
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ-Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2017  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ) 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/09/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/09/2017 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Υ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ,Αφοι Λαναρά & Φ.Πεχλιβάνου 3, 

                               ΤΚ 59200 ΝΑΟΥΣΑ 

ΝΑΟΥΣΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15131500-0 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 521 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 60.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 67.800,00 € 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  8 μήνες 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
3 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 24/08/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
24/08/2017 

 

 

 

 



  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ) 

3. ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) Περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις, 

όπως ισχύει σήμερα 

1.3 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.4 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.5 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα εται-

ρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 

άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.6 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.7 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.8 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε-

νημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υπο-

βοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.9 Του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)  

1.10 Το Π.Δ 39/2017 (ΦΕΚ64/Α/04.05.2017) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι-

κών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδο-

σης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων 

προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Το αριθμ.πρωτ. 4661/14.9.2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που αφορά την 

αριθμ.88 και από 7.9.2016 Συνεδρίαση της ΕΠΥ Αναφορικά με την αρμοδιότητα της ΕΠΥ να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016. 



  

  

2.3. Το αριθμ. πρωτ. 4748/20.9.2016 (ΑΔΑ:7ΕΠΖ465ΦΥΟ-9ΝΨ) έγγραφο της Επιτροπής Προμη-

θειών Υγείας που αφορά την με αριθμ. 89/16.9.2016 συνεδρίαση της ΕΠΥ με θέμα την «Έ-

γκριση  ως ενιαίων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εκπονηθεί από την Επιτροπή 

Προμηθειών Υγείας για μονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) και για την προμήθεια 

Τροφίμων. 

2.4. Την υπ.αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέ-

μα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)¨(Β΄/1781). 

2.5. Την αριθμ. 56902/215 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα ¨Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017 

2.6. Την υπ’ αριθμ 31/2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19) με θέμα: Συμβά-

σεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235(Βιβλίο II) του Ν.4412/2016 

2.7. Την αριθμ. 8/13.6.2017 (θέμα 9ο) πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας « ‘Έγκριση διενέργειας 

συνοπτικών διαγωνισμών προμήθειας Τροφίμων – Διαφόρων προϊόντων Διατροφής για τις 

ανάγκες των Μονάδων Βέροιας και Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας. 

2.8. Την αριθμ.πρωτ. 5385/18.07.2017, ΑΔΑ: 695N469074-ΔΩΖ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέω-

σης του Γ.Ν.Ημαθίας –Μονάδα Νάουσας . 

2.9.  Την υπ΄αριθμ.528 ,με αριθμ.πρωτ. 7994/11.07.2017, ΑΔΑ: Ψ7024690Β7-ΒΜΟ   Απόφαση 

Νομικής Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Ν.Ημαθίας –Μονάδα Βέροιας.   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια: « Κρεάτων – 

Πουλερικών νωπών » του Γ.Ν. Ημαθίας ( Υ.Μ. Νάουσας και Βέροιας) με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) ήτοι  το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιμή πώ-

λησης του είδους την ημέρα παράδοσής του.  

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 67.800,00 € 

με Φ.Π.Α.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:30., στην 

αίθουσα Γραφείου Προμηθειών   του Γ.Ν. Ημαθίας-ΥΓ.Μ.Νάουσας, από αρμόδια επιτροπή.   

 



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθί-

ας,Υ.Μ.Νάουσας , Διεύθυνση Αφοι Λαναρά & Φ.Πεχλιβάνου 3, ΤΚ 59200, Νάουσα, Τηλέφωνα Επικοι-

νωνίας 23320-59255, 23323-50255, μέχρι την 14/09/2017 και  ώρα 11:30 π.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο 

και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπά-

νω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να α-

ποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

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

κειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 

(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις:  

α.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

1. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4,του Ν.4412/2016 

(Α147),συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλω-

σης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτι-

κής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υ-

πογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπο-

γράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδι-



  

  

κώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο είτε με απόφαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Εταιρίας είτε με ειδική ατομική εξουσιοδότηση του προέδρου ή διευθύνο-

ντα συμβούλου. 

Όσον αφορά το Μέρος IV του Τ.Ε.Υ.Δ., ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει μό-

νο την Ενότητα χωρίς να υποχτρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότη-

τα(Α έως Δ). 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε 

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφο-

ράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή 

(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή 

δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. Επισυνάπτεται και πίνα-

κας ζητούμενων ειδών (σε μορφή excel), τον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε και να κα-

τατεθεί ως ηλεκτρονικό αρχείο (cd) σε επεξεργάσιμη μορφή excel, μαζί με την έντυπη τε-

χνική προσφορά σας.  

2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμ-

μόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης,(π.χ. δή-

λωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό ISO, άδεια λειτουργίας κ.λ.π.) καθώς και άλλα υ-

πάρχοντα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης 

του προσφέροντος που τεκμηριώνουν την ικανότητα του προμηθευτή για την καλή εκτέ-

λεση της σύμβασης (π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.). 

3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά 

του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο 

προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνι-

κά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης και  γ) η προσφορά του ισχύει για διάστη-

μα δώδεκα (12) μηνών και ε)το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού σύμφωνα 

με την διακήρυξη. 

4. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κα-

τασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεού-

ται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρη-

σης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης. 

5.   Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα ότι θα κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά την διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης 

των προσφορών. 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετη-

θούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 



  

  

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του ο-

ποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτε-

ρο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 

απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 

 Το ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 

διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμ-

βάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα δοθεί ποσοστό έκπτωσης για τα υπό προμήθεια 

είδη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτή-

ματος Β’. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατή-

σεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς 

και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα 

έξοδα προμήθειας και μεταφοράς  υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδει-

χθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγο-

νται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση 

της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών 

που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλα-

βή των ειδών και την αποπληρωμή τους.  

 Ο πίνακας ζητουμένων ειδών της τεχνικής προσφοράς πρέπει να συμπληρωθεί εκ νέου 

και κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, με τα οικονομική στοιχεία της προ-

σφοράς σας, και να κατατεθεί ως ηλεκτρονικό αρχείο (cd) σε επεξεργάσιμη μορφή 

excel, μαζί με την έντυπη οικονομική προσφορά σας. 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του δια-

γωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν 

τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφο-

ράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό 

θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα α-

πορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινο-

ποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικό-

τερα: 



  

  

 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προ-

κύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμή-

νου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υπο-

χρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρι-

κής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους 

στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικα-

στικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις κατα-

στάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 

2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδε-

ται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύνα-

μες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακο-

λουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδο-

ποίησης.  

γ)   Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, 

αντίστοιχα.  

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμή-

νου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες 



  

  

καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδι-

κής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφα-

λαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρι-

σμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητι-

κής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κά-

ποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων  του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρι-

σης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοι-

νή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μη-

τρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγω-

νισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο 

Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδα-

πών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πι-

στοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έ-

δρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

 δ)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην Ένωση.  

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγ-

γραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υ-

πεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας  εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώ-

νεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. 

2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρω-

μένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγό-

ρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χά-

γης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα 

ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 

Ν.4250/26.3.2014 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέ-

ρουν κυρώσεις.  

 



  

  

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπι-

στευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 

έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτι-

κού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπι-

στευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή ε-

μπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χα-

ρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, δι-

ορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-

γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθω-

ση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυ-

τήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των 

προσφορών. 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να απο-

κρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί 

νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν 

αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγρά-

φου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι ο-

ποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρο-

νται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

8.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα   δώδεκα(12) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που 

αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η 

ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά από απόφαση του Δ.Σ, πριν 

από τη λήξη της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να 

μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) το μεγαλύτερο 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους την 

ημέρα παράδοσής του. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη 

αποκλειστικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 

103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης ,από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 



  

  

 Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότι-

μες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οι-

κονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμο-

δίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

11. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους χώρους παραλαβής του Ιδρύματος (χώρος 

Μαγειρείων-Αποθήκες) με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία 

θα είναι εντελώς καθαρά και απολυμασμένα, από τις 07:00π.μ. έως τις 08:00π.μ  κάθε  

εργάσιμης  ημέρας .  

Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίδεται από τα Νοσοκομεία στους προμηθευτές 

εγγράφως, 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης του είδους. 

Παραγγελία που θα δίδεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα από τους προμηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της  ποιότητας 

των παραγγελθέντων ειδών. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν προς το  Ίδρυμα επαρκή στοιχεία όπως τηλέφωνα, 

ΦΑΞ, Ταχ. Δ/νση κ.λ.π., προκειμένου να τους αποστέλλονται οι παραγγελίες, καθώς επίσης και 

να ανταποκρίνονται άμεσα και γρήγορα στις παραγγελίες 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τα 

οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. θα γίνεται στις 

αποθήκες του Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το 

Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή. Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από 

Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Σε 

περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, ισχύουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 

και 207 του Ν.4412/2016, αντίστοιχα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovo-

γράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην κατα-

χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της. 



  

  

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 

εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1.  Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός 

του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι 

αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής –το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική 

Τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του σύμφωνα με το άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός δέκα (20) ημερών, από την ειδοποίηση, τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά 

προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.  Στη συ-

νέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύμβαση. 

4.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός δέκα (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι έντεκα   (11) μηνών. Η υποχρέση 



  

  

προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αίρεται όταν η αξία της εγγυητικής ,που 

προκύπτει για την υπογραφή της σύμβασης,δεν ξεπερνά το ποσό των 50 ευρώ.  

5.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύ-

ρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  

6.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκ-

πρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμ-

βασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην 

ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 

αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ισχύει για οκτώ (8) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων . Το Νοσοκομείο 

μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης 

για χρονικό διάστημα  (3) μηνών από την λήξη της εφόσον  δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες. θα 

λύεται όμως αυτόματα  σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από διαγωνισμό που διενεργήθηκε 

από την  Ε.Π.Υ. ή από την 3η Υ.Πε. ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της ή και το ίδιο το 

νοσοκομείο σε εκτέλεση Προγράμματος Υπηρεσιών και Προμηθειών Υγείας. Η λύση της σύμβασης 

για τον παραπάνω λόγο δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή. 

 Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων θα επιβληθούν στον ανάδοχο κυ-

ρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ  7ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατα-

κυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέ-

τασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ί-

σου με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Το ποσοστό του πα-

ραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o   

ΠΛΗΡΩΜΗ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ε-

νταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέ-

πονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 



  

  

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώ-

σεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο  

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-

μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστο-

λή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων 

μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς 

και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου 

(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,10%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», 

που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

  Ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) εφαρμογής 

της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε με την αριθμ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 

969/Β/22.3.2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συ-

μπληρωματικής δημόσιας σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου , που υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου.  

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρ-

χή. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι   

και διατάξεις (Ν.4412/2016).  

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται και από την ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου,  

 

                                                                               

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 

 

 



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των 

αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 

προηγούμενα έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 

προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές 

θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο διαγωνισμός διενεργείται με τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, 

όπως αυτές εγκρίθηκαν με την 89/16.9.2016 Συνεδρίαση της ΕΠΥ και είναι αναρτημένες στην 

επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΥ ( http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-

ygeias/diaboyleyseis-texnikwn-prodiagrafwn/eniaies-texnikes-prodiagrafes/4138-trofima).  

Οι τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται και παρακάτω΄. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορά στο 

κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Παραρτήματος  και των ενιαίων τεχνικών προδι-

αγραφών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές οφείλουν να ακολουθήσουν τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΠΥ 

 

ΚΡΕΑΤΑ-ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ -Σύμφωνα με τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές της ΕΠΥ , α.π. 

3837/14.7.2017, συνημ. 13  "ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΣΧΑ-

ΡΙ,ΧΟΙΡΙΝΟ) ,συνημ. 15 "ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ( ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΑ ΠΟΥ-

ΛΕΡΙΚΑ) 

 

1/2017 
ΚΡΕΑΤΑ-ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ-Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ)   

Είδος M.M. 

Ενδεικτική 
Τιμή μο-
νάδος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
13% 

 Ποσότη-
τα Νάου-
σα     8 
μηνών  

Ποσότητα             
Βέροια           
8 μηνών 

Συνολική 
ποσότητα 

ΚΡΕΑΤΑ-
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
ΝΩΠΑ             
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΕΜ. ΚΙΛΟ 

2,17 0,13 1600 2480 4080 

ΚΡΕΑΣ ΜΟ-
ΣΧΟΥ ΝΩΠΟ 
Α/Ο – ΟΧΙ 
ΣΠΑΛΑ- οπί-
σθιο μπούτι ΚΙΛΟ 

6,55 0,13 2560 4160 6720 

ΧΟΙΡΙΝΗ 
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛΟ 

4,54 0,13 208 240 448 

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙ-
ΝΟ Α/Ο ΚΙΛΟ 

5,12 0,13 320 128 448 

 

 

 



  

  

ΝΩΠΑ  ΚΡΕΑΤΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

μοσχάρι, χοιρινό 

 

    

      ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ  Να προέρχονται από νωπά κρέατα Α΄ ποιότητας όπως αυτά ορ ί-

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

και  Λοιπών Αντικε ιμένων Κοινής Χρήσεως. Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα, θα 

προέρχονται από χώρες της Ε .Ε . και  από εγκεκριμένα  σφαγεία .  

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

  Να προέρχονται από κατάλληλα για κατανάλωση τμήματα κατοικ ίδιων ζώων, 

βοοειδών, χοίρων και  προβάτων.  

  Να μην έχουν υποστεί  οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί  στην εξ α-

σφάλιση της συντήρησής τους.  

  Να έχουν υποστεί  κρεοσκοπικό έλεγχο.  

  Να πληρούν τους όρους υγιε ινής και  καταλληλότητας και  τ ις  συστάσεις σύμ-

φωνα με τ ις ισχύουσες διατάξεις.  

  Να μην περιέχουν επ ιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζ ώ-

ων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και  

θυρεοστατικά.  

  Να έχουν ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου (π.χ . κόκκινο, χ ω-

ρίς αίματα για το μοσχάρι).    

  Κατά τον χρόνο παράδοσης στις αποθήκες δεν θα πρέπει  να έχουν θερμοκρ α-

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

  Να είναι  καλά συντηρημένα και  καθαρά και να μην ε ίναι  αφυδατω μένα, σάπια, 

ευρωτιασμένα ή ταγγισμένα.  

  Να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές.  

  Να μην έχουν λ ίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.   

         Οι οργανοληπτικοί  χαρακτήρες να ε ίναι  άψογοι ,  χωρίς να παρέχουν ενδείξε ις 

για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοπο ίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.   

       Να μην έχουν υποστεί  μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων, όπως 

επίσης και  αλλοιώσεις που μπορεί  να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή 

στη συντήρησή του.  

   

 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

     CPV                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

15112000-1                        ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ  

15113000-3                        ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ                         

 



  

  

    ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ:  Το νωπό κρέας μοσχάρι  να ε ίναι  απαλλαγμένο από οστά, 

λ ίπος, τένοντες κ .λ .π., και  να παραδίδεται  σε συσκευασία αυτοτελών ανατομικών 

τεμαχίων κρέατος, όπως αυτά ακριβώς καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981. Το νωπό 

κρέας να είναι   αυτοτελή τεμάχια πρώτης κατηγορίας (Α) μηρός (μπούτι  -  ο μηρός 

μαζί  με το τεμάχιο που αντιστοιχε ί  στη λεκάνη κιλότο και  αυτοτελή τεμάχια δεύτερης 

κατηγορίας (Β)).  Τα αυτοτελή τεμάχια πρώτης κατηγορίας (Α) ε ίναι  τα ακόλουθα: 

τράνς, νουά, κυλότο,  στρογγυλό κ.λ .π, ενώ τα αυτοτελή τεμάχια δεύτερης κατηγορ ί-

ας (Β) ε ίναι  τα εξής: σπάλα, ποντίκ ι ,  κλπ.  

Το νωπό κρέας (μοσχάρι) να ανήκει  στην κατηγορία ταξινόμησης γράμματος Ζ (ηλ ι-

κ ίας άνω 8 μηνών αλλά το πολύ 12 μηνών,  νεαρό μοσχάρι), όπως ορίζεται  στον 

Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Κ. 566/2008.    

 Να ανήκει  από άποψη διάπλασης στις διαβαθμίσεις των  κατηγοριών Ε, U, R, και  ως 

προς την κατάσταση πάχυνσης να ανήκει  στις διαβαθμίσεις 1 και  2 , όπως αυτές ο-

ρίζονται  στους Κανονισμούς 1183/2006 και  1234/2007.  

 

E  

εξαιρετική  

Όλες οι  πλάγιες όψεις καμπύλες έως πολύ καμπύλες· εξαιρετική μυϊκή 

ανάπτυξη.  

U 

πολύ κα-

λή  

Πλάγιες όψεις καμπύλες στο σύνολό τους· πολύ καλή μυϊκή ανάπτυξη.  

R καλή  Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες στο σύνολό τους· καλή μυϊκή 

ανάπτυξη. 

  

 να ανήκει  ως προς την κατάσταση πάχυνσης στις διαβαθμίσεις:  

 

1  

πολύ μικρή  

Στρώμα λίπους ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό.  

2  

Μικρή  

Ελαφρό στρώμα λίπους, μύες σχεδόν παντού εμφανείς.  

 

    

   ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ  ΧΟΙΡΙΝΟ   

Το νωπό χοιρινό κρέας να είναι  Μηρός (χοιρινό μπούτι ) άνευ οστών, μπριζόλες και  

κόντρα χοιρινού με οστά και  να προέρχεται  από ζώα που έχουν εκτραφεί  και  αν α-

πτυχθεί  καλά (αρσενικά πριν το στάδιο της γεννητικής ωριμότητας, θηλυκά που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή).  

  Τα ζώα από τα οποία θα προέρχεται  το κρέας, να ε ίναι  υγιή και  απαλλαγμένα από 

νοσήματα, και  να έχουν υποστεί  κτηνιατρικό έλεγχο πριν και  με τά τη σφαγή  και έ -



  

  

χουν κριθεί  μετά απ’ αυτή την εξέταση κατάλληλα να σφαγούν και  διατεθούν στην 

κατανάλωση.  

   Τα σφάγια κατανέμονται σε κατηγορίες βάσει  της εκτιμώμενης περιε κτικότητάς 

τους σε άπαχο κρέας και  ταξινομούνται ανάλογα με το άπαχο κρέας ως πο σοστό 

του βάρους του σφαγίου. Η διαμόρφωση πρέπει  να ε ίναι  τέτοια ώστε να έχουν αν ε-

πτυγμένους μύες, κυρίως στους μηρούς, και  να ε ίναι  κατηγορίας Ε ή U ή R , όπως 

προβλέπονται στον Κανονισμό 1234/2007.  

  Η κατάσταση της πάχυνσης να είναι  τέτοια ώστε το λ ίπος  να είναι  κατανεμημένο,  

λευκωπό, όχι  μαλακό και  ελαιώδες. Να έχε ι  γ ίνει  πλήρης αφαίρεση του λ ίπους τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά.  

   

    Κατηγορίες                             Άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου 

         E                                                  55 ή περισσότερο. 

         U                                      50 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 55. 

         R                                      45 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 50 . 

 

 

   ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ  

 Ο τεμαχισμός των νωπών κρεάτων, πρέπει  να γίνεται  απαραίτητα από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις τεμαχισμού σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 -  Περί όρων τεμαχισμού νω-

πού κρέατος και  ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρ α-

σκευής μιττωτού, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) «Περί 

τροποποιήσεως της περίπτωσης γ΄ του Π.Δ. 306/80 «Περί  όρων τεμαχισμού νωπού 

κρέατος και  ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής 

μιττωτού» και  τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (EE)  ΑΡΙ Θ .  1337/2013  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ  της 

13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) α-

ριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου όσον αφορά την 

ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τ α νωπά, διατηρημένα 

με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και  πο υ-

λερικών, και  να εφαρμόζει  σύστημα HACCP  

  Τα σφαγεία και  τεμαχιστήρια και  οι  αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει  να 

διαθέτουν άδεια λει τουργίας και  αριθμό  έγκρισης σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

Π.Δ.79/2007  

 (Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας 

ίδρυσης και  εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και  λ α-

γόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτ ρων για την εφαρμο-

γή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και  882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και  του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων).   

 



  

  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 Τα αυτοτελή τεμάχια των σφάγειων να είναι :  

   Για το μοσχάρι : πρώτης κατηγορίας (Α)  –  μπούτι  (εδώ περιλαμβάνονται τα ακόλο υ-

θα τμήματα: «τράνς», «νουά», «ουρά», «στρογγυλό» και  «κυλότο»), ή αυτοτελή τεμάχια 

δεύτερης κατηγορίας (Β),  όπως είναι  η σπάλα, το ποντίκ ι  όπως ακριβώς καθορίζονται 

στο ΠΔ 186/1981. Το νωπό μοσχάρι πρέπε ι  να παραδίδεται  τεμαχισμένο, σε ολόκληρα 

αυτοτελή τεμάχια, (π.χ . τράνς, στρογγυλό,  νουά κ.λ .π.,  άνευ περιττών μερών και άνευ  

λίπους ) , ενώ για δε το χοιρινό νωπό κρέας, αυτό να είναι  μπούτι  (Α/Ο) και  μπριζόλες 

κομμένες ή κόντρα χοιρινού .  

Δεν γίνεται  δεκτή μέσα στη συσκευασία, η ύπαρξη:  

1. Πρόσθετου λίπους, εκτός του συνδεμένου φυσικώς με το κρέας.  

2. Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και  αποξεσμάτων οστών.  

    Κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, θα συσκευάζεται  από τον παρασκευασ τή ή τον 

συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος ( VACUM) άνευ συντηρητικών ου-

σιών  σε διαφανή προ συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, που θα το προστατεύει  

από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την απώλεια υγρ α-

σίας (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ).   

 Δεν επιτρέπεται  η αφαίρεση κανενός κομματιού που ανήκει  στην Κατηγορία ΄΄Α΄΄, 

αλλά πρέπει  να περιλαμβάνονται όλα τα κομμάτια στη φυσιολογική αναλογία που 

απαντούν στην Κατηγορία αυτή.  

 Είναι  στην κρίση του έκαστου Νοσοκομείου να ζητήσει  την προμήθε ια ή όχι  των 

κομματιών ‘’κόντρα’’ ,  ‘ ’φιλέτο’’ και  ‘’μπριζόλες’’ .  

    Τα  αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά συσκευασμένα, τεμάχια της ίδιας κατηγορίας 

πρέπει  να συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια.  

  Τα χαρτοκιβώτια θα είναι  κυματοειδούς χαρτονιού, με Α ντοχή στη Διάρρηξη κυματο-

ειδούς χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa. και  θα είναι  καθαρού βάρους περ ι-

εχομένου, περίπου 25 Kgr (±10%).   

  Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τ ις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομ ι -

κές, κτηνιατρικές και  υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία παράδοσης θα είναι  το 

πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητάς του .  Πέραν του χρό-

νου αυτού δεν θα γίνεται  η  παραλαβή των προϊόντων.  

  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχε ι  στην επ ιτροπή παραλαβής κάθε πληρ ο-

φορία και  στοιχε ίο που θα της ζητεί ται  σχετικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους (τ ε-

μάχιο) και  της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων νωπών κρεάτων.  

   Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και  πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό 

τεμάχιο, αλλά και  στην εξωτερική συσκευασία, πρέπει  να υπάρχει  ετ ικέτα, κατάλληλη 

για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφονται ,  στην ελληνική γλώσσα, και  σύμφωνα 

με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000, του κανονισμού (Ε .Κ.) 



  

  

αριθμ.510/2006, του  κανονισμού της ΕΕ (αριθ. 1337/2013) της 13ης Δεκεμβρίου 

2013 τα εξής:   

1. Η περιγραφή του σφάγειου (Νεαρό ζώο 8 -  12 μηνών.  

2. Η Χώρα καταγωγής.   

3. Η Χώρα εκτροφής.  

4. Η Χώρα σφαγής.  

5. Ο κωδικός του σφάγειου (Πλην του χοιρινού).  

6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.    

7.Ο τί τλος και  ο αριθμός εγκρίσεως λει τουργίας του    εργαστηρίου  τεμαχισμού.   

8. Η ημερομηνία σφαγής.  

5. Η Ταξινόμηση του Ζώου (π.χ . ΑΖ1).   

6. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει  να αναγράφεται επί  αυτοκόλλ η-

της ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου και  θα επικολλάται επί  της σ υ-

σκευασίας.   

 7. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του.  

    Για την συντήρηση και τη διακίνηση των κρεάτων πρέπει  να τηρούνται οι  διατ ά-

ξεις του Π.Δ. 203/1998 -  Τροποποίηση και  συμπλήρωση του προεδρικού διατάγμ α-

τος 410/94 «Υγειονομικοί  όροι παραγωγής και  διάθεσης στην αγορά  κρέατος 

(231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και  τροποποί η-

ση των προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και  11/95 (5/Α) , ο 

δε διακινητής πρέπει  να εφαρμόζει  σύστημα HACCP.  

 

  ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ   

         Η σήμανση επί  της συσκευασίας να είναι  σύμφωνη με τ ις  διατάξεις σήμανσης των 

τροφίμων:    

•  Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου για πρ ο-

σέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την π α-

ρουσίαση και  τη διαφήμιση των τροφίμων, Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.  

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ 

όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οπο ίας και  μετά απαγορεύεται  

το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου.  

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, της 10ης 

Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση  της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφ ί-

μων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο υ και  του Συμβουλίου.  



  

  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους        καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρ ω-

παϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και  (ΕΚ) αριθ.  

1925/2006 και  την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγ ί-

ας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδ η-

γίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, των οδηγιών 

της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και  2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 

της Επιτροπής.  

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1337/2013 γ ια τη θέσπιση κανόνων εφαρμ ο-

γής του καν. αριθ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή 

του τόπου προέλευσης για τα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών , αιγοειδών και  

πουλερικών.  

 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστ ικά   

 Salmonel la,  απουσία σε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

178/2002.  

 E. col i  O157:H7, απουσία σε 25gr (n=5,  c=0), ISO 16649, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

178/2002.  

Λοιποί παθογόνοι  οργανισμοί σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και  κοινοτική νομοθ ε-

σία . 

 

     Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

 

  1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και  σε περίπτωση 

που ο συμμετέχων έχει  την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και  άδεια λει τουργίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει .  

Η επιχε ίρηση τροφίμων πρέπει  να προσκομίσει  και  την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους, σύμφωνα με  την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006. Όλες οι  επιχε ιρήσεις 

τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία 

συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 και  882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του 

Συμβουλίου και  εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και  του Συμβουλίου για την υγιε ινή των τροφίμων  

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του πρ ο-

τύπου ΕΝ I SO 22000:2005 το οποίο θα έχει  χορηγηθεί  από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή -  επεξεργασία, 

αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία των προϊόντων.  



  

  

   Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζει  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και  χ η-

μικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέ γ-

χου, κάθε φορά που αυτό ζητεί ται .  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι   παραγωγός ή παρ α-

σκευαστής θα πρέπει  να επισυνάψει :   

      1ο ν  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφ ά-

λειας των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ I SO 22000:2005 το οποίο θα έχει  χορηγηθεί  από τον ΕΦΕΤ ή από ά λ-

λους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή -  επεξερ-

γασία των προϊόντων.  

      2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  έλαβε 

γνώση των όρων της διακήρυξης και  θα προμηθεύει  τον συγκεκριμένο προμηθευτή 

με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.   

    3ο ν  Η μεταφορά [Κ.Υ .Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)]  θα γ ίνεται  με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα -ψυγεία και  μέχρι  τους χώρ ους αποθήκευσης τ ο υ  

Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ ,  τ α  ο π ο ί α  θα  εξ α σφ αλ ί ζο υ ν  θ ε ρ μ ο κ ρα σ ία  0-40C ,  σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και  θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θ α-

λάμου μεταφοράς.  (ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕ ΙΝΗΣ Νο 9).  

          Τα μεταφορικά μέσα πρέπει  να ε ίναι  εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότ η-

τας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται  από τις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και  Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται  από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες . Κατά 

την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει  να προσκομίζει  και  να παραδίδει  στην 

επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος 

μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει  να διαθέτει  Β ιβλιάριο υγείας  και να φέρει  

κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των νωπών κρεάτων, όπου απαιτε ί ται ,  

γάντια μιας χρήσεως.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει  τα τρόφιμα  ως προς το ε ίδος και  την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσο κομείου, όπως επίσης και  

να παρέχει  στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και  στοιχε ίο που θα της 

ζητεί ται  σχετικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

    Τα ε ίδη και  οι  ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η ο-

ποία θα δίδεται  24 ή 48 ώρες , ανάλογα με την διατηρησιμότητα  του τροφίμου,  πριν 

την παράδοση.   

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1 .  Κ .Τ .Π..   

2.  Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

3 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για  



  

  

συγκεκριμένους ρυπαντές και  τ ις  όποιες τροποποιήσεις αυτού.  

4 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  (περί  καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των τρ ο-

φίμων και  την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των τροφίμων.  

5.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρου 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων όπως 

και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ .Π παράγρ. 13 περί  ενδε ίξεως αναγνώρισης 

παρτίδας προϊόντος και  της οδηγίας 92/59 Ε .Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική 

ασφάλεια των τροφίμων.   

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και  ζωοτροφές  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ί-

ου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και  την επισήμανση 

γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωο-

τροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και  για  

την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  

7.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συ μ-

βουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα  και την επισή-

μανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και  την ιχνηλασιμότητα τροφίμων 

και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, 

και  για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  

8 .   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφ ίμων-   

 προς αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).  

9 .   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 Κανονισμός για τον καθορισμό  

 ε ιδικών κανόνων υγιε ινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.  

10 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 854/2004 Κανονισμός για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων ζωικής 

προέλευσης.  

11 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου 

των τροφίμων.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου 

σχετικά με τα υλικά και  αντικε ίμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα και  με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.   

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και  1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια 

των τροφίμων.  

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα 

προϊόντα βάσει  του κανονισμού (Ε .Κ) αριθ.853/2004, 854 /2004, 882/2004, για την 

παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και  για τροποποίηση των κανονισμών 

853/2004 και  854/2004.   

15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπιση ε ιδ ικών κανόνων σχετικά με 

τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Tr ichinel la στο κρέας .   



  

  

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την 

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου (Ε .Κ.) 853/2004, 

882/2004, και  για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και  854/2004.  

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου 

για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και  για την τροπ ο-

ποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

18.  Κ.Υ.Α 15523/31 -08-2006 Περί  Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής 

των Κανονισμών 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και  882/2004 του Ευρ ω-

παϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου και  εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου.  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί  θε μάτων Διατρο-

φής και  Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.  

20.  KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παρ α-

γωγής υλικών και  αντικε ιμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρ ό-

φιμα.  

21 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για τη ν προστασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων και  των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  των τρ ο-

φίμων.  

22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθ. 1183/2006   περί της κοινοτικής κλίμακας κατάταξης 

σφαγίων των χονδρών βοοειδών.  

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής  της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με 

τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 

του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και  των ονομ α-

σιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  των τροφίμων.  

24.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί  μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφ ι-

μα.  

25.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατάξεων για ορ ισμένα γεωργικά προϊόντα (ε-

νιαίος κανονισμός ΚΟΑ).  

26.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 361/2007/Ε.Κ «Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικ ίας το πολύ 12 

μηνών).  

27.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  566/2008/Ε.Κ της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομ ε-

ρών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 

την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικ ίας το πολύ 12 μηνών.  

28.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβ ουλίου και  του Συμβουλ ί-

ου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα 



  

  

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοε ι-

δών, αιγοειδών και……. πουλερικών.  

 29 . Οδηγία 89/107/ΕΟΚ., γ ια την προσέγγιση των νο μοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία 

προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει  αυτή τροποποιηθεί (94/34/ΕΚ, 

292/97).  

 30. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως  έχει  αυτή 

τροποποιηθεί .  

31 . Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 

περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα 

προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των    οπωροκηπευτ ι -

κών και  τ ις  όποιες τροποποιήσεις αυτής.  

31 .  Την Οδηγία 2004/41 Ε .Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου για 

την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιε ινή των τροφίμων και  τους 

υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προ-

ϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γ ια 

την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και  92/118/ΕΟΚ και της 

απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλίου.  

32 . Την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομο θεσιών των 

κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των 

τροφίμων και τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 

E.K, 2005/26 E .K,2001/101/ Ε .Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε .Κ της Επιτροπής και  της 

Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατ ι-

κών των τροφίμων.  

     33. ΕΦΕΤ  Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.  

 

ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

     Όλα τα νωπά πουλερικά  θα πρέπει  να Α ποιότητας και  να τηρούνται οι  όροι των 

άρθρων 88, 88 ( 1 )  και  89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και  Λοιπών Αντικε ιμένων Κο ι -

νής Χρήσεως και να  πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και  Κοινοτ ικές  

διατάξεις.  

 

Α  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007 (Παράρτημα XIV)  νοούνται ως:  

 «κρέας πουλερικών»: το κρέας των πουλερικών που είναι   κατάλληλο γ ια ανθρώπ ι-

νη κατανάλωση και το οποίο δεν έχει  υποστεί  άλλη επεξεργασία πλην της επεξεργ α-

σίας με ψύχος,   



  

  

  «νωπό κρέας πουλερικών»: το  κρέας των  πουλερικών το οποίο δεν έχει  ουδέποτε 

σκληρυνθεί  με τη διαδικασία ψύχους πριν διατηρηθεί  συνεχώς σε θερμοκρασία όχι  

χαμηλότερη από –  2° C και  όχι  υψηλότερη από + 4° C.  

Τα πουλερικά να είναι  κατηγορίας Α  σύμφωνα με τον Κανονισμό  ΕΟΚ 1538/91 Άρ-

θρο 6 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον  543/2008, και  να προέρχονται από πουλ ε-

ρικά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και  των δύο γενών, καλά ανεπτυγμένα 

ηλικ ίας μέχρι  τριών (3) μηνών, ολόκληρα.  

  α.  Να είναι  απαλλαγμένα από κεφάλια τρ άχηλους άκρα από τον ταρσό  χωρίς 

φτερά, έντερα, τραχε ία, πνεύμονες και  κεφάλι . Το δέρμα δεν φέρει  υπολείμματα φτ ε-

ρών, αμυχές, σκασίματα ή αιματώματα. Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα στελεχών 

και  τρίχες ( f i loplumes ) ε ίναι  δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια και  

τ ις  άκρες από τις φτερούγες (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91 ο οποίος αντικαταστάθηκε 

με τον  543/2008).   

      β .  Να έχουν εκτραφεί  με 100% φυτική διατροφή, η οποία να πιστοποιε ί ται  από 

Κρατικό φορέα (AGROCERT).  

      γ .  Να είναι  ανέπαφα και αρτιμελή  (Κανονισμός 1538/91) χωρίς κανένα ορατό 

ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδε ς 

αίματος, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και  χωρίς 

ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει  να υπάρχει  ένα κανονικό και  λεπτό 

στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και  στους μηρούς (Κανονισμός ΕΟΚ 

1538/91 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον  543/2008.  

     δ.   Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει  να ε ίναι  παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο, 

φαρδύ, μακρύ και  σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρ έπει  να ε ίναι  και  τα πόδια.  

      ε  Να μην έχουν υποστεί  οποιαδήποτε επεξεργασία, ακτινοβολία ή επεξεργασία 

με ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που δίνουν τ ε-

χνητό χρωματισμό ή γεύση. Να μην έχουν υποστεί  επεξεργασία χρωστικές φυσικές ή 

τεχνητές, με αντιβιοτικά, με συντηρητικές ή άλλες ουσίες που να αποσκοπεί  στην ε-

ξασφάλιση της συντήρησης.  

     στ . Να έχουν υποβληθεί  σε υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και  τα οποία 

κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή για την εμπορία κρέατος πουλ ερικών.  

      ζ .   Να έχουν υποστεί  κρεοσκοπικό έλεγχο μετά την σφαγή και  έχουν κριθεί   κ α-

τάλληλα γ ια ανθρώπινη κατανάλωση.  

      η  Μετά την σφαγή δεν θα πρέπει  να έχουν μυκητιάσεις και  αλλοιώσεις μη φυσ ι-

ολογική οσμή ή χρώμα, κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους.  

       θ  Να πληρούν τους όρους υγιε ινής και  καταλληλότητας και  τ ις  συστάσεις με τ ις 

ισχύουσες διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης 

Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών    

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρ ιθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  



  

  

του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων 

ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτ ων για τον έλεγχο της σαλμονέλας 

στα πουλερικά.  

      ι .  Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από     την διατροφή των 

ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως    όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και  

θυρεοστατικά και  γεν ικά απουσία κτηνιατρικών και  αυξητικών παραγόντων.  

    ια  Σε κάθε κοτόπουλο θα υπάρχει  σήμανση, όπου θα αναγράφεται  ο αριθμός έ-

γκρισης ΕΟΚ του σφαγείου, η θερμοκρασία συντήρησης και  η ημερομηνία ανάλ ω-

σης, η  χώρα προέλευσης ή ο τόπος καταγωγής (Κανονισμός 1337/2013 1 η  Απριλίου 

2015).   

Σε κάθε χάρτινη εξωτερική δεύτερη συσκευασία η σήμανση να ε ίναι  σύμφωνη με  τ ις  

διατάξεις σήμανσης τροφίμων:    

•   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου για 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, 

την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επ ι-

τροπής.  

•  Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και  μ ε-

τά απαγορεύεται  το εμπόριο προϊόντων πο υ δεν συμμορφώνονται με την οδη-

γία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου.  

•  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, της 

10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον α-

φορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.  

•  Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τρ ο-

φίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου.  

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 

για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ε υ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου (ΕΚ) α ριθ. 1924/2006 και  (ΕΚ) αριθ. 

1925/2006 και  την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδ η-

γίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, των 

οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και  2008/5/ΕΚ και  του κανονισμού (ΕΚ) α-

ριθ. 608/2004 της Επιτροπής.  

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ.1337/2013 γ ια την θέσπιση κανόνων εφα ρ-

μογής του Καν.αριθμ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγ ω-

γής ή του τόπου προέλευσης για τα κρέατα χοριοειδών, προβατοειδών, αιγοε ι -

δών και  πουλερικών.    



  

  

  

    ιβ .  Η ημερομηνία παράδοσης των πουλερικών θα είναι   η επόμενη  

          της ημερομηνίας σφαγής αυτών .    

   ιγ.   Σε περίπτωση εισαγωγής νωπών πουλερικών από τρίτη χώρα πρέπει  να συνο-

δεύεται  με Υγειονομικό πιστοποιητικό (στην Ελληνική γλώσσα) όπως ορίζεται  από το 

Π.Δ.420/1993, Π.Δ.291/1996   και   Π.Δ.119/1997(Α108).  

 

    CPV                       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   

  

  15112100-7             Νωπά πουλερικά  

   

 

 Β  1 .Νωπά ολόκληρα  κοτόπουλα  να είναι  τύπου Α 65%   αερόψυκτα ,  βάρους των 

1200 gr –  1300  gr άνευ αποκλίσεως  των ανωτέρω τιμών (ακριβώς προσδιοριζόμ ε-

νων) και  συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο των δέκα (10) τεμαχίων, όπου θα αναγρ ά-

φονται στην Ελληνική γλώσσα:    

  Η ονομασία και  η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία Α).   

  Η χώρα προέλευσης.   

  Το σήμα  της φυτικής διατροφής.  

  Η επωνυμία και  η έδρα της επιχε ίρησης.  

  Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου, και  σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με 

την 92/116/ ΕΟΚ.     

  Η ημερομηνία σφαγής.  

  Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας,  

όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ.291/1996 Κεφάλαιο ΧΙ Ι , στον Κανονισμό 853/2004, 

854/2004.   

   

 2.  Κοτόπουλο μπούτ ι - στήθος  Τα τεμάχια του νωπού  κοτόπουλου να προέρχονται 

από νωπά ολόκληρα κοτόπουλα  τύπου Α  65% αερόψυκτα ,  βάρους των 1200 gr –  

1300  gr  και βάρους τεμαχίων και   θα αφορούν τεμαχισμένα οπίσθια τεταρτημόρια 

(μπούτια νωπά) και  τεμαχισμένα στήθη νωπά, βάρους 300 -  350 gr για τα μπούτια 

και  600 -700 gr για τα στήθη και  φιλέτο και     συσκευασμένα (πρώτη συσκευασία), 

όχι  σκαφάκι ,  κατά προτίμηση (VACUM ) και  σε δεύτερη συσκευασία μέσα σε χαρτ ο-

κιβώτια. Οι συσκευασίες θα είναι  σε κατάλληλες για τρόφιμα και  θα φέρουν ετικέτα 

που θα αναγράφεται  ο κωδικός αριθμός έγκρισης Ε .Ε . του σφαγείου ή του τυποπο ι-

ητηρίου, η θερμοκρασία συντήρησης, η ημερομηνία σφαγής,  η ημερομηνία λήξης 

και  το βάρος.  



  

  

  

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

 

    1 . Άδε ια λει τουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και  σε περίπτ ω-

ση που ο συμμετέχων έχει  την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και  άδεια λει τουργίας 

του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει .  

Η επιχε ίρηση τροφίμων πρέπει  να προσκομίσει  και  την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με  την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 όλες οι  επιχε ιρήσεις 

τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία 

συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002 ,  

852/2004, 853/2004, 854/2004 και  882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 

Συμβουλίου και  εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και  του Συμβουλίου για την υγιε ινή των τροφίμων.  

 2 .  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] με τ ις απαιτήσεις του πρ ο-

τύπου ΕΝ I SO 22000:2005 το οποίο θα έχει  χορηγηθεί  από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή  –  παρασκευή -  επεξεργασία, 

αποθήκευση, διακίνηση και  εμπορία των προϊόντων.  

  Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζει  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και  χημ ι -

κών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέγχου, 

κάθε φορά που αυτό ζητε ί ται .  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίναι   παραγωγός ή παρ α-

σκευαστής θα πρέπει  να επισυνάψει :   

       1ο ν  Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφ ά-

λειας των τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ I SO 22000:2005 το 

οποίο θα έχει  χορηγηθεί  από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους 

φορείς για την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

      2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  έλαβε  

γνώση των όρων της διακήρυξης και  θα προμηθεύει  τον συγκεκριμένο προμηθευτή 

με τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.  

    3  Η μεταφορά (Κ.Υ .Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται  με καθαρά και απ ο-

λυμασμένα ισοθερμικά μεταφορικά μέσα -ψυγεία και  μέχρι  τους χώρους αποθήκευ-

σης του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι  χαμηλότερη από 

–  2° C και  όχι  υψηλότερη από + 4° C  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007], και  σύμφωνα 

με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και  θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας 

του θαλάμου μεταφοράς .  ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕ ΙΝΗΣ Νο 9 .  



  

  

       Τα μεταφορικά μέσα πρέπει  να ε ίναι  εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται  από τις κατά τόπους Διε υ-

θύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και  Άδε ια Κυκλοφορίας Οχήματος Μετα-

φοράς, η οποία εκδίδεται  από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες .   Κατά  την 

ώρα παράδοση ο προμηθευτής  οφείλει   να προσκομίζει   και  παραδίδει  στην επ ι-

τροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος 

μεταφοράς, ο δε  μεταφορέας θα πρέπει  να διαθέτει  Β ιβλιάριο υγείας  και να φέρει  

κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των πουλερικών όπου απαιτε ί ται ,  γ ά-

ντια μιας χρήσης.  

  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει  τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και  την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του  Νοσοκομείου, όπως επίσης 

και  να παρέχει  στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και  στοιχε ίο που θα της 

ζητεί ται  σχετικά με τον προσδιορισμό του ε ίδους.  

Τα ε ίδη και  οι  ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οπο ία 

θα δίδεται  24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την 

παράδοση.   

 

   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1)  Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και  Αντ ικε ιμένων Κοινής χρήσεως.  

2)   Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

3)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1906/90 σχετικά µε ορισμένους κανόνες εμπορίας για το 

κρέας πουλερικών.   

4)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΟΚ 1538/91 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 1991 για τον κ α-

θορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει  της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 

υπ'αριθ. 1906/90 του Συμβουλίου σχετικά µε ορισμένους κανόνες εμπορίας για το 

κρέας πουλερικών.   

5)   Π.∆ 291/96 ΄΄Ενδοκοινοτικές συναλλαγές κρέατος πουλερικών σε συμμό ρ-

φωση µε την Οδηγία 116/92/ΕΟΚ΄΄.       

6)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ) αριθµ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών αν ο-

χής για ορισμένες προσμείξε ις στα Τρόφιμα και  (ΕΚ) αριθµ. 2375/2001.   

7)    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρο 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων 

όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ .Π παράγρ. 13 περί  ενδείξεως αν α-

γνώρισης παρτίδας προϊόντος και  της οδηγίας 92/59 Ε .Ο.Κ του Συμβουλίου για την 

γενική ασφάλεια των τροφίμων.  

8)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και  ζω ο-

τροφές.  

9)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 

Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και  την επ ι-

σήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμ ών και την ιχνηλασιμότητα τροφί-



  

  

μων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργαν ι-

σμούς, και  για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  

10)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 -  Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέ γ-

χου των τροφίμων.  

11)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορ ι-

σμό ειδικών κανόνων υγιε ινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   

12)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορ ι-

σμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα π ροϊόντα ζω-

ικής προέλευσης που προορίζονται  για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   

13)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων -  προς αντικατάσταση 

της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).  

14)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου 

σχετικά με τα υλικά και  αντικε ίμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα και  με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.   

15)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠ ΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 

περί  μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.   

16)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα 

προϊόντα βάσει  του κανονισμού (Ε .Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την 

παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και  για τροποποίηση των κανονισμών 

853/2004 και  854/2004.   

17)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με 

την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου (Ε .Κ.)  853/2004, 

882/2004, και  για την τροποποίηση των κα νονισμών 853/2004 και  854/2004.  

18)   Νόμος 3325. Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών –Βιοτεχνικών Εγκαταστά-

σεων, ΦΕΚ 68, ΤΑ, 11 Μαρτίου 2005.   

19)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλ ί-

ου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων σ τα τρόφιμα και  για την τρ ο-

ποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

20)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοιν ο-

βουλίου και  του Συμβουλίου όσον αφορά τι ς απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ε ι -

δικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο 

της σαλμονέλας στα πουλερικά.   

21)  Η Κ.Υ .Α 15523/31 -08-2006 Περί  Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφα ρ-

μογής των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004, 85 3/2004, 854/2004 και  882/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου και  εναρμόνιση της Οδηγίας 

2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου.  

22)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί  θεμάτων Διατρ ο-

φής και  Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.  



  

  

23)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παρ α-

γωγής υλικών και  αντικε ιμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρ ό-

φιμα.  

24)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφ ι-

κών ενδείξεων κα ι  των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  των 

τροφίμων.  

25)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφα ρ-

μογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων και  των ονομασιών πρ οέλευσης των γεωργικών προϊόντων 

και  των τροφίμων.  

26)    ΠΔ 79 του 2007. Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανον ι-

σμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και  882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου όσον αφορά τους κ ανόνες υγιε ινής 

για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που 

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και  τους κανόνες υγείας και  κ α-

λής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την 

υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου.   

27)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των γεωργικών αγορών και  ε ιδικών διατάξεων τροφίμων.  

28)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί  μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφ ι-

μα.  

29)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 543/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους 

κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών.  

30)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1086/2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος 

I I  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συ μ-

βουλίου, καθώς και του παραρτήματος I  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της 

Επιτροπής όσον αφορά τη σαλμονέλα στο νωπό κρέας πουλερικών.  

31)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1337/ για την ένδειξη της χώρας καταγωγής η του τόπου 

προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιρ ο-

ειδών …. και  πουλερικών.     

32)   Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μ ε-

λών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα 

οποία προορίζονται  για ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει  αυτή τροποποι η-

θεί (94/34/ΕΚ, 292/97) .  

33)   Οδηγία 2004/41 Ε .Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου για 

την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιε ινή των τροφίμων και  τους 

υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων πρ ο-



  

  

ϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπιν η κατανάλωση και γ ια 

την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και  92/118/ΕΟΚ και της 

απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλίου.  

34)  Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και  του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών 

των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρο υσίαση και την διαφήμιση 

των τροφίμων και  τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ,  

2008/5 E .K, 2005/26 E.K,2001/101/ Ε .Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε .Κ της Επιτροπής 

και  της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου,  

για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των 

συστατικών των τροφίμων.  

35)  ΕΦΕΤ  Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕ ΙΝΗΣ Νο 9 .  

 

  



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [...99221930....] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΦΩΝ ΛΑΝΑΡΑ & 
Φ.ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ 3,ΝΑΟΥΣΑ Τ.Κ.59200……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΗΣΑΙΑ] 
- Τηλέφωνο: [2332059255] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies@gnnaousas.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[www.gnnaousas.gr……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [ΚΡΕΑΤΑ –ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ CPV 15131500-0……] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [1/2017……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



  

  

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκα-
τάστασης του οικονομικού φορέα, ανα-
φέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίη-

σης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 
κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 

20: ο οικονομικός φορέας είναι προστα-
τευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επι-
χείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμά-
των προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο πο-

σοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομέ-
νων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ερ-
γαζομένων ανήκουν οι απασχολούμε-

νοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 

[...............] 
 
 

[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατά-
λογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομι-
κών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πι-

στοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστή-
ματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 

και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέ-
ρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε πε-
ρίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 

το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλό-
γου ή του πιστοποιητικού και τον σχετι-
κό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα ο-

ποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποί-
ηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη 

 
 
 
 
 
 
 

α) [……] 
 
 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φο-
ρέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία ανα-

φοράς των εγγρά-
φων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
 
 
 



  

  

στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέ-
ρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό α-
παιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 

θέση να προσκομίσει βεβαίωση πλη-
ρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες 
που θα δίνουν τη δυνατότητα στην α-
ναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή δια-

τίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-

σης από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (ε-
πικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμέ-

να καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομι-
κούς φορείς που συμμετέχουν από κοι-
νού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξί-
ας. 

 
α) [……] 

 
 
 

β) [……] 
 
 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήμα-
τος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οι-

κονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά. 

[   ] 

 



  

  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκο-

πούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοι-
χεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις 
μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 



  

  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κρι-
τήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 

κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε 

ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νο-
μίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνι-
κές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, 
ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβά-
σεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικο-
νομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμ-

φωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
 



  

  

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρί-
ζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαι-
τούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμ-
βασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργο-

λαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προ-
τεινόμενων υπεργολάβων και το ποσο-
στό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



  

  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική α-
πόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται α-
νωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύ-

ει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται η-
λεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής α-

πόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 

τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικα-
στεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην κα-
ταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται η-

λεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφα-
σης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιο-
πιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 
λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

xx; 

[] Ναι [] Όχι  



  

  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 

 



  

  

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνι-
κής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπλη-
ρώσει όλες τις υποχρεώσεις του ό-
σον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 

είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής από-
φασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής από-
φασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου απο-

κλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κατα-
βάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συ-
μπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προ-
στίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

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

 



  

  

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελ-
ματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή α-
φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερό-
ντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λά-
βει μέτρα που να αποδεικνύουν την α-
ξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρ-
ση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε ο-
ποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατα-

στάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθα-
ριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτι-
κού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικα-

σία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου 

Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους ο-
ποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επι-
χειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σο-
βαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

[.......................] 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φο-
ρέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 



  

  

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμ-
φωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του αντα-

γωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φο-
ρέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικα-

σία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχεί-
ρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβου-

λές στην αναθέτουσα αρχή ή στον ανα-
θέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέ-
λειαxxxi κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρη-
σης που είχε ως αποτέλεσμα την πρό-

ωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες πα-

ρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φο-
ρέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επι-
βεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευ-
δών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κρι-

τηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρ-

χή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης α-

[] Ναι [] Όχι 



  

  

ποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχε-
ται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέ-
κτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επη-

ρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή 

ή την ανάθεση;  

 

 



  

  

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εται-
ρειών που συνάπτουν δημόσιες 

συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμο-
γής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέ-
ας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν:  
[……] 



  

  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η ανα-
θέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμε-

νων κριτηρίων επιλογής 
Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επι-
λογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική δια-

κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμ-
μένος στα σχετικά επαγγελματικά ή ε-

μπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλά-
δα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής

xxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονο-

μικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανι-

σμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις 

σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής 

του 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-

κά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δη-

λώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 
 
 



  

  

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κρι-

τήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 
Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος ερ-
γασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτού-

νται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβα-

σης : 
και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργα-
σιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκλη-
ση ή στα έγγραφα της σύμβασης εί-

ναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται η-

λεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργα-
σιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργα-
σιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργα-
σιών:[……][…]νόμισμα 

 
 
 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργα-
σιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος ερ-
γασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτε-
ται από τη σύμβαση και προσδιορίζε-
ται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
για τον αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργα-
σιών του οικονομικού φορέα στον 
τομέα και για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται η-

λεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 

 
 
 
 
 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργα-
σιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό 
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολό-
κληρη την απαιτούμενη περίοδο, ανα-
φέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικο-

νομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγ-

γραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τι-

(προσδιορισμός της απαιτούμενης ανα-
λογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και 

η αντίστοιχη αξία) 
 
 



  

  

μές των απαιτούμενων αναλογιών έ-
χουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφα-
λιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι 
το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές 
ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιορι-

στεί στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβα-
σης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχε-
ται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβα-
σης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  
[……][……][……] 

 



  

  

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επι-
λογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει ε-
κτελέσει τα ακόλουθα έργα του εί-

δους που έχει προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται η-

λεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσ-
διορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβα-
σης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 
Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-

ράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει 
τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλό-
γου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνί-
ες και τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσ-
διορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβα-
σης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους 

για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

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

[……] 

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

είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα δι-
αχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρε-
ση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που 
πρέπει να ανταποκρίνονται σε κά-

ποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 



  

  

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 
τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυ-
τός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότη-
τας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθε-

νται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή δι-
ακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 

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

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περι-

βαλλοντικής διαχείρισης κατά την ε-
κτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών 
του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 

εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  

[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλι-
σμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμη-
θειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιό-

τητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται η-

λεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμη-
θειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προ-
σκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητι-
κά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ιν-
στιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπη-

ρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

 
[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 



  

  

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με πα-
ραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές 
ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-

σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και α-
ναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται η-

λεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



  

  

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητη-

θεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής δια-

χείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργα-
νισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονο-

μικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και δι-
ευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφο-
ρά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται η-

λεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργα-
νισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονο-

μικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και δι-
ευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφο-

ρά τα συστήματα ή πρότυπα περι-
βαλλοντικής διαχείρισης: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται η-

λεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 



  

  

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψη-
φίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετά-

σχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές απο-
δεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομι-

στούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικα-
σίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς δια-
κρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκει-
ται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό 

του αριθμού των υποψηφίων με τον 
ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιη-
τικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγ-
γράφων, αναφέρετε για καθένα από 

αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστο-
ποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών 
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, 

αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 

[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 

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

 



  

  

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνε-

πειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χω-
ρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγ-

γράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιο-
λογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέ-

λος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγ-

γραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυ-

ποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της δι-
αδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
  



  

  

i. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στα-
τιστικούς σκοπούς.  

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

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

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

iv. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτού-
ντων ατόμων. 

v. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

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

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

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

x. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

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

xii. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω από-
φασης-πλαίσιο. 

xiv. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
και άλλες διατάξεις”. 

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

xvi. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προ-
σωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Δι-



  

  

ευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 ) 

xvii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύνα-

ψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίο-
δο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

xxiv. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμε-

νες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi. . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii. Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

xxix. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx. Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κα-
νονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που α-
ναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που α-
ναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

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

xl. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

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



  

  

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

xliv. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατό-
τητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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