηα + αλάιαηε 

κπδήζξα ή γηανχξηη + ςσκί + 
θξνχην ή θξέκα ή δειέ ή 
θνκπφζηα (γηα ηα αλάιαηα) 

 
Παιάηα + κπδήζξα 

αλάιαηε  + ςσκί ζηθάιεσο + 
θξνχην + θξέκα άγιπθε (γηα ηα 
δηαβεηηθά) 

 

Τσκί ή θξπγαληά + θξέκα 
ή δειέ ή θνκπφζηα (γηα 
έιθνο/ρνιή) 
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ΝΚΑΓΑ   Δ Τάξη (παγθάζηνπο ή πέξθα) κε παηάηεο θνχξλνπ  
Σηαπφδη θνθθηληζηφ κε θνθηφ καθαξνλάθη 

Τάξη βξαζηφ ζνχπα (ξχδη ή παηάηα-θαξφην-θνινθπζάθη)  
 

Παιάηα + ςσκί + θξνχην  
ή θξέκα ή δειέ ή θνκπφζηα  (γηα 

ηα ειεχζεξα) 
 
Παιάηα + ςσκί + θξνχην ή 
θξέκα ή δειέ ή θνκπφζηα (γηα 
ηα αλάιαηα) 
 
Παιάηα  + ςσκί ζηθάιεσο  + 
θξνχην + θξέκα άγιπθε (γηα ηα 
δηαβεηηθά) 
 
Τσκί ή θξπγαληά  + θξέκα ή 
δειέ ή θνκπφζηα 
(γηα έιθνο/ρνιή) 

ΝΚΑΓΑ  ΠΡ Ρπξφπηηα ή  θνινθπζφπηηα ή πηπεξφπηηα ή θνηφπηηα ή 
θξεαηφπηηα ή καθαξνλφπηηα 

Παιάηα + ςσκί + απγφ 
βξαζηφ 
+ θξνχην + θξέκα  ή δειέ ή 
θνκπφζηα 

ΝΚΑΓΑ    Ε Κνζράξη  ιεκνλάην  κε παηάηεο (θνχξλνπ, πνπξέο)  ή  ξχδη 
Κνζράξη θνθθηληζηφ κε παηάηεο (θνχξλνπ, πνπξέο)  ή  ξχδη  ή 

δπκαξηθά  
Κνζράξη ζνχπα (ξχδη ή παηάηα-θαξφην-θνινθπζάθη) 
 

Παιάηα +ηπξί θέηα + ηπξί 
ηξηκκέλν (φπνπ ην θαγεηφ ην 
απαηηεί) + ςσκί + θξνχην ή 
θξέκα  ή  δειέ ή θνκπφζηα (γηα 
ηα ειεχζεξα) 

 
Παιάηα + κπδήζξα 

αλάιαηε ή γηανχξηη  + ςσκί + 
θξνχην ή θξέκα ή δειέ ή 
θνκπφζηα 

(γηα ηα αλάιαηα) 
 
Παιάηα + κπδήζξα 

αλάιαηε + ςσκί ζηθάιεσο + 
θξνχην +  θξέκα άγιπθε 

(γηα ηα δηαβεηηθά) 
 
Τσκί ή θξπγαληά  + θξέκα 

ή δειέ ή θνκπφζηα (γηα 
έιθνο/ρνιή) 

ΝΚΑΓΑ    Ζ Αξλί ζην θνχξλν κε παηάηεο θνχξλνπ ή πηιάθη 
Σνηξηλφ ζε θνκκάηηα (θνθθηληζηφ ή ιεκνλάην) κε πηιάθη ή 

παηάηεο (θνχξλνπ, πνπξέο) 
 

 

Παιάηα + ηπξί θέηα + ηπξί 
ηξηκκέλν (φπνπ ην θαγεηφ ην 
απαηηεί) + ςσκί + θξνχην ή 
θξέκα  ή  δειέ ή θνκπφζηα (γηα 
ηα ειεχζεξα) 

 
Παιάηα + κπδήζξα 

αλάιαηε ή γηανχξηη + ςσκί + 
θξνχην ή θξέκα ή δειέ ή 
θνκπφζηα 

(γηα ηα αλάιαηα) 
 
Παιάηα + κπδήζξα 

αλάιαηε + ςσκί ζηθάιεσο  + 
θξνχην + θξέκα άγιπθε 

(γηα ηα δηαβεηηθά) 

ΝΚΑΓΑ   Θ Φηδέο ή  αζηξάθη ή πεπνλάθη Φξπγαληά + γηανχξηη ή 
θξέκα  

ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ 
1 . Νη πξψηεο χιεο (θνηφπνπιν, θηκάο, θξέαο) λα είλαη ΦΟΔΠΘΗΔΠ θαη ΝΣΗ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΔΠ. Ρα ςάξηα λα είλαη ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ 

πξψηεο πνηφηεηαο εθηφο ηεο ηζηπνχξαο (ΦΟΔΠΘΗΑ) 
2 . Ν θηκάο λα είλαη θξέζθνο, ειαθξά ςηινθνκκέλνο αιιά ΝΣΗ πνιηνπνηεκέλνο 
3 . Γηα ηελ παξαζθεπή  ησλ ΓΔΚΑΡΥΛ-ΓΔΗΞΛΝ λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν 
4. Tα θαγεηά δελ πξέπεη λα είλαη αικπξά 
5.   Ρα θαγεηά θάζε νκάδαο λα ελαιιάζζνληαη  
6.  Ρα ζπλνδεπηηθά κπνξνχλ λα αιιάμνπλ (αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ πξνηίκεζε)  
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7.  Πε αξγίεο & γηνξηέο ην κελνχ κπνξεί  λα δηαθνξνπνηείηαη 

 

 

Γ.6  ΓΔΚΑ-ΓΔΗΞΛΝ  Ρν θπξίσο πηάην ζα ζπλνδεχεηαη απφ :  

1.  ζαιάηα επνρήο (απφ σκά ή βξαζηά ιαραληθά πάληα ςηινθνκκέλα)  

2. Τσκί ιεπθνχ ηχπνπ & ζηθάιεσο (Τσκί= 80 γξακκάξηα) 

3. Ρπξί θέηα ή θαζέξη θαη ηπξί ηξηκκέλν (φπνπ απαηηείηαη) (Ρπξί θέηα= 70 γξακκάξηα) 

4. Φξνχην επνρήο ή αηνκηθφ γιπθφ (κειφπηηα ή θξέκα ζνθνιάηα/βαλίιηα άγιπθε  ή δειέ) 

5. Παιάηα= αηνκηθή = 1 πηάην θξνχηνπ 

 

Γ.7  ΞΟΥΗΛΝ ΑΠΘΔΛΥΛ ΘΑΗ ΘΟΑ ΠΑΛΡΝΦΡΠ  

 

Α/

Α 

ΔΗΓΝΠ Κνλάδα 

κέηξεζεο 

1. Ξξσηλφ αζζελνχο (γάια ή ηζάη ή ρακνκήιη κε δάραξε + θξπγαληά + καξγαξίλε + 

καξκειάδα ή κέιη) 

Ρν πξσηλφ ζα ζεξβίξεηαη ζε πηαηάθη κε θνπηαιάθη, καραίξη επάιεηςεο, ραξηνπεηζέηα θαη 

πνηήξη γηα ξφθεκα. Ρα  πιηθά, ε παξαζθεπή θαη ε δηαλνκή βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Γίζθνο 

αζζελνχο 

2.

α) 

Πάληνπηηο Κ.Ρ.Λ. (ςσκί κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + γαινπνχια + καξνχιη + ληνκάηα) + 

ρπκφο 250 ml (ρσξίο δάραξε) + θξπγαληά αηνκηθή ζπζθεπαζία 

Ρεκάρηα  
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…. 

Γ.8  ΦΑΓΖΡΝ(ΔΡΝΗΚΝ ΞΟΝΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ) ΒΑΟΝΠ  ΑΛΑ ΚΔΟΗΓΑ 

ΦΑΓΖΡΝ (ΔΡΝΗΚΝ ΞΟΝΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ) 
ΘΟΗΥΠ 

ΞΗΑΡΝ 
ΠΛΝΓΔΡΗΘΝ 

Club ζάληνπηηο + παηάηεο ηεγαληηέο =(= 2 ηξηπιά ηνζη + ληνκάηα+ καξνχιη+ 

ηπξί θίηξηλν+ δακπφλ γαινπνχιαο + καγηνλέδα) 
  

Αξαθάο/Κπάκηεο/Φαζνιάθηα 300gr  

Αξλί ζην θνχξλν κε παηάηεο θνχξλνπ ή πηιάθη 250gr 200gr 

Απγφ βξαζηφ  1 κέηξην  

Βξαζηά ιαραληθά επνρήο  300gr  

Γεκηζηά (ζηελ επνρή ηνπο) 

2 

θνκκάηηα/ 

κεξίδα 

 

Γηνπβαξιάθηα   250gr --- 

Θεθηεδάθηα ή ζνπηδνπθάθηα θνθθηληζηά  κε παηάηεο (ηεγαλεηέο, πνπξέ, 

θνχξλνπ) ή πηιάθη 
250gr 200gr 

Θνινθπζάθηα κε Ξαηάηεο γηαρλί 300gr --- 

Θνινθπζφπηηα, Ρπξφπηηα, Καθαξνλφπηηα, Θξεαηφπηηα 300gr  

Θνηφπνπιν αιά θξεκ κε ξηδφην 200gr 200gr 

Θνηφπνπιν βξαζηφ ζνχπα ξχδη /παηάηα- θαξφην- θνινθπζάθηα 200gr 300gr 

Θνηφπνπιν θνθθηληζηφ κε ιαδάληα/ρπινπίηεο/καθαξφληα/πηιάθη/πνπξέ 200gr 250gr 

Θνηφπνπιν ζνπβιάθη κε παηάηεο θνχξλνπ ή πηιάθη 250gr 200gr 

Θνηφπνπιν ςεηφ ή βξαζηφ κε πνπξέ/ παηάηεο θνχξλνπ/ πηιάθη/ θξηζαξάθη/ 

καθαξφληα/ βξαζηά ιαραληθά 
200gr 250gr 

β) Πάληνπηηο Κ.Κ.Α (ςσκί κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + γαινπνχια + καξνχιη + ληνκάηα) + 

ρπκφο 250ml + θξπγαληά αηνκηθή ζπζθεπαζία 

Ρεκάρηα  

γ) Πάληνπηηο πξνζσπηθνχ Κ.Δ.Θ. (ςσκί κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + γαινπνχια + καξνχιη + 

ληνκάηα) 

Ρεκάρηα  

δ) Πάληνπηηο πξνζσπηθνχ Σεηξνπξγείνπ (ςσκί θέηεο ή  ςσκί κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + 

γαινπνχια) 

Ρεκάρηα 

ε) Πάληνπηηο Αηκνδνηψλ (ςσκί κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + πάξηδα) + ρπκφο 250 ml  Γίζθνο 

αηκνδφηε 
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Ιαδεξά επνρήο  300gr  

Επκαξηθά κε θηκά 250gr 120gr 

Επκαξηθά κε ζάιηζα ληνκάηαο θαη ηφλν 250gr 120gr 

Επκαξηθά κε ζάιηζα ληνκάηαο  250gr 150gr 

Επκαξηθά θνχξλνπ κε ηπξηά, δακπφλ θαη θξέκα γάιαθηνο 300gr --- 

Κειηηδάλεο ηκάκ (ζηελ επνρή ηνπο) 300gr --- 

Κειηηδάλεο παπνπηζάθηα 
300gr (2 

ηεκάρηα) 
 

Κνζράξη βξαζηφ ή ιεκνλάην ή θνθθηληζηφ κε πηιάθη/παηάηεο 

ηεγαληηέο/καθαξφληα/θξηζαξάθη/παηάηεο θνχξλνπ/πνπξέ/βξαζηά ιαραληθά/ παηάηεο 

βξαζηέο 

200gr 200gr 

Κνζράξη βξαζηφ κε ζνχπα ξχδη ή θξηζαξάθη ή πεπνλάθη ή παηάηα/θαξφην 200gr 
300gr (200-300γξ 

γηα ηηο ζνχπεο) 

Κνπζαθάο (ζηελ επνρή ηνπ) 300gr  

Κπηθηέθη θνχξλνπ/γεκηζηφ  κε παηάηεο θνχξλνπ/ 

ρφξηα/ιαραληθά/πηιάθη/πνπξέ 
150gr 250gr 

ζπξηα (γίγαληεο, θαζφιηα, ξεβχζηα) 300gr  

Ξαζηίηζην 300gr --- 

Ξαηάηεο θνχξλνπ 300gr  

Ξίηζα 300gr  

Πάληνπηηο δακπφλ- ηπξί (ςσκί γηα ζάληνπηηο 130 γξ- δακπφλ ρνηξηλφ ή 

γαινπνχιαο 50 γξ- ηπξί γθνχληα ή θαζέξη 50 γξ) 
  

Πνχπα πεπνλάθη / αζηξάθη (θχβνο knorr+ ιεκφλη) 300gr  

Πνχπα ξχδη – θαξφην-ζέιηλν- ιεκφλη 300gr  

Πνππηέο κε ζπαλάθη  300gr  

Σνηξηλή κπξηδφια + παηάηεο θνχξλνπ/παηάηεο ηεγαληηέο/ ρφξηα/ θνινθχζηα/ 

πηιάθη/ κπξφθνιν/ θνπλνππίδη 
300gr 200gr 

Σνηξηλφ ζε θνκκάηηα (ιεκνλάην ή θνθθηληζηφ) κε πηιάθη/ παηάηεο/ιαραληθά 250gr 200gr 

Σηαπφδη κε καθαξνηζίληα  250gr 200gr 

Τάξη βξαζηφ (θνθθηλφςαξν) ζνχπα (ξχδη ή παηάηα θαξφην θινθπζάθη) 200gr 300gr 

Τάξη ςεηφ  (ηζηπνχξα, παγθάζηνπο, πέξθα, βαθαιάνο) κε βξαζηά ιαραληθά, 

παηάηεο θνχξλνπ 
200gr 200gr 

 

Γ.9  ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ   ΗΑΡΟΝΗ 
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1νο ΠΛΓΗΑΠΚΝΠ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ 

Θνηφπνπιν θνχξλνπ κε παηάηεο ή πηιάθη 

(ΠΡ) 

Ξέλεο θνχξλνπ (κε θίηξηλα ηπξηά- δακπφλ γαινπνχιαο+ θξέκα 

γάιαθηνο) (Α) 

Κπηθηέθη θνχξλνπ απιφ ή γεκηζηφ κε 

παηάηεο ή πηιάθη (Β)  

Ξίηα  + 1 απγφ βξαζηφ (Δ) 

Φαζφιηα + πίηα (Γ) Θνηφπνπιν ειαθξψο θνθθηληζηφ κε θξηζαξάθη ζην θνχξλν (ΠΡ) 

Καθαξφληα  κε θηκά (Α) Σνηξηλή κπξηδφια + παηάηεο (Ζ) 

Τάξη κε παηαηνζαιάηα (Ε)  Κνζραξάθη ιεκνλάην κε 

πηιάθη  (Ζ)  

Σηαπφδη θνθθηληζηφ κε θνθηφ 

καθαξνλάθη(Γ) 

Κπηθηέθη θνχξλνπ παηάηεο ή πηιάθη (Β) 

Σνηξηλή κπξηδφια κε πηιάθη (Ζ) Ξίηζα αηνκηθή) + 1 απγφ βξαζηφ (Δ) 

2νο ΠΛΓΗΑΠΚΝΠ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ 

Θνηφπνπιν ζην θνχξλν κε  παηάηεο (ΠΡ) Επλαξηθά κε ζάιηζα ληνκάηαο θαη ηφλν (Α) 

Πνπηδνπθάθηα κε πηιάθη  (Β) Ξίηζα αηνκηθή) + 1 απγφ βξαζηφ (Δ) 

Κειηηδάλεο παπνπηζάθηα (Γ) Πνπβιάθη θνηφπνπιν κε παηάηεο ηεγαληηέο (ΠΡ) 

Σνηξηλφ ιεκνλάην κε πηιάθη (Ζ) Ονιφ θηκά γεκηζηφ κε παηάηεο θνχξλνπ (Β) 

Τάξη ηζηπνχξα κε ιαραληθά (Ε)  Θνηφπνπιν αιά θξεκ κε ξηδφην (ΠΡ) 

Ξαζηίηζην (Α) Σνηξηλφ θνθθηληζηφ κε πηιάθη  (Ζ)   

Αξλί ζην θνχξλν κε παηάηεο (Ζ) Ξίηα + 1 απγφ βξαζηφ (Δ) 

3νο ΠΛΓΗΑΠΚΝΠ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ 

Θνηφπνπιν θνχξλνπ κε παηάηεο ή πηιάθη 

(ΠΡ) 

Ξέλεο θνχξλνπ (κε θίηξηλα ηπξηά- δακπφλ γαινπνχιαο+ θξέκα 

γάιαθηνο) (Α) 

Θεθηεδάθηα θνθθηληζηά κε παηάηεο 

θνχξλνπ  (Β) 

Ξίηα  + 1 απγφ βξαζηφ (Δ) 

Φαζνιάθηα  + πίηα (Γ) Θνηφπνπιν θνθθηληζηφ κε θξηζαξάθη (ΠΡ) 

Σνηξηλή κπξηδφια κε ιαραληθά (Ζ) Κπηθηέθη θνχξλνπ απιφ ή γεκηζηφ κε παηάηεο ή πηιάθη (Β)  

Τάξη (παγθάζηνπο ή πέξθα) κε παηάηεο 

θνχξλνπ (Ε)  

Κνζραξάθη ιεκνλάην κε πηιάθη (Ζ)  

Καθαξφληα κε θηκά (Α) Θνηφπνπιν αιά θξεκ κε ξηδφην (ΠΡ) 
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Σνηξηλφ θνθθηληζηφ κε πηιάθη ή παηάηεο (Ζ) Club ζάληνπηηο + 1 απγφ βξαζηφ (Δ) 

4νο ΠΛΓΗΑΠΚΝΠ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ 

Θνηφπνπιν θνχξλνπ κε παηάηεο (ΠΡ) Καθαξφληα ή ιαδάληα κε ζάιηζα ληνκάηαο θαη ηφλν (Α) 

Κνζράξη θνθθηληζηφ κε θξηζαξάθη  (Ζ) Ξίηα + 1 απγφ βξαζηφ (Δ) 

Κειηηδάλεο ηκάκ (Β) Σνηξηλφ ιεκνλάην κε ξπδφπν  (ΠΡ) 

Κπηθηέθη γεκηζηφ κε παηάηεο θνχξλνπ (Β) Club ζάληνπηηο + 1 απγφ βξαζηφ (Δ) 

Τάξη ηζηπνχξα κε ιαραληθά ή παηάηεο 

θνχξλνπ (Ε)  

Θνηφπνπιν αιά θξεκ κε ξηδφην (ΠΡ) 

Ξαζηίηζην   (Α) Κνζράξη ιεκνλάην κε πηιάθη (Ζ) 

Αξλί ζην θνχξλν κε παηάηεο (Ζ) Ξίηα (ή ζάληνπηηο ή πίηζα αηνκηθή) + 1 απγφ βξαζηφ (Δ) 

Ρν θπξίσο πηάην ζα ζπλνδεχεηαη απφ :  

-ζαιάηα επνρήο (απφ σκά ή βξαζηά ιαραληθά πάληα ςηινθνκκέλα)  

-Τσκί ιεπθνχ ηχπνπ & ζηθάιεσο 

-Ρπξί θέηα & ηπξί ηξηκκέλν (φπνπ απαηηείηαη) 

-Φξνχην επνρήο ή αηνκηθφ γιπθφ (ηάξηα ή κειφπηηα ή θξέκα θαξακειέ ή θξέκα ζνθνιάηα/βαλίιηα ή δειέ) 

Παιάηα= αηνκηθή = 1 πηάην θξνχηνπ 

Ρπξί θέηα= 70 γξακκάξηα                                                                                 

Τσκί= 80 γξακκάξηα 

 

Γ.10 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΆ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΗΑ ΔΙΔΘΔΟΔΠ ΓΗΑΗΡΔΠ-ΑΛΑΙΔΠ ΓΗΑΗΡΔΠ  

1νο ΠΛΓΗΑΠΚΝΠ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ 

Θνηφπνπιν κε  παηάηεο θνχξλνπ (Γ) Ξέλεο θνχξλνπ (Α) 

Κπηθηέθη θνχξλνπ κε πηιάθη (Β) Ξαηάηεο θνχξλνπ (Γ) 

Ιαδεξφ (Γ) Θεθηεδάθηα θνθθηληζηά κε πνπξέ (Β)  

Καθαξφληα κε θηκά  (Α) Ρπξφπηηα (ΠΡ) 

Τάξη βξαζηφ ζνχπα (Δ) Θνηφπνπιν ςεηφ κε πηιάθη (Γ) 

Γηνπβαξιάθηα (Β)  Θξηζαξάθη θνθθηληζηφ (Α) 

Σνηξηλφ κε ξχδη (Ζ) Ξαηάηεο θνχξλνπ (Γ)  

2νο ΠΛΓΗΑΠΚΝΠ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
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ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ 

Θνηφπνπιν θνθθηληζηφ κε δπκαξηθά (Γ)  Ξέλεο θνχξλνπ (Α) 

Κπηθηέθη θνχξλνπ κε πηιάθη (Β) Ξαηάηεο θνχξλνπ (Γ) 

Γεκηζηά (ζηελ επνρή ηνπο) (Γ) Κνζράξη ζνχπα (Ε) 

Ξαζηίηζην  (Α)   Ρπξφπηηα (ΠΡ)  

Τάξη βξαζηφ (Δ)  Θνηφπνπιν ςεηφ κε παηάηεο (Γ) 

Θεθηεδάθηα θνθθηληζηά (Β)  Θξηζαξάθη θνθθηληζηφ (Α) 

Σνηξηλφ ιεκνλάην κε ξχδη (Ζ) Ξαηάηεο θνχξλνπ (Γ)  

3νο ΠΛΓΗΑΠΚΝΠ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ 

Θνηφπνπιν ζνχπα (Γ) Ξαζηίηζην (Α) 

Κπηθηέθη θνχξλνπ κε πηιάθη (Β) Ξαηάηεο θνχξλνπ (Γ) 

Ιαδεξφ  (Γ) Κνζράξη ιεκνλάην κε πνπξέ (Ε) 

Ξέλεο κε θηκά (Α)    Ρπξφπηηα (ΠΡ)  

Τάξη βξαζηφ  (Δ)  Θνηφπνπιν ςεηφ κε παηάηεο (Γ) 

Γηνπβαξιάθηα  (Β) Θξηζαξάθη θνθθηληζηφ (Α) 

Κνζραξάθη θνθθηληζηφ κε πηιάθη (Ε)  Θνηφπηηα (ΠΡ) 

4νο ΠΛΓΗΑΠΚΝΠ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ 

Πηήζνο θνηφπνπινπ βξαζηφ κε αζηξάθη (Γ) Ξαζηίηζην (Α) 

Κπηθηέθη θνχξλνπ κε πηιάθη (Β) Ξαηάηεο θνχξλνπ (Γ) 

Κπξηάκ (Γ) Κνζράξη ιεκνλάην κε πνπξέ (Ε) 

Καθαξφληα κε θηκά (Α)    Θνινθπζφπηηα (ΠΡ) 

Ταξφζνππα (Δ)  Θνηφπνπιν ςεηφ κε παηάηεο (Γ) 

Θεθηεδάθηα θνθθηληζηά κε πνπξέ  (Β) Θξηζαξάθη θνθθηληζηφ (Α) 

Αξλί κε παηάηεο θνχξλνπ (Ζ)  Ξεπνλάθη ή αζηξάθη  (Α) 

 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ 

Νη πξψηεο χιεο (θνηφπνπιν, θηκάο, θξέαο) λα είλαη ΦΟΔΠΘΗΔΠ θαη ΝΣΗ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΔΠ. Ρα ςάξηα λα είλαη 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ πξψηεο πνηφηεηαο εθηφο ηεο ηζηπνχξαο (ΦΟΔΠΘΗΑ) 

Ν θηκάο λα είλαη θξέζθνο, ειαθξά ςηινθνκκέλνο αιιά ΝΣΗ πνιηνπνηεκέλνο 
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Γηα ηελ παξαζθεπή  ησλ ΓΔΚΑΡΥΛ-ΓΔΗΞΛΝ λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν 

Ρα θαγεηά δελ πξέπεη λα είλαη αικπξά 

Ρα θαγεηά θάζε νκάδαο λα ελαιιάζζνληαη  

Ρα ζπλνδεπηηθά κπνξνχλ λα αιιάμνπλ (αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ πξνηίκεζε)  

Πε αξγίεο & γηνξηέο ην κελνχ κπνξεί  λα δηαθνξνπνηείηαη 

 

ΓΔΚΑ-ΓΔΗΞΛΝ  

Ρν θπξίσο πηάην ζα ζπλνδεχεηαη απφ :  

-ζαιάηα επνρήο (απφ σκά ή βξαζηά ιαραληθά πάληα ςηινθνκκέλα) )Παιάηα= αηνκηθή = 1 πηάην θξνχηνπ) 

-Τσκί ιεπθνχ ηχπνπ θαη ζηθάιεσο (Τσκί= 80 γξακκάξηα) 

-Ρπξί θέηα ή θαζέξη θαη ηπξί ηξηκκέλν (φπνπ απαηηείηαη) (Ρπξί θέηα= 70 γξακκάξηα) 

-Φξνχην επνρήο ή αηνκηθφ γιπθφ (θνκπφζηα ή θξέκα άγιπθε ή δειέ) 

 

 

Γ.11. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ  ΓΗΑ ΡΖ  ΚΔΓΑΙΖ ΔΒΓΝΚΑΓΑ  

ΚΔΓΑΙΖ ΔΒΓΝΚΑΓΑ 

 

ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ 

Σηαπφδη θνθθηληζηφ κε θνθηφ καθαξνλάθη  Καθαξνλάδα κε ζάιηζα ληνκάηαο  

θαη ζάληνπηηο λεζηίζηκν 

Γεκηζηά  Θαιακαξάθηα ηεγαληηά κε παηάηεο ηεγαληηέο   

Φαζνιάθηα ή αξαθάο κε παηάηεο γηαρλί + 

ζπαλαθφπηηα ή ρνξηφπηηα ή θνινθπζφπηηα (λεζηίζηκε) 

 Πνππηέο κε πηιάθη 

 

Επκαξηθά κε ζαιαζζηλά (γαξίδεο κε θξέζθηα 

ληνκάηα + κπξσδηθά) 

Κειηηδάλεο κπξηάκ 

 

Θαιακαξάθηα ηεγαληηά κε παηαηνζαιάηα  Καθαξνλάδα κε ζάιηζα ληνκάηαο  

θαη ζάληνπηηο λεζηίζηκν 

Κ. 

ΠΑΒΒΑΡΝ 

Σηαπφδη μπδάην κε παηάηεο 

θνχξλνπ 

  

Καγεηξίηζα 

ΘΟΗΑΘΖ 

ΡΝ ΞΑΠΣΑ 

Αξλί ςεηφ (ζνχβιαο)+ θνθνξέηζη+ 

απγφ βξαζηφ 

Ξέλεο θνχξλνπ (κε ηπξηά- δακπφλ γαινπνχιαο+ 

απγά+ θξέκα γάιαθηνο) 

ΓΔΚΑ/ ΓΔΗΞΛΝ  

Ρν θπξίσο πηάην ζα ζπλνδεχεηαη απφ :  
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-ζαιάηα επνρήο (απφ σκά ή βξαζηά ιαραληθά) 

-Τσκί ιεπθνχ ηχπνπ ή ζηθάιεσο 

-Ρπξί θέηα + ειηέο  

-θξνχην επνρήο  

-λεζηίζηκν αηνκηθφ γιπθφ (ηάξηα, ή κειφπηηα ή ραιβάο ή ζηξνπηαζηφ / ηζνπξέθη αηνκηθφ (ηελ εκέξα ηνπ Ξάζρα)) 

- αλαςπθηηθφ 

 

Γ. 12 ENΓEIKTIKH ΓΗΑΗΡΑ  ΓΗΑ ΠΑΘΣΑΟΥΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ  ΚΔ Ή ΣΥΟΗΠ ΑΙΑΡΗ  

Ξξσηλφ 

- 1 θιηηδάλη  γάια εκίπαρν 2%  κε 1 θέηα ςσκί ή 2 θξπγαληέο 

- 1 θιηηδάλη ηζάη ή ρακνκήιη, κε 2 θέηεο ςσκί κε βνχηπξν 

(σο  θιηηδάλη λνείηαη ε κεγάιε θνχπα ηνπ θαθέ πνπ ρσξάεη 240 ml λεξφ ή ε κεγάιε θνπηάια ηεο ζνχπαο) 

Γεθαηηαλφ θαη απνγεπκαηηλφ 

2 θξνχηα ή 1 ρπκφο (ρσξίο δάραξε) 

Κεζεκεξηαλά ή βξαδηλά γεχκαηα  (ΝΙΑ ΡΑ ΓΔΚΑΡΑ ΠΛΝΓΔΝΛΡΑΗ ΑΞΝ: 1 θέηα ςσκί νιηθήο άιεζεο 30 γξ ή 2 

θξπγαληέο νιηθήο άιεζεο, 2 ζπηξηφθνπηα θέηα ή 3 ζπηξηφθνπηα κπδήζξα καιαθή ή αλζφηπξν, 1 θξέκα άγιπθε ή 1 δειέ, 

ζαιάηα σκά ιαραληθά ή βξαζκέλα κε 3 θ. γιπθνχ ειαηφιαδν) 

- 150 gr  ςάξη άπαρν (γαιένο, γιψζζα, πέξθα, κπαθαιηάξν), 2/3 θιηηδαληνχ ξχδη ή θξηζαξάθη ή καθαξφληα ή 180 γξ 

παηάηα 

- 1 κπνχηη θνηφπνπιν ρσξίο πέηζα ή ζηήζνο θνηφπνπιν, 2/3 θιηηδάλη ξχδη ή θξηζαξάθη ή καθαξφληα ή 180 γξ 

παηάηα 

- 1½  θιηηδάλη θαθέο ή θαζφιηα ή ξεβχζηα 

- 2 κηθξά ρνηξηλά κπξηδνιάθηα βάξνπο 130 γξ ή 2 κπηθηέθηα ή 5 θεθηεδάθηα θαηζαξφιαο ή 130 γξ κνζράξη, 2/3 

θιηηδαληνχ ξχδη ή θξηζαξάθη ή καθαξφληα ή 180 γξ παηάηα 

- 1½ θιηηδάλη θαζνιάθηα ή αξαθάο ή κπάκηεο 

- 2 θιηηδάληα θξεαηφζνππα (θνηφζνππα ή κνζραξφζνππα ή θηδέο ην θξέαο λα εκπεξηέρεηαη) 

Ρα ζπγθεθξηκέλα γεχκαηα γελλνχλ αξθεηνχο ζπλδπαζκνχο. Νη πνζφηεηεο πνπ ν δηαηηνιφγνο δίλεη αλαθέξνληαη ζε 

καγεηξεκέλε ηξνθή. Νη πνζφηεηεο πξέπεη λα ηεξεζνχλ κε ζπλέπεηα. Ξαξαδείγκαηα ζπλδπαζκψλ είλαη φηη ζηελ 2ε 

επηινγή κπνξεί ην θνηφπνπιν λα καγεηξεπηεί ζηελ θαηζαξφια θνθθηληζηφ κε θξηζαξάθη ή ςεηφ ζην θνχξλν κε παηάηεο.  

Δπεηδή φπνηνο ζεξβίξεη ηα γεχκαηα είζηζηαη λα ζεξβίξεη πξσί κεζεκέξη θαη βξάδπ, ηα θξνχηα ηνπ δεθαηηαλνχ ζα 

παξαδίδνληαη ην πξσί θαη ηνπ απνγεπκαηηλνχ ην κεζεκέξη, αθνινπζνχκελα κε έγγξαθε ζχζηαζε λα θαηαλαισζνχλ 

αλάκεζα ζηα θπξίσο γεχκαηα. ζνλ αθνξά ην πνηεο κέξεο ζα γίλεηαη ην θάζε γεχκα, ν δηαηηνιφγνο δίλεη ειεπζεξία 

αξθεί φκσο: 

2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ην πνιχ ε επηινγή 4 

2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ην ιηγφηεξν ε επηινγή 2 

1 θνξά ηελ εβδνκάδα ην ιηγφηεξν ε επηινγή 1, 3, 5 
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Γ.13 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΓΗΑΗΡΑ ΓΗΑ ΔΙΘΝΠ ΘΑΗ ΣΝΙΝΘΠΡΝΞΑΘΔΗΑ 

Αθνινπζνχληαη νη παξαπάλσ επηινγέο κε ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: 

Γεκεηξηαθά θαη ςσκί: επεμεξγαζκέλα (φρη νιηθήο), ιεπθφ ςσκί θαη θξπγαληέο 

Θξέαο, ςάξηα θαη πνπιεξηθά: καιαθά θξέαηα 

Ρπξηά: καιαθά, ηπξί θξέκα, κπδήζξα καιαθή 

Ιαραληθά θαη ζαιάηεο: βξαζκέλα ιαραληθά κε ιίγεο θπηηθέο ίλεο (π.ρ. θνινθχζη θαξφην) 

Φξνχηα: Σπκνί θξνχησλ, ψξηκα θξνχηα, θνκπφζηεο ρσξίο ζπφξνπο θαη θινχδεο ή δειέ 

Πνχπεο: λα πεξηέρνπλ ηηο επηηξεπφκελεο ηξνθέο 

ΝΣΗ ζάιηζεο, ιεκφλη θαη γηανχξηη 

Νη επηινγέο ηεο άιηπνπ δηαηεξνχληαη θαη ζηνπο αζζελείο ηεο θαξδηνινγηθήο θιηληθήο, ρσξίο πξνζζήθε άιαηνο.  

 

 

                                            ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 

                             
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ   
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ   
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                                                          
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ       

 
 

ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ.           /2021 

ΓΗΑ ΡΖΛ πξνκήζεηα  

Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο                      € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ  
ΑΟΘΟΝ 1 ΝΟΗΠΚΝΗ  
ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ - TIMΖΚΑ 

ΑΟΘΟΝ 3 ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
ΑΟΘΟΝ 4 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
ΑΟΘΟΝ 5 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  
ΑΟΘΟΝ 6 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 
ΑΟΘΟΝ 7 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  
ΑΟΘΟΝ 8 ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  
ΑΟΘΟΝ 9 ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  
ΑΟΘΟΝ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  
ΑΟΘΟΝ 11 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ  
 

Πην ΑΓΟΗΛΗΝ  ζήκεξα ηελ ……….., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη:  

Αθελόο 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ –ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΉ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ πνπ εδξεχεη ζην ΑΓΟΗΛΗΝ, θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θν ΑΛΓΟΔΑ ΠΡ.ΡΠΥΙΖ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ», πνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή εθπξνζσπεί ην Λνζνθνκείν θαη 

ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή »  

θαη αθεηέξνπ 
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Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……………………………………..πνπ εδξεχεη ……………………νδφο………………Ρ.Θ 

……………………………….Ρειέθ.: ……………………………, Φαμ : ……………………………έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

………………, ππάγεηαη ζηε ………………….θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν …………………….., …………………….. ηεο 

εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο 

πξνκεζεπηήο»,  

Λακβάλνληαο ππόςε : 

1) Ρελ ππ. αξηζ. ………….. δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

2) Ρελ απφ …………………. πξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνπ, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο.  

3) Ρελ ππ. αξηζ. ………………………………απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα 

ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν. 

  

πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ  

Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζρεηηθά 

κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 

βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ.  

Πξνκήζεηα: ……………., φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε.  

Ηκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.  

Ηκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο : Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηελ ηκεκαηηθή – νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο. 

Παξαδνηέα: Ρα πιηθά  πνπ ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε. 

Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία. ηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά 

ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

Πξνζθνξά: ε απφ ……………………πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

ύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκεζείαο , φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.  

πκβαηηθά ηεύρε: Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, θαζψο θαη φια ηα 

ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α) ηε Πχκβαζε, β) ηε 

Γηαθήξπμε, γ) ηελ Ξξνζθνξά ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ.  

πκβαηηθό ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ – TIMΗΜΑ  

Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ  αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο:  

ΣΗΝ πξνκήζεηα  

Αλαιπηηθά:   
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
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Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ πνπ έρνπλ θαηαθπξσζεί ηζρύεη                   απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

 Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη  κε ρξεκαηηθφ έληαικα βάζεη ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ φπσο  

απηά πξνβιέπνληαη  ζην άξζξν 200 ηνπ Λ.4412/2016. 

 Ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β, παξαγ.2 ηνπ Λ. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο παξαθξαηείηαη 

θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 θαη Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ. 4412/2016 - ΦΔΘ 

147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

Ν αλαινγνχλ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν θαη ζα ππνινγίδεηαη ρσξηζηά. 

 ια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ   5  ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ 

Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο παξαγγειίαο, κέζα ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο πνπ νξίδεη 

ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηηο απνζήθεο ησλ Λνζειεπηηθψλ Κνλάδσλ ή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ην γξαθείν 

Γηαρείξηζεο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο νθηψ (8) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαγγειίαο απφ ην λνζνθνκείν, απφ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ …………………………. 

εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ ……………………, πνζνχ …………………….. επξψ (………………. €) (5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο, ε νπνία έρεη 

ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππεξεζηψλ, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα 

κε νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ 

εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε θαηάπησζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 

είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη 
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εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ Λ. 

4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε 

αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.  

Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ 

έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο 

θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ 

ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ 

αηηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνχζαο κε έγγξαθε 

γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή 

ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε άιισο παξαηηείηαη απηήο. Πηελ γλσζηνπνίεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη 

νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζηνιή, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηά ηεο. 

Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αλαζηνιήο ν Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε 

εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί.  

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. Πηε πεξίπησζε απηή, ν 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ πέξαλ ηεο ακνηβήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο 

θαη εθφζνλ απηέο ηειηθψο παξαιεθζνχλ, δελ δηθαηνχηαη άιιν πνζφ.  

 Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο 

απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ 

γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.  

 Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ 

κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί, φηαλ νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε, θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη 

ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

  

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

 Ν Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε απφ …. δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ 

θαη ε απφ ……………θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:  

α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε  

β) Ν Λ. 4412/2016 
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γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  

δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ 

έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ φισλ αλεμαηξέησο 

έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 

Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ’ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ 

αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

 Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη 

ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ  

Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη 

ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην. 

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί ζηε ζχκβαζε 

πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε 

φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη 

ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

ΠΔ ΞΗΠΡΥΠΖ ΡΥΛ ΑΛΥΡΔΟΥ ζπλεηέζε ην παξφλ ζε ηξία πξσηφηππα. 

 

 

 

                                                        ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ                                   Η    ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

                                                       

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
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Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Νλνκαζία: [Γεληθφ Λνζνθνκείν ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

- Θσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : [94969] 

- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: [3oΣΗΙ.ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΗΝ] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΦΟΑΓΘΗΑΓΝΙΑΘΖ ΟΝΓΑΛΘΖ] 

- Ρειέθσλν: [2641361230-233] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [gnaprom@gmail.com] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.hospital-agirnio.gr,] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV:       ΑΟ.ΞΟΥΡ.     
/2021          «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ ΓΗΑ 64 ΖΚΔΟΔΠ.»   
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: [94969] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε πξνκήζεηα: [πξνκήζεηα «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ ΓΗΑ 64 ΖΚΔΟΔΠ.» - Δθφζνλ 

πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [       / 2021] 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Ξιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 

Ρειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ 

ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία 

επηρείξεζε3; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθόηεηα, 

ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»4 ή πξνβιέπεη ηελ 

εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή 

θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

http://www.hospital-agirnio.gr/
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[….] 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 

επίζεκν θαηάινγν/Κεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Λαη [] ρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, 

ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο 

VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 

εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε 

ζηνλ επίζεκν θαηάινγν5: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα 

θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 

βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο6; 

[] Λαη [] ρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΡΔΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο: 

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 
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Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ ηκεκάησλ γηα 

ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Νλνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο 

εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Ρειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα 

(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 

V θαησηέξσ;  

[]Λαη []ρη 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ7  

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΡΔΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 

παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν 

θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 

απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε 

λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε 

κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Λαη []ρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν 

(ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο8 

Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9· 

2. δσξνδνθία10,11· 

3. απάηε12· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο13· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο14· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ16 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]17 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε18: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ 

ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]19 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)20; 

[] Λαη [] ρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ21: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο22, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Λαη [] ρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] ρη  

-[] Λαη [] ρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] ρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] ρη  

-[] Λαη [] ρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] ρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ25; 

[] Λαη [] ρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Λαη [] ρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο26 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο 

ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο27  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα28; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] ρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

[…...........] 
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] ρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη 

κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο30; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα31 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] ρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Λαη [] ρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ 

Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 

ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο 

Απάληεζε 

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Λαη [] ρη 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη32, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ33. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά 

ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 

(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

                                                                 
1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 
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Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν 

µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 
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ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

30 Πρβλ άρκρο 48. 

31  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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32 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

33 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.  


