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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ανάδειξης αναδόχου για την «ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ» ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ, CPV 55320000-9, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  σε 

βάρος του  ΚΑΕ  1511.  

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη : 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005),  όπως ισχύει σήµερα. 

2. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήµερα. 

3.  Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 

4.  Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  



5.  Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, 

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

6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 

άλλες διατάξεις». 

7. Του Π∆ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’). 

8. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – 

Τροποποιήσεις ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 3  

9. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιµών (περί 

νοµιµοποίησης δαπανών)   

10. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11.  Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

Β. Τις αποφάσεις: 

1. Το µε αρ. 44227/10-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας περί  «∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΠΥΦΥ 2015» 

2. Την αριθµ. Π1/3305 (2) απόφαση Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 

προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 

2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄). 

3. Το µε αρ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ (Συνεδρίαση 88/14-09-2016) περί έγκρισης 

των τεχνικών προδιαγραφών 

4. Την µε αριθµό 19/29-11-2016 (θέµα 4
ο
 εκτός της Η.∆.) απόφαση  του ∆.Σ των 

∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων ΓΝ Σύρου και ΓΝ-ΚΥ,   έγκρισης  πίστωσης τεχνικών 

προδιαγραφών και  διενέργειας του διαγωνισµού  

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως 

του ποσού  των 59.000,00€ µε ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό 

του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, µε την υπ. αρ. 227/6-12-2016 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΨΦΓ6469Η2Ο-ΩΞΕ). 

 

 

 



Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ 

 

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανάδειξης αναδόχου για 

την ««ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ» όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α΄ της 

παρούσης, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτηµα ΣΤ΄ της παρούσης), 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, του   ΚΑΕ 

1511, του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ. 

 

 

1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΓΝ – ΚΥ ΝΑΞΟΥ      

 (κτίριο ∆ιοίκησης) 

19/12/2016, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 

έως 15:00 

ΓΝ – ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

(κτίριο ∆ιοίκησης) 

20/12/2016, 

ηµέρα Τρίτη  και 

ώρα 10:30 π.µ. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: επί ποινής αποκλεισµού, µέχρι  την 

προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού 19-12-2016 Ηµέρα ∆ευτέρα και 

Ώρα 15:00µµ  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου   του  Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Νάξου 

(Κτίριο ∆ιοίκησης). 

 

(Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσµες και  θα επιστραφούν)  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, από τριµελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί για 

το σκοπό αυτό. 

 

2.-∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  



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

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

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

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

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

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

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

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 

δηµοσίων συµβάσεων. 

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

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

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

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 

 

• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

      – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

• ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

• ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

         1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

• ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄    

 

4. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγµάτων ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

5. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο 

άρθρο 121 του Ν.4412/2016.  



6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

 

Η ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί  στο ΚΗΜ∆ΗΣ  και στο site του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.   

 

 

 

 

         Ο ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

ΑΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε γραπτές 

σφραγισµένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜ∆ΗΣ & 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
07-12-2016 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ηµεροµηνία: 20/12/2016 

Ηµέρα: Τρίτη 

Ώρα: 10:30 π.µ.  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

(κτίριο ∆ιοίκησης) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆OYΣ 

ανάδειξη αναδόχου για την  

«ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ» (Ως παρακάτω πίνακας ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 55320000-9 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

NUTS: EL422) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άµεση και δωρεάν 

πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης) 

www.naxoshospital.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΓΝ – ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
59.000,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

 ΚΑΕ 1511 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ --------------------- 

∆ΕΙΓΜΑ ---------------- 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως παρακάτω πίνακας) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύµβασης είναι για 

ένα (1) έτος µε δικαίωµα ετήσιας 



παράτασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ  (ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS: 

EL422) 

Χώρα Νάξου - Ταχ.Κωδ.84300.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του 

∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες 

κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την πληρωµή παρακρατείται 

φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το 

άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την  «ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ», 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1  Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα µέσα  σε σφραγισµένο 

φάκελο σε δυο αντίγραφα. 

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας 

διενέργειας   του διαγωνισµού. 

1.2.2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

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

προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός 

εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 



διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον 

διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού 

συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1 - Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που 

διενεργεί την προµήθεια 

1.3.3-  Ο αριθµός  της διακήρυξης 

1.3.4-  Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης) προθεσµίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισµού 

1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα) 

1.4-   Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά   µε την 

προσφορά στοιχεία και  ειδικότερα τα εξής: 

1.4.1- Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» µέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 

δικαιολογητικά. 

1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (δύο αντίγραφα) τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό  σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Oλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων 

της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, (συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών 

φυλλαδίων PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων  κ.λ.π. όπου 

απαιτείται), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο.  

    

1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται (δύο 

αντίγραφα) σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, 

µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ». 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

1.4.4- Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 



1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη « πληροφορίες εµπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

Εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.8. 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 αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον 

∆ιαγωνισµό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι 

οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το 

αρµόδιο όργανο.   



1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή 

σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά 

πρέπει να κατατεθούν και δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται µαζί µε την 

προσφορά στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την 

προσφορά. 

1.4.11. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 

και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως προϋπόθεση ότι 

αυτές  θα περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν 

απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όµως ότι τούτο θα περιέλθει στην 

Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 

του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο 

φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. 

1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες προσφορές ή οι ταχυδροµικά 

αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των 

προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

1.4.13. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν την 

διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 

αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις 

προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή 

την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που 

κατατέθηκαν µε την προαναφεροµένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην 

Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και 

ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.16. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.  



1.5.   Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, µονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα 

της προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής.  

• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται, από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται 

όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο  ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται  από την 

Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική 

προσφορά στην Υπηρεσία, προκείµενου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και 

την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. 

1.6. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 

1.6.1α. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα 

υποβληθέντα από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 

του Ν. 4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόµενες παραγράφους των 

γενικών όρων της ∆/ξης, προκειµένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές 

υποβληθείσες προσφορές. 

1.6.1β. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό µέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών 

προσφορών διαβιβάζεται στην αρµόδια Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προκειµένου αυτή 

να γνωµοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά 

αποδεκτές. 

1.6.1γ. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονοµικού 

µέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 

1.6.2- Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική 

ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται 

ως αποδεκτές κατά τα δύο προηγούµενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση 

δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της 

επιτροπής, και σε εφαρµογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η 

αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µπορεί να γίνει κατά την ίδια 

συνεδρίαση. 



1.6.3-Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισµού (στους δικαιούχους).  

 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Οι συµµετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους 

στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  : 

1. 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. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του 

οικείου ΟΤΑ. 

2.  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την  προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, σε εφαρµογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014) , στην οποία θα δηλώνεται: 

• Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα  

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών 

του δηµοσίου 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι  

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

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

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

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  

• Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-



2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και 

δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  

∆ιευκρινίζεται ότι η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές 

σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον ∆/ντα Σύµβουλο σε 

περίπτωση Α.Ε. 

Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες και 

δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

1.8 Επισηµαίνεται ότι: 

1.8.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων 

ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, 

1.8.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆\ξης δεν θα 

απορρίπτονται  υπό  την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 

1.8.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.8.4. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του 

είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του 

συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 

ζητήθηκαν. 

1.8.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές. 

1.8.6. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της 

αποσυρθεί, ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή 

δικαστική ενέργεια. 

2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 



• Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

• Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

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

Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

 

 

3- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

3.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 

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

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

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

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 

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

γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

3.2  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής  

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται για τον παρόντα 

∆ιαγωνισµό. 

3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι 

υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 

αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

• Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης της   

προς  υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι µεγαλύτερος του συµβατικού χρόνου δηλ. 

να  αναγράφει ότι  λήγει δύο (2) µήνες µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του 

υπό προµήθεια είδους. 

3.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους 

το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να 

είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 



3.5  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

4-  ΤΙΜ Ε Σ  

Στην  οικονοµική  προσφορά , θα αναγραφεί   υποχρεωτικά  η  προσφερόµενη  τιµή ,. 

4.1.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθµητικώς. 

4.1.2. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:           

Ι.   Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται  εσφαλµένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

4.2  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.3  Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

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

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4.6  Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό 

θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 

88-89 του Ν.4412/2016 . 

4.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

5-   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για ένα (1) χρόνο, µε δυνατότητα ετήσιας παράτασης.   

 

6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  



1. .Η σύµβαση πρέπει να υπογραφεί µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόµενο της κατακυρωτικής απόφασης. 

2. Υπεύθυνο  για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης  είναι το ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ             

                      

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

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

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

 

8-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που  

προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της 

αρµόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς 

τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 104 - 105 του Ν. 

4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση 

θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

& Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού για µέρος του υπό προµήθεια είδους, που σε καµία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε 

ποσοστό µικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόµενου στη ∆ιακήρυξη. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόµενου είδους 

από το αρχικά προβλεπόµενο στη ∆ιακήρυξη σε ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% 

του συνολικά προβλεπόµενου προϋπολογισµού. 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

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

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αξιολογούνται µόνο οι 

προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης.      

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύµβασης.                          

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και χωρίς 

άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της 

παρούσης διακήρυξης .        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας  

Κατάστηµα     

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax) Ηµεροµηνία έκδοσης ………..ΕΥΡΩ

 ………………. 

Προς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Χώρα, Νάξου                  

Τ.Κ. 84300 

ΑΦΜ 997558878,  ∆ΟΥ Νάξου 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ……..  ΕΥΡΩ…….. 

    

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

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ…………….. (και ολογράφως) …….……………..στο οποίο και µόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας………………………………..……. 

ΑΦΜ…………………………………… 

∆\νση……………………………………………………         

Προς ……………………………………….……………………..…………………………….    

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

µαζί σας για την προµήθεια ………………( αρ.διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών 

του ……….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύµβασης  προ Φ.Π.Α. αξίας 

……….ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας  ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ 

εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 



Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  ……………………….. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης  πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

του συµβατικού χρόνου δηλ. να  αναγράφει ότι  λήγει δύο (2) µήνες µετά την οριστική και 

ποιοτική παραλαβή του υπό προµήθεια είδους. 

 

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

«ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016 

 

 

 
Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειµένου αυτή να προσδιορισθεί 

αντικειµενικά µε τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκοµείου, είναι δε 

απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς, σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
1.Γενικά 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλη την ισχύουσα νοµοθεσία και τους Κανονισµούς 

Τροφίµων, ειδικά αυτούς που συντάσσονται από τον ΕΦΕΤ µε βάση την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ για 

την Υγιεινή Τροφίµων και την ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219 Β/04-10-2000. Επίσης οφείλει να τηρεί όλες 

τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου ή των εξουσιοδοτηµένων από αυτό 

οργάνων, που τον αφορούν. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις αγορανοµικές διατάξεις και τους 

κανόνες ορθής Υγιεινής πρακτικής, τόσο στο εργαστήριο παραγωγής, όσο και στους χώρους του 

Νοσοκοµείου, και ειδικότερα όσον αφορά στην πρόληψη των τροφικών δηλητηριάσεων και 

σαλµονελώσεων. Για το λόγο αυτό συγκροτείται επιτροπή από ειδικούς επιστήµονες, η οποία 

κατά τη διάρκεια της σύµβασης  µε τον ανάδοχο ελέγχει, µετά από σχετική εντολή, αν η 

παρασκευή των φαγητών γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες ορθής Υγιεινής πρακτικής, ύστερα 

από απροειδοποίητη επίσκεψη σε αυτούς τους χώρους, και εισηγείται στο διοικούν όργανο. 

Επίσης θα έχει την υποχρέωση να δέχεται την παρουσία ενός υπαλλήλου του Νοσοκοµείου µας, ο 

οποίος θα παρακολουθεί τις διαδικασίες παρασκευής του φαγητού στο εργαστήριο παραγωγής, 

όταν και όσες φορές κρίνεται σκόπιµο. 

 



Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει έγγραφα µε αποτελέσµατα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή 

άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία, των τελευταίων 2 (δύο) χρόνων. Επίσης οφείλει να ενηµερώνει το 

Νοσοκοµείο για τα αποτελέσµατα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία, που 

εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύµβασης, εντός τριών (3) 

ηµερών το αργότερο από την κοινοποίηση στον ίδιο των αποτελεσµάτων αυτών. 

 

2.Μεριδοποίηση – Μεταφορά φαγητού 

 

α) Τα δεκατιανά, τα απογευµατινά και τα προ του ύπνου γεύµατα (όπου απαιτούνται) θα 

παραδίδονται σε ατοµική συσκευασία στις κουζίνες των τµηµάτων (office φαγητού) του 

Νοσοκοµείου από υπαλλήλους της εταιρείας. 

β) Το πρωινό, το γεύµα και το δείπνο θα παραδίδονται : 

 

• υποµεριδοποιηµένα σε λεκάνες gastronorm, ανάλογης χωρητικότητας µε τη δύναµη του 

τµήµατος και του είδους του φαγητού, στις κουζίνες των τµηµάτων του Νοσοκοµείου από 

υπαλλήλους της εταιρείας.  

• Το γάλα θα παραδίδεται σε ισοθερµικά δοχεία-κανάτες στις κουζίνες των τµηµάτων, 

(office φαγητού) ενώ το τσάι και το χαµοµήλι σε ατοµική συσκευασία, και θα κατανέµεται 

σε ποτήρια µ.χ. κατάλληλα για ζεστά ροφήµατα από προσωπικό του προµηθευτή. 

• σε λεκάνες gastronorm ή υποµεριδοποιηµένα σε ατοµική συσκευασία στο χώρο      

 σερβιρίσµατος του Νοσοκοµείου, για τη σίτιση του προσωπικού (εφηµερεύοντες ιατροί),  

 από υπαλλήλους της εταιρείας. 

 

Κάθε µερίδα γεύµατος και δείπνου (ασθενών-σιτιζόµενου προσωπικού) θα 

συνοδεύεται από πλαστικό διαφανές ποτήρι µίας χρήσεως σε ατοµική συσκευασία. Η 

προµήθεια αυτών των ποτηριών θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

γ) Η διακίνηση του έτοιµου φαγητού από την µονάδα παραγωγής (catering) προς το Νοσοκοµείο 

θα πρέπει να γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα του αναδόχου και µέσα  σε 

ισοθερµικά δοχεία (thermobox έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του φαγητού σε 

θερµοκρασία άνω των 65ºC όταν πρόκειται για τρόφιµο που θα καταναλωθεί «ζεστό» και σε 

θερµοκρασία ίση ή µικρότερη των 2ºC όταν πρόκειται για τρόφιµο που θα καταναλωθεί «κρύο». 

Οι λεκάνες τύπου gastronorm που θα περιέχουν τα τρόφιµα θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν 



καπάκι. ‘Όσον αφορά στη συσκευασία του φαγητού θα πρέπει τόσο η ατοµική συσκευασία όσο 

και οι λεκάνες του υποµεριδοποιηµένου φαγητού, αλλά και τα ισοθερµικά δοχεία να είναι 

κατάλληλα για τρόφιµα και να φέρουν το σχετικό ειδικό σήµα καταλληλότητας. 

 

δ) Η µεριδοποίηση και η διανοµή των γευµάτων θα γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό του 

αναδόχου. Η συλλογή και το πλύσιµο των διαφόρων σκευών (∆ιάφορα δοχεία, πιάτα, δίσκοι, 

κλπ) θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου στο χώρο του. 

 

3.Τρόπος και χρόνος παραγγελίας και παράδοσης φαγητών 

 

α) Η παραγγελία των πρωινών και των γευµάτων των ασθενών θα γίνεται από τη Νοσηλευτική 

Υπηρεσία τρεις φορές την ηµέρα (πρωί, µεσηµέρι και βράδυ).    

 

 

β) Η παράδοση του πρωινού και του δεκατιανού στο Νοσοκοµείο θα γίνεται στις 7:30 -8:00π.µ. 

καθηµερινά. Η παράδοση του γεύµατος και του απογευµατινού θα γίνεται στις 12:30 – 13:00µ.µ. 

καθηµερινά και η παράδοση του δείπνου και του προ του ύπνου γεύµατος (όπου απαιτείται) θα 

γίνεται στις 18:30 – 19:00µ.µ. καθηµερινά. Οι ώρες παράδοσης του φαγητού θα πρέπει να 

τηρούνται αυστηρά για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, καθώς και οµαλής 

λειτουργίας του Νοσοκοµείου. 

 

γ) Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τον αριθµό των µερίδων ανάλογα µε τον 

αριθµό των νοσηλευοµένων και των εφηµερευόντων ιατρών. 

 

δ)  Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές 

συνθήκες ή άλλα έκτακτα και µη προβλέψιµα φαινόµενα. 

 

4.Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

 

α) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα πραγµατοποιείται από επιτροπή 

παραλαβής, για το Νοσοκοµείο. Η παραλαβή των φαγητών θα ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

ηµερήσιου πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής µε την υποχρεωτική 

παρουσία του ανάδοχου ή νόµιµου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει µαζί µε την κάθε 



επιτροπή παραλαβής, το σχετικό πρωτόκολλο και θα ελέγχεται εάν η παράδοση των φαγητών 

έγινε σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης (σύµβασης). 

 

β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά στο Νοσοκοµείο, ή 

παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε 

περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία εντός µίας 

ώρας το αργότερο, τότε το Νοσοκοµείο µπορεί να αγοράσει αυτό ή αντίστοιχα προϊόντα από το 

ελεύθερο εµπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της εκ του 

ελεύθερου εµπορίου αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την 

αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και καταλογίζονται σε βάρος του µετά από σχετική απόφαση 

της ∆ιοίκησης. 

 

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύµβασης, η οποία υπόκειται στο 

άρθρο περί κυρώσεων, µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την επιτροπή και η οποία 

(απόκλιση) δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, λόγω της φύσης της, κατά το δειγµατοληπτικό 

έλεγχο της επιτροπής παραλαβής, το προσωπικό του τµήµατος το οποίο θα τη διαπιστώσει, 

ενηµερώνει το Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου και συντάσσεται αναφορά. Η αναφορά 

αυτή καταγράφει την απόκλιση, υπογράφεται από το «εµπλεκόµενο» προσωπικό του τµήµατος, 

από τον ανάδοχο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του, ο οποίος έχει προηγουµένως κληθεί να λάβει 

γνώση, καθώς και από την επιτροπή παραλαβής η οποία επανακαλείται για να λάβει γνώση του 

συµβάντος. Στη συνέχεια, η αναφορά αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία και εκτιµάται αναλόγως. 

 

δ) Καθηµερινά θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο 2 (δύο) µερίδες-δείγµατα φαγητού επιπλέον 

(µεσηµεριανό γεύµα-δείπνο) για µακροσκοπικό ή οργανοληπτικό έλεγχο από τις επιτροπές 

παραλαβής του Νοσοκοµείου µετά από τυχαία δειγµατοληψία. Οι ποσότητες των δειγµάτων θα 

επιβαρύνουν οικονοµικά τον ανάδοχο. 

 

5. Κανονισµοί εργασίας προσωπικού αναδόχου 

 

α) Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής: 1ον Να φέρει 

κατάλληλη καθαρή ενδυµασία (κάλυµµα κεφαλής – ρόµπα – ποδιά - γάντια) και 2ον Να φέρει 

απαραιτήτως ατοµικό βιβλιάριο υγείας. 

 



β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να απασχολεί µόνο ασφαλισµένο προσωπικό το οποίο θα 

πρέπει τουλάχιστον να καταλαβαίνει την Ελληνική γλώσσα. 

 

γ) Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή στους χώρους των κουζινών ατόµων ασχέτων µε τη 

σίτιση, συµπεριλαµβανοµένων και των συγγενών των υπαλλήλων του αναδόχου. 

δ) Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν µπορούν να συνδιαλέγονται µε τους ασθενείς ή τους συνοδούς 

τους για την ασθένεια τους ή τη θεραπευτική τους αγωγή, ενώ είναι απαγορευµένη η προµήθεια 

φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρµάκων κλπ. σε ασθενείς και συνοδούς. 

 

ε) Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις συστάσεις του 

Νοσοκοµείου. 

 

 

6. Καθαριότητα – Πλύσιµο σκευών 

 

α) Η αποκοµιδή των δίσκων από τους θαλάµους των ασθενών και το πλύσιµο των σκευών 

(σερβίτσια-µαχαιροπήρουνα) και των δίσκων θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου σε δικό 

του χώρο. Ο καθαρισµός και η απολύµανση του χώρου των κουζινών του νοσοκοµείου,  θα 

γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου. Η δαπάνη για την καταπολέµηση παρασίτων και 

ζωυφίων στις κουζίνες των τµηµάτων (Νοσοκοµείου) βαρύνει εξολοκλήρου το Νοσοκοµείο. Τα 

κάθε φύσης απορρίµµατα αποµακρύνονται από τους χώρους µεριδοποίησης και το εστιατόριο µε 

ευθύνη του προσωπικού του αναδόχου. 

 

β) Τα ισοθερµικά δοχεία (thermobox) και τα άπλυτα σκεύη (λεκάνες κλπ.) θα παραδίδονται στον 

ανάδοχο µετά από κάθε χρήση τους και θα πρέπει να αντικαθίστανται µε καθαρά και 

απολυµασµένα σε κάθε επόµενη παράδοση. Το πλύσιµο τους θα πρέπει να γίνεται στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας τροφοδοσίας καθηµερινά, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή τους. Η 

εταιρεία θα πρέπει να κρατάει αρχείο τακτικών ελέγχων για το καθαρισµό και την απολύµανση 

των σκευών, πιστοποιητικό απολύµανσης των εγκαταστάσεων της και των ισοθερµικών δοχείων 

µεταφοράς φαγητού, στο οποίο θα φαίνεται η ηµεροµηνία εκτέλεσης, ο τρόπος απολύµανσης 

(φάρµακα) και η ορισθείσα επόµενη ηµεροµηνία απολύµανσης. 

 

 



7. Ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές 

 

1. Η εταιρεία τροφοδοσίας καθώς και οι χορηγητές των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί, θα 

πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος 

ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP από διαπιστευµένο 

φορέα πιστοποίησης για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, 

αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούµενων ειδών. 

2. Η διαπίστευση του φορέα πιστοποίησης θα προέρχεται είτε από το Εθνικό Συµβούλιο 

∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) είτε από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

3. Τα φαγητά θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε υλικά Α΄ ποιότητας χωρίς πολλά 

καρυκεύµατα και ζωικά λίπη. 

4. Κάθε λεκάνη gastronorm και κάθε ατοµική συσκευασία θα φέρει ετικέτα µε το είδος του 

γεύµατος (γεύµα-δείπνο), το µενού, τον κωδικό της παρτίδας και την ηµεροµηνία 

παραγωγής και λήξης. Τα ισοθερµικά δοχεία (thermobox) θα φέρουν σήµανση µε την 

επωνυµία της εταιρείας, τη διεύθυνση και τον αριθµό αδείας της. 

5. Η παρασκευή των γευµάτων θα γίνεται µε ελαιόλαδο extra παρθένο. 

6. Το λάδι στις σαλάτες να είναι extra παρθένο ελαιόλαδο. Η ποσότητα του ελαιολάδου για 

τις βραστές σαλάτες της ελεύθερης/τακτικής δίαιτας να είναι 20γρ./µερίδα. Οι βραστές 

σαλάτες να συνοδεύονται πάντα µε ¼ κοµµάτι φρέσκου λεµονιού. 

7. Η ποσότητα του ελαιόλαδου για τις νωπές σαλάτες να είναι 15γρ./µερίδα ή άλλη που 

µπορεί να καθορίσει το Νοσοκοµείο. 

8. Οι σάλτσες των φαγητών των ασθενών να µην τσιγαρίζονται. 

9. Απαγορεύεται η χρήση του αλεύρου για την παρασκευή των φαγητών (σαν πρόσθετο στις 

σάλτσες ή για συµπύκνωση της σούπας). 

10. Τα φαγητά, τα οποία δε θα πρέπει να περιέχουν αλάτι, θα δίνονται ως αριθµός «άναλων». 

Για τα είδη αυτά θα υπάρχει ειδική σήµανση στη συσκευασία. 

11. Τα φαγητά τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν λιπαρά, θα δίνονται ως αριθµός «άλιπων». 

Για τα είδη αυτά θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήµανση στη συσκευασία. 

12. Το ζελέ δε θα περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή γλυκαντική ύλη. 

13. Η άγλυκη κοµπόστα και η άγλυκη κρέµα των διαιτών των παθολογικών ασθενών δε θα 

περιέχουν γλυκαντικές ύλες. 

14. Οι άγλυκες κοµπόστες να είναι µήλο ή ροδάκινο ή αχλάδι, τεµαχισµένα και να είναι 

καλοβρασµένες (όχι όξινες). 



15. Το γάλα που θα χρησιµοποιείται στην παρασκευή των διαφόρων τροφίµων των ασθενών 

(κρέµες, ρυζόγαλο, πουρέ) να είναι φρέσκο και όχι εβαπορέ. 

16. Το µοσχάρι και το χοιρινό (εκτός της µπριζόλας) να είναι άνευ οστών, νωπό Α΄ ποιότητας. 

17. Το ψάρι να είναι κατεψυγµένο (φέτα ή φιλέτο ανάλογα το είδος) ή φρέσκο, Α΄ ποιότητας. 

18. Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α΄ ποιότητας µπούτι ή στήθος ή φιλέτο στήθος. 

19. Τα ερίφια γάλακτος να είναι νωπά Α΄ ποιότητας. 

20. Τα φαγητά να είναι καλοβρασµένα ή καλοψηµένα και καλοσερβιρισµένα. 

21. Φαγητά όπως λαδερά και σούπες να έχουν την σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι 

ή ζυµαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόµενο. Οι σούπες να συνοδεύονται πάντα µε ¼ 

κοµµάτι φρέσκου λεµονιού. 

22. Τα πρωινά ροφήµατα τσαγιού και χαµοµηλιού να συνοδεύονται µε ¼ κοµµάτι φρέσκου 

λεµονιού. 

23. Το τριµµένο τυρί που συνοδεύει τα ζυµαρικά πρέπει να σερβίρεται ξεχωριστά σε ατοµική 

συσκευασία στα τµήµατα. 

24. Όσα είδη είναι συσκευασµένα/ τυποποιηµένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής/ επιδόρπια 

να έχουν την κατάλληλη σήµανση (ετικέτα, συστατικά, ηµεροµηνία παραγωγής/ λήξης 

κλπ.). 

25. Τα κρύα σάντουιτς θα παραδίδονται συσκευασµένα και θα έχουν την κατάλληλη σήµανση 

(συστατικά,ηµεροµηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.). 

26. Το υποµεριδοποιηµένο σε λεκάνες gastronorm φαγητό να είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε 

να διευκολύνει το περαιτέρω σερβίρισµα στο πιάτο. 

27. Οι σαλάτες και τα φρούτα θα παραδίδονται κρύα. 

28. Ο πουρές πατάτας θα γίνεται από νωπές πατάτες και όχι από σκόνη. 

29. Συνθέσεις προγραµµάτων διαιτών - εορτών 

- Κατάλογος ειδών φαγητού - Μεριδολόγιο (παράρτηµα Ι) 

- Ιδιαίτερο µενού εορτών (παράρτηµα ΙΙ) 

- Ενδεικτικά προγράµµατα διαιτών (παράρτηµα ΙΙΙ) 

 
 
 
 

 
  
 
 
 



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Το βάρος των κάτωθι φαγητών, ανά µερίδα, είναι σε µαγειρεµένη ή έτοιµη, κατά 

περίπτωση, µορφή. 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ – ΜΕΡΙ∆ΟΛΟΓΙΟ  
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΡΑΜ/ΜΕΡΙ∆Α 

   

 

ΓΑΛΑ -ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 

 

1 Γάλα αγελάδος χύµα 200 

2 Γάλα αγελάδος συσκ. 1/4lit 1 τεµ. 

3 Γάλα αγελάδος πλήρες συσκ. 1/2lit 1 τεµ. 

4 Γάλα αγελάδος 1,5% λιπαρά συσκ. 1/2lit 1 τεµ. 

5 Γιαούρτι αγελάδος 3,5%λιπαρά (συσκ.200gr) 1 τεµ. 

6 Γιαούρτι αγελάδος 0%λιπαρά (συσκ.200gr) 1 τεµ. 

 ΨΩΜΙΑ  

7 Ψωµί λευκό (ατοµ.συσκ.) 80 - 90 

8 Ψωµί λευκό διαβήτου (ατοµ.συσκ.) 30 

9 Ψωµί ολικής αλέσεως (ατοµ.συσκ.) 80 

10 Ψωµί ολικής αλέσεως διαβήτου (ατοµ.συσκ.) 30 

11 Φρυγανιές σίτου (ατοµ.συσκ./δύο τεµάχια) 1τεµ. 

 ΕΙ∆Η ΠΡΩΙΝΟΥ  

12 Μαρµελάδα φρούτου (ατοµ.συσκ.) 20 

13 Μέλι (ατοµ.συσκ.) 20 

14 Τυράκι τηγµένο (ατοµ.συσκ.) 17,5 

15 Τυρί φέτα 60 

16 Κασέρι γκούντα 60 

17 Βούτυρο-µαργαρίνη (ατοµ.συσκ.) 10 

18 Ανθότυρο 60 

19 Ζαµπόν 60 

 ΣΑΛΑΤΕΣ  

20 Σαλάτα νωπή εποχής 200 

21 Καρότο βραστό 200 

22 Κολοκυθάκια βραστά 200 

23 Κουνουπίδι βραστό 200 

24 Μπρόκολο βραστό 200 

25 Παντζάρια βραστά 200 

26 Χόρτα βραστά (ραδίκια,αντίδια) 200 

27 Λάχανο βραστό – Λαχανίδες βραστές 200 

28 Πιπεριές Φλωρίνης 180 

29 Ταραµοσαλάτα 100 



 ΟΣΠΡΙΑ  

30 Φασόλια γίγαντες πλακί 400 

31 Ρεβίθια σούπα 400 

32 Φακές σούπα 400 

33 Φασόλια σούπα 400 

 ΣΟΥΠΕΣ  

34 Μαγειρίτσα αυγολέµονο 400 

35 Φιδές / Γλασέ / Αστράκι / Τραχανάς 300 

36 Χορτόσουπα 400(100πατ.,καρ., σελ.,ρύζι)

 ΑΥΓΑ  

37 Αυγό βραστό 1τεµ. (άνω των 63gr) L 

38 Αυγό κόκκινο 1τεµ. (άνω των 63gr) L 

39 Οµελέτα φούρνου µε πατάτες τηγανητές 200γρ(2αυγά-100πατάτες) 

 ΡΥΖΙΑ  

40 Ρύζι πιλάφι 250 

41 Ρύζι µε ανάµικτα λαχανικά (ριζότο) 250(200ρύζι-50αν.) 

42 Ρύζι λαπάς 200 

 ΠΑΤΑΤΕΣ  

43 Γιαχνί 300 

44 Πατάτες φούρνου 300 

45 Πατάτες πουρές 300 

46 Πατάτες τηγανητές 300 

 ΖΥΜΑΡΙΚΑ(σπαγγέτι,µακ.Νο3,µακ.κοφτό,   

 κριθαράκι,αχιβαδάκι,φιογκάκι,ταλιατέλες,τορτελίνια)  

47 Ζυµαρικά άσπρα  300  
48 Ζυµαρικά µε σάλτσα τοµάτας κλπ  350  

49 Καρµπονάρα   350  

50 Πίτσα ατοµική  350  

 ΓΕΜΙΣΤΑ   

51 Πιπεριές γεµιστές µε ρύζι ή κιµά 400  

52 Ντοµάτες γεµιστές µε ρύζι ή κιµά 400  

53 Κολοκύθια γεµιστά (κιµά-ρύζι) αυγολέµονο 400  

54 Λαχανοντολµάδες (κιµά-ρύζι) αυγολέµονο 400  

 ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ-ΩΓΚΡΑΤΕΝ   

55 Παστίτσιο (µε µακαρόνια Νο3) 400 (100κιµάς) 

56 Ωγκρατέν (µε µακαρόνια Νο3) 400 (100τυρί) 

 ΜΟΥΣΑΚΑΣ   

57 Με Μελιτζάνες – Πατάτες – Κιµά 400 (100κιµάς) 

58 Μελιτζάνες παπουτσάκια 400 (100κιµάς) 

 ΛΑ∆ΕΡΑ   

59 Αρακάς λαδερός 350  

60 Ανάµικτα λαχανικά λαδερά 350  



61 Μπάµιες ψιλές λαδερές 350  

62 Πατάτες – κολοκυθάκια µπριάµ 400 (200πατ.-200κολ.) 

63 Σπανακόρυζο λεµονάτο (άσπρο) 350  

64 Πρασόρυζο λεµονάτο (άσπρο) 350  

65 Φασολάκια λαδερά 350  

66 Κολοκυθάκια φούρνου (λεµονάτα-µε σάλτσα ντοµ.) 300  

67 Αγκινάρες αλά πολίτα 300  

 ΕΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ   

68 Κατσίκι µε πατάτες φούρνου 250αρνί – 250πατ. 

 ΜΟΣΧΑΡΙ (α/ο)   

69 Μοσχάρι βραστό 200 µοσχάρι 

70 Νουά µόσχου ψητό* 200 µοσχάρι 

71 Λεµονάτο ή Κοκκινιστό ή Ριγανάτο ή Τας κεµπάπ* 200 µοσχάρι 

72 Μοσχάρι µε κολοκυθάκια 180µοσχ.-200κολοκυθ. 

73 Μοσχάρι µε λάχανο 180µοσχ.-200λάχ. 

74 Μοσχάρι µε σπανάκι 180µοσχ.-200σπαν. 

75 Μοσχάρι µε πράσο 180µοσχ.-200πράσο 

76 Μοσχάρι µε µελιτζάνες 180µοσχ.-300µελιτζ. 

77 Μοσχάρι µε χορτόσουπα 100µοσχ.-300σούπα 

 ΧΟΙΡΙΝΟ (α/ο)   

78 Χοιρινό µε σέλινο αυγολέµονο 200χοιρ.-250σελ. 

79 Χοιρινό λεµονάτο* 200χοιρ. 

80 Χοιρινή µπριζόλα φούρνου (µ/ο)* 300χοιρ.(µ/ο) 

 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ   

81 Γιουβαρλάκια αυγολέµονο 300 (µικτό βάρος) 

82 Κεφτέδες τηγανητοί* 150  

83 Κεφτέδες φούρνου* 150  

84 Μπιφτέκια φούρνου (2 τεµάχια)* 150  

85 Ρολό κιµά* 150  

86 Σουτζουκάκια µε σάλτσα ντοµάτας* 200  

87 Σουτζουκάκια φούρνου (χωρίς σάλτσα)* 150  

88 Ζυµαρικό µε κιµά (σπαγγέτι) 300 (200ζυµ.-120κιµά) 

89 Σπετζοφάϊ 350  

 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (σε τεµάχια µπούτι-στήθος)   

90 Γαλοπούλα µε πατάτες φούρνου 250κοτ.-250πατ. 

91 Κοτόπουλο βραστό 320-350κοτ. (µε κόκκαλο) 

92 Κοτόπουλο ψητό* 320-350κοτ. (µε κόκκαλο) 

93 Κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεµονάτο* 320-350κοτ. (µε κόκκαλο) 



 
 
 
     

94 Κοτόπουλο σούπα (φιδέ ή γλασέ)   150κοτ.-300σούπα 

95 Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας    200 
 16PROC005028728 2016-09-02  

 ΨΑΡΙΑ      
96 Βακαλάος φούρνου λεµονάτος(φέτα αδέρµατη ή φιλέτο)* 220 

97 
Βακαλάος τηγανητός 
(φιλέτο)*    220 

98 
Βακαλάος φούρνου πλακί (φέτα ή 
φιλέτο)*   220 

99 Γαλέος φούρνου λεµονάτος (φέτα αδέρµατη ή φιλέτο)* 250 

100 Γαλέος τηγανητός (φιλέτο)*    250 

101 
Γαλέος φούρνου πλακί (φέτα ή 
φιλέτο)*   250 

102 Γλώσσα τηγανητή (φιλέτο)*    250 

103 Πέρκα φούρνου λεµονάτη (φιλέτο)*   220 

104 
Τσιπούρες, πέστροφες, κολιοί φούρνου 
(φρέσκα)*  250 

105 Ψαρόσουπα (βακαλάος 
φιλέτο
) µε 220βακ.-300σούπα 

 ρύζι,πατάτες,καρότο,σέλινο     

 
ΘΑΛΑΣΣΙΝ
Α      

106 Χταπόδι µε ζυµαρικά    200χταπ.-250ζυµ. 

107 Σουπιές γιαχνί µε πατάτες ή ρύζι ή ζυµαρικά  180σουπ. 

108 Μυδοπίλαφο     300 

109 Θαλασσινά διάφορα µε ρύζι    300 

 
ΕΙ∆Η 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ     

110 Γλυκό συσκ. µε σοκολάτα (καριόκες,µον αµούρ κ.α.) 100 

111 
Τάρτα µε φρούτο και 
σαντιγί    100 

112 Προφιτερόλ     100 

113 Εκλαίρ     100 

114 Ρεβανί     100 

115 Σιροπιαστά (µπακλαβάς,καταίφι κ.α.)   100 

116 Βασιλόπιτα ατοµική    100 

117 Τσουρέκι ατοµικό    100 

118   Κουραµπιέδες Με το κιλό 

119 Μελοµακάρονα    Με το κιλό 

 ΚΡΕΜΕΣ-ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ     

120 
Κρέµα 
γλυκιά     160 

121 
Κρέµα 
άγλυκη     160 

122 Ρυζόγαλο γλυκό    160 

123 Ζελέ     160 

124 
Ζελέ µε κοµµατάκια 
φρούτων    160 

125 Κοµπόστα γλυκιά (κονσέρβα) (ροδάκινο,βερίκοκο) 160 

126 Κοµπόστα άγλυκη    130 

127 Χαλβάς σιµιγδαλένιος    150 

128 Κέικ απλό (βανίλια)    100 

129 Κρουασάν µαρµελάδας (ατοµ.συσκευασία)  1τεµ. 

 

 



 
 
 

 
Τα είδη µε (*) συνοδεύονται µε τις εξής γαρνιτούρες: πατάτες φούρνου (250gr), πατάτες 
τηγανητές (250gr), πουρές πατάτας (200gr), ρύζι πιλάφι ή ριζότο (200gr), ζυµαρικά (250gr). 

 
 

• Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί το πρόγραµµα σίτισης ασθενών και προσωπικού όπως 
ακριβώς ορίζεται σε εβδοµαδιαία συχνότητα. 

 
 
Παρατηρήσεις: 
 

• Στον ασθενή (Νοσοκοµείου) προσφέρονται καθηµερινά: Πρωινό Μεσηµεριανό γεύµα 
∆είπνο 

 
 

• Ενδιάµεσα γεύµατα (σύµφωνα µε τις διατροφικές ανάγκες των ασθενών) 
 

• Στους εφηµερεύοντες ιατρούς προσφέρονται καθηµερινά: Μεσηµεριανό γεύµα ∆είπνο 
 
 

• Το µενού ενδεικτικά πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω είδη γευµάτων και 
συµπληρωµάτων: 

 
1) Κύριο πιάτο µεσηµεριανού γεύµατος και δείπνου Γεύµα µε φρέσκο µοσχαρίσιο κιµά 

Γεύµα µε φρέσκο κοτόπουλο (στήθος ή µπούτι) 
 

2) Γεύµα µε κρέας (µοσχάρι ή χοιρινό) που θα προέρχεται από το στήθος, το µπούτι ή 
τα πλευρά του ζώου. 

 
3) Γεύµα µε ψάρι φέτα ή φιλέτο ή ολόκληρο (φρέσκο ή κατεψυγµένο). Γεύµα µε 

λαδερά ή ζυµαρικά ή σούπα ή όσπρια. 
 

• Συµπλήρωµα µεσηµεριανού γεύµατος και δείπνου: 

 ∆ΙΑΦΟΡΑ     

130 

Ελιές 
(µαµούθ ή 
καλαµών     80 

131 
Πίκλες -
τουρσί     100 

132 Χαλβάς από σουσάµι    60 

133 

Κρύο 
σάντουιτς 
(γκούντα-
ζαµπόν ή 
γαλοπούλα)     1 τεµάχιο 

134 Κρύο σάντουιτς (νηστίσιµο)    1 τεµάχιο 

135 
Χυµός φρούτων νέκταρ ή φ.χ. (πορτοκάλι,ροδάκινο,µήλο, 
βερίκοκο, κοκτέιλ) (ατοµ.  Συσκ. ¼ lit 1 τεµάχιο 

136 Κεφαλοτύρι τριµµένο    15 

137 
Ζάχαρη ατοµική 
συσκευασία    10 

      

    



 
1. Το κυρίως φαγητό θα συνοδεύεται µε ποικιλίες γαρνιτούρας επιλογής του 

Νοσοκοµείου. 
 

2. Σαλάτα (νωπή ή βραστή) ή/και τυρί φέτα ή/και κρέµα ή γιαούρτι ή ζελέ ή ρυζόγαλο. 
 

3. Φρούτο εποχής ή κοµπόστα φρούτου 
 

4. Σούπα (για τους ασθενείς) µε εντολή γιατρού  
5. Ψωµί ή φρυγανιές 

 

• Πρωινό: 
 
Γάλα ή τσάι ή χαµοµήλι Ψωµί ή φρυγανιές (όπου Γάλα ¼ lit ) 
 
Ζάχαρη – βούτυρο – µέλι ή µαρµελάδα ή τυράκι τηγµένο ή αυγό βραστό ή τυρί φέτα ή ανθότυρο  
 

• Συµπληρωµατικά τρόφιµα (ενδιάµεσα γεύµατα): 
 
� Κρέµα γλυκιά ή άγλυκη  
� Ζελέ µε γλυκό ή άγλυκο  
� Γιαούρτι πλήρες ή άλιπο  
� Φρούτο ή κοµπόστα  

 
 
 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει στη διάθεση των εφηµερευόντων ιατρών δυνατότητα 
επιλογής δύο (2) κυρίως πιάτων, τα οποία πρέπει να είναι εύγευστα και ευπαρουσίαστα. Το 
είδος αυτών των κυρίως πιάτων και οι ποσότητες τους θα καθορίζονται από το νοσοκοµείο µε 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα.  
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ  

(εφηµερευόντων ιατρών και ασθενών (Νοσοκοµείου) , πλην των ειδικών διαιτών) 

 
 
25/12  (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 
 
Πρωινό: Επιπλέον του πρωινού  1 

Μελοµακάρονο  

Γεύµα: Γαλοπούλα µε πατάτες-Τυρί-Σαλάτα-

Φρούτο-Γλυκό 

 
∆είπνο: Μπιφτέκι-Κριθαράκι-Γιαούρτι-Κοµπόστα 
 
 
 

26/12 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 
 
Πρωινό: Επιπλέον του πρωινού  1 

Μελοµακάρονο Γεύµα: Μοσχάρι ριγανάτο-

Ριζότο-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό 

 
∆είπνο: Παστίτσιο-Σαλάτα-Κοµπόστα 
 
 
 
31/12 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ) 
 
∆είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-Βασιλόπιτα ατοµική-Γιαούρτι-Φρούτο 
 
 
 

1/1 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ) 

 
 
Πρωινό: Επιπλέον του πρωινού  Βασιλόπιτα 

ατοµική  

Γεύµα: Νουά µόσχου ψητό-Ριζότο-Τυρί-Σαλάτα-

Φρούτο-Γλυκό 
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∆είπνο: Μακαρόνια µε κιµά-Σαλάτα-Φρούτο 
 
 
 

6/1 (ΦΩΤΑ) 

 

Γεύµα: Μοσχάρι κοκκινιστό-Ρύζι πιλάφι-Σαλάτα-

Φρούτο-Γλυκό ∆είπνο: Μακαρόνια ωγκρατέν-

Σαλάτα-Φρούτο 

 
 

ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ  
 
Γεύµα: Χταπόδι µε µακαρονάκι κοφτό-Ταραµοσαλάτα-

Φρούτο-Λαγάνα ∆είπνο: Σπανακόρυζο-Γιαούρτι-Φρούτο 

25/3 (25
Η

 ΜΑΡΤΙΟΥ)  
Γεύµα: Βακαλάος λεµονάτος φούρνου-πατάτες φούρνου –Σαλάτα -Φρούτο-Γλυκό  

∆είπνο: Μπιφτέκι σχάρας-ζυµαρικά µε σ.ντοµάτας-Τυρί τριµµένο-Κοµπόστα 

 

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ  
 

Γεύµα: Μπάµιες λαδερές-Τυρί φέτα-Φρούτο  

∆είπνο: Μαγειρίτσα-Τυρί-Γιαούρτι-Φρούτο-Τσουρέκι ατοµικό-Αυγό κόκκινο 

 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  
 
Πρωινό: Τσουρέκι ατοµικό-Αυγό κόκκινο  

Γεύµα: Νουά µόσχου ψητό-Ρυζότο-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό 

∆είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο 

 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  
 
Πρωινό: Τσουρέκι ατοµικό-Αυγό κόκκινο 
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Γεύµα: Ριγανάτο-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό-Αυγό κόκκινο  
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

∆ΙΑΙΤΑΣ 

 
∆ευτέρα Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μέλι-
Ψωµί ή 2 συσκευασµένες φρυγανιές   
Μεσηµεριανό: Παστίτσιο-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί ∆είπνο: 
Κρέας ψητό-Πουρές-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί 
 
Τρίτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυράκι τηγµένο-Ψωµί- ή 2 
συσκευασµένες φρυγανιές  
Μεσηµεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί  
∆είπνο: Σούπα φιδέ (µε ½ µερίδα κοτόπουλο)-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί 
 
Τετάρτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-
Ψωµί ή 2 συσκευασµένες φρυγανιές  
Μεσηµεριανό: Μπάµιες-Τυρί-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί 
∆είπνο: Μακαρόνια κοφτά µε σάλτσα και κασέρι τριµµένο-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί 
 
Πέµπτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυρί φέτα-Ψωµί- ή 
2 συσκευασµένες φρυγανιές  
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο ψητό-Πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί  
∆είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί 
 
Παρασκευή Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-
Ψωµί ή 2 συσκευασµένες φρυγανιές  
Μεσηµεριανό: Φασολάκια-Τυρί-Ρυζόγαλο-Φρούτο-Ψωµί  

∆είπνο: Μακαρόνια µε κιµά-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί 
 
Σάββατο Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Αυγό-Ψωµί- ή 2 συσκευασµένες 
φρυγανιές  
Μεσηµεριανό: Ψάρι λεµονάτο-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-
Ψωµί 
∆είπνο:Γιουβαρλάκια-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί  
Κυριακή Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-
Μαρµελάδα-Ψωµί- ή 2 συσκευασµένες 
φρυγανιές  
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο λεµονάτο-Μακαρόνια κοφτά-Σαλάτα-
Φρούτο-Ψωµί  
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∆είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 
 

 

∆ευτέρα  
Μεσηµεριανό: Παστίτσιο-Κρέµα-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί ή Φακές-Ταραµοσαλάτα-
Ελιές-Φρούτο  
∆είπνο: Κοκκινιστό-Πουρές-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί 
 

Τρίτη  
Μεσηµεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί 
∆είπνο: Μπριζόλα-Πατάτες φούρνου-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-
Ψωµί 
 

Τετάρτη  
Μεσηµεριανό: Μπάµιες-Τυρί-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί-Χυµός ή Φασόλια πλακί-
Ταραµάς-Ελιές  
∆είπνο: Σπετζοφάϊ-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί 
 

Πέµπτη  
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο ψητό-Πιλάφι-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-
Ψωµί  

∆είπνο: Λαχανοντολµάδες-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί 
 

Παρασκευή  
Μεσηµεριανό: Φασολάκια ή Ρεβύθια-Ταραµοσαλάτα-Ελιές-Πίκλες-
Φρούτο-Ψωµί  

∆είπνο: Μακαρόνια µε κιµά-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί 
 

Σάββατο  
Μεσηµεριανό: Ψάρι πλακί-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί-
Χυµός  
∆είπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί ή Πίτσα-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο 
 

Κυριακή  
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο λεµονάτο-Μακαρόνια κοφτά-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-
Ψωµί-Γλυκό  
∆είπνο: Χοιρινό µε σέλινο αυγολέµονο-Τυρί-Ρυζόγαλο-Φρούτο-Ψωµί 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΙΤΑΣ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ 
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∆ευτέρα  
 
Πρωινό: Γάλα-Αυγό-
Φρυγανιές  
∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού(120gr περίπου)  
Μεσηµεριανό: Μπιφτέκι-1/2 µερίδα µακαρόνια ψιλά-Σαλάτα-Φρούτο 
διαβητικού  

Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη  

∆είπνο: Κρέας ψητό-1/2 µερίδα πουρές-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού  
Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ.1/4lit 

 

Τρίτη 

 

Πρωινό:Γάλα-Τυράκι τηγµένο-Φρυγανιές  

∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού (120gr περίπου) 

Μεσηµεριανό: Ριγανάτο-1/2 µερίδα πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού  

Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη 

∆είπνο: Κοτόπουλο βραστό-Σούπα φιδέ-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού Προ του ύπνου: 

Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit 

 

Τετάρτη 

 

Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές 

∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού Μεσηµεριανό: Κοκκινιστό-Μπάµιες-Τυρί-

Φρούτο διαβητικού Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη 

 

∆είπνο: Κοτόπουλο σχάρας-1/2 µερίδα µακαρόνια κοφτά µε σάλτσα-Γιαούρτι-Φρούτο 

διαβ. 

Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit 

 

 

Πέµπτη  

 

Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-Φρυγανιές 

∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού  

Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο ψητό-1/2 µερίδα πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού  

Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη 

∆είπνο: Κρέας βραστό-Χορτόσουπα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού  

Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit 

 

Παρασκευή  

 

Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές 
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∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού 

Μεσηµεριανό: Κοκκινιστό-Φασολάκια-Τυρί-Φρούτο διαβητικού  

Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη 

∆είπνο: Κιµάς-1/2 µερίδα µακαρόνια-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού  

Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit 

 

Σάββατο  

 

Πρωινό: Γάλα-Αυγό-Φρυγανιές 

∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού 

Μεσηµεριανό: Ψάρι λεµονάτο-1/2 µερίδα πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο διαβ. 

Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη  

∆είπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέµα άγλυκη-Φρούτο διαβητικού  

Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit 

 

Κυριακή  

 

Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-Φρυγανιές 

∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού  

Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο λεµονάτο-1/2 µερίδα µακαρόνια κοφτά-Σαλάτα-Φρούτο  

Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη 

∆είπνο: Κρέας βραστό-Χορτόσουπα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού 

Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ.1/4lit 

 

 

∆ΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ 

 

Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγµένο ή Αυγό ή Τυρί φέτα-

Ψωµί  

Μεσηµεριανό: Κρέας ή κοτόπουλο βραστό-Σούπα (φιδέ-γλασέ-αστράκι)-Κρέµα-

Κοµπόστα 

 ∆είπνο: Κρέας ή κοτόπουλο βραστό-Σούπα (φιδέ-γλασέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κοµπόστα  

Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ.1/4lit (όπου απαιτείται) 

  
∆ΙΑΙΤΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΧΟΣ – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ  

Ίδια µε την τακτική – ελεύθερη δίαιτα εκτός του δείπνου, το οποίο συµπληρωµατικά 
περιλαµβάνει, καθηµερινά,  
και µερίδα από τις οµάδες : Μοσχάρι ή κιµάς µοσχαρίσιος ή πουλερικά (Παράρτηµα Ι).  
∆ΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ+ΚΡΕΑΣ  

Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγµένο ή 
Αυγό ή Τυρί φέτα-Ψωµί ή φρυγανιές   
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Μεσηµεριανό: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο ψητό ή σχάρας ή Ψάρι 
λεµονάτο-Πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή Ζυµαρικά-Κρέµα ή Ρυζόγαλο ή Ζελέ-
Κοµπόστα-Ψωµί 
 
∆είπνο: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο σχάρας-Πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή 

Ζυµαρικό-Γιαούρτι-Κοµπόστα-Ψωµί 
 

∆ίαιτα Υδρική 

 

Πρωινό: Γάλα-Τσάι-Βούτυρο-Μαρµελάδα ή Μέλι-Φρυγανιές  

Μεσηµεριανό: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κρέµα-Κοµπόστα-Φρυγανιές  

∆είπνο: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κρέµα-Κοµπόστα-Φρυγανιές 

 

Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ            

                               

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

 (Συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.)                  

  

59.000€ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙ∆ΟΣ    

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Χώρα, Νάξου                  

 

Στην Νάξο σήµερα  την  …………………. του µηνός……………………………., οι 

υπογράφοντες το παρόν, από το ένα µέρος, το Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στη Χώρα Νάξου, µε την 

επωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο -Κέντρο Υγείας Νάξου και   εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

∆ιοικητή …………………………………… και από το άλλο µέρος η Εταιρεία ……………… 

∆/νση ………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ 

…………………………… , ∆ΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόµιµα από τον  

…………………………………………………  πρόεδρο του ∆.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ 

……………………………………………. και του πρακτικού του 

∆.Σ……………………………, ο οποίος , νοµίµως παρίσταται µε το δικαίωµα κατάρτισης  και 

υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του 

παρόντος, καταρτιζόµενη µεταξύ αυτών σύµβαση,  για  την ανάδειξη ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  «ΣΙΤΙΣΗ 

(ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ» του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. 

 

Με την µε αριθ. ………../…-..2016 Απόφαση του ∆.Σ. των ∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων ΓΝ 

Σύρου και ΓΝ – ΚΥ Νάξου κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  

αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύµβασης στην εταιρεία ………………………… 
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Η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ∆ηµόσιου Ανοικτού Συνοπτικού 

∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την …../…../2016  σύµφωνα µε τους όρους της  ∆/ξης  µε αριθ. 

/…-….-2016 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα και µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βάρος του ΚΑΕ  

1511,  CPV 55320000-9 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά 

του, αναθέτει στον δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ο οποίος αναλαµβάνει  το 

σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων  ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 

της παρούσης Σύµβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους και 

συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόµο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων 

περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστηµα Υγείας 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συµβάσεων υπέρ Νοµικών 

προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες. 

 

      

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ-ΤΙΜΗ 

  

 
Στην εταιρεία  ……………………… ως εξής : 

«ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ», του ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ  

 

 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  47580,645      €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 59.000€   

 

ΑΡΘΡΟ 2 
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύµβασης ορίζεται για ένα (1) έτος µε δικαίωµα ετήσιας παράτασης. 

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

στην περίπτωση που συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την 2
η
 Υγειονοµική 

Περιφέρεια ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .    

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

                                                            ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές που του έχουν κατακυρωθεί 

σύµφωνα µε την υπ’ αρ.19/29-11-2016 απόφαση του ∆.Σ  του Νοσοκοµείου και την έγγραφη 

Προσφορά του  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της παρούσης σύµβασης. 

          

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προµηθευτής θα βαρύνεται και 

για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει στο Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Νάξου από τη 

µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης.   

                                                                                                           

ΑΡΘΡΟ 6 

Για όλα και τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την προµήθεια η οποία πραγµατοποιείται µε την 

σύµβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προµηθευτή  που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

της παρούσης σύµβασης  καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης η εταιρία κατέθεσε την µε αριθµό 

…………………….   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… 

, ποσού των ………………….ευρώ (5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος 

µέχρι επιστροφής της.  

ΑΡΘΡΟ 8 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για 

την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

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

X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, 

παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται µόνο 

έγγραφα αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα 

δικαστήρια της Νάξου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

              Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

                     


