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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 185(EKAΤΟΝ OΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ) 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 

CPV 39221260-7 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/Α/2016) μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ,  ως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν σήμερα . 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3.Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 

5.Tην υπ αριθμ  548 /7-6-19 Aπόφαση  ΔΣ για την έγκριση πίστωσης   9.114€ 

(συμπεριλαμβανομένου και του  ΦΠΑ) προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  cpv 
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39221260-7, για την  κάλυψη των   αναγκών  του     Νοσοκομείου, καθώς και  την έγκριση 

της    διακήρυξης   μετά των   τεχνικών προδιαγραφών αυτής  

6. Tην ΑΔΑ                             Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης  

  

                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 

του εξής ειδών:  

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 

CPV 39221260-7 

 

 
ως αναφέρονται στο συνημμένο   9.114,00 EYΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν 

δακτυλογραφημένη  προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις                                                                                                                                                                                       

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  ημέρα  ΠAΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. 

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και τεύχη της διακήρυξης 

ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης 

πληρωμής της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες 

στα τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

 

Οικονομικά στοιχεία Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus 

προσφερομένων ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +                     Ναι  

               (απαραίτητο ) 

  

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της 

οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές. 
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Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα 

στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    

ενδείξεις που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς 

και τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ. 

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

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 

διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 

του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.   

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην 

τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή 

απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  
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8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  

καθώς και τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να 

κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  

κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

10.Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα 

είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και 

επιπλέον εφόσον πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και 

ομαλή λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον 

όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.  

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και 

της ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιεί μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Yπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα στην οποία να 
αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ .1 αρθρου 73 Ν 
4412/2016. 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον 
ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
υποβάλλεται εκ μέρους του Νόμιμου 
εκπροσώπου .  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα , 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , 
όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης  
του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, ή το αρμοδίως  
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.  
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
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Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 
κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα 
μέσα ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

αναδειχθέντων «προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική 

κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη  στις αποθήκες του    

Νοσοκομείου. 

    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να 

αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Εντός δύο (2) μηνών 

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι 

οι τιμές δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, 

της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από 

νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από 

κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   
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Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

   

Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά 

ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού 

εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν 

κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από 

έγγραφη πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον 

προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο 

χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για ένα 

χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  
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μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των 

ποσοτήτων.  

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα 

προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, 

υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την 

προσφορά του και τη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(άρθρο 4 

παρ.3 του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν 4412/16). 

 Ποσοστό 0,00252% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 

3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 

του Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς    υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των 

προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του 

Ν.3846/2010. 

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος 

εισοδήματος είναι 8%. 

O Πρόεδρος  ΔΣ –Διοικητής  

 

Γεώργιος Δενδραμής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 185 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                     

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 

CPV 39221260-7 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ, ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Μαχαίρια φαγητού inox 18/10 500 0,80€ 400€ 

2 Πιρούνια φαγητού inox 18/10 500 1,05€ 525€ 

3 Κουτάλια φαγητού inox 18/10 500 1,05€ 525€ 

    1450€ 

   +24% ΦΠΑ 348€ 

   ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1798€ 

 

Τα ανοξείδωτα είδη να είναι και να δηλώνονται υπευθύνως inox 18/10 (και τα μαχαιροπήρουνα – 

κουτάλια, επιθυμητό ελάχιστο πάχος λαβής 2,5 χιλιοστά). 

Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εφαρμογής συστήματος HACCP και 

να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους ακόλουθους υφιστάμενους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς κι Ελληνική Νομοθεσία:  

 Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σ’ επαφή με τρόφιμα. 

 Κανονισμός ΕΚ αριθ. 2023/2006 της 22/12/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 

υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα – ως εκ τούτου θα 

πρέπει να μας αποστείλετε πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης της ποιότητας που 

εφαρμόζει η κατασκευάστρια εταιρεία (ISO 9001:2015 ή άλλο αντίστοιχο διεθνές πρότυπο). 

 Τα ανοξείδωτα είδη να είναι και να δηλώνονται υπευθύνως inox 18/10 (και τα 

μαχαιροπήρουνα – κουτάλια, επιθυμητό ελάχιστο πάχος λαβής 2,5 χιλιοστά). 

 

Οι προσφέροντες πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΤΕΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΧΑΧΙΟΥ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Δίσκοι μικροί διανομής γευμάτων από 
fiberglass, ειδικοί για τη μεταφορά 
φαγητού, διαστάσεων 37x26,5 
εκατοστών. 

300 5,2€ 1560€ 

2 Κανάτες ισοθερμικές χωρητικότητας 2 
λίτρων για το σερβίρισμα γάλακτος 

30 16€ 480€ 

3 Κανάτες inox με καπάκι χωρητικότητας 
2 λίτρων για το σερβίρισμα υγρών 

30 12€ 360€ 

    2400€ 

   +24% ΦΠΑ 576€ 

   ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

2976€ 

Γενικά όλα τα είδη πρέπει να έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τη χρήση που προορίζονται και 

προδιαγραφές υγιεινής, αφού πρόκειται για σίτιση ασθενών. Δεν θα περιέχουν συστατικά που είναι 

επικίνδυνα για την υγεία και θα έχουν όλα τα εχέγγυα για τον σκοπό που προορίζονται (εργοστασιακή 

εγγύηση). 

Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εφαρμογής συστήματος HACCP και 

να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους ακόλουθους υφιστάμενους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Ελληνική Νομοθεσία:  

 Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σ’ επαφή με τρόφιμα. 

 Κανονισμός ΕΚ αριθ. 2023/2006 της 22/12/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 

υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα – ως εκ 

τούτου θα πρέπει να μας αποστείλετε πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητας που εφαρμόζει η κατασκευάστρια εταιρεία (ISO 9001:2015 ή άλλο αντίστοιχο 

διεθνές πρότυπο). Οδηγία 84/500/ΕΟΚ της 15/10/1984, όπως τροποποιήθηκε από την 

οδηγία 2005/31/ΕΚ της 29/04/2005 για τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να 

έρθουν σ’ επαφή με τρόφιμα 

 Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, άρθρο 25 σχετικά με τα υλικά 

συσκευασίας από γυαλί, ύφασμα, ξύλο ή κεραμική ύλη. 

 

Τα ανοξείδωτα είδη να είναι και να δηλώνονται υπευθύνως inox 18/10. 

 

 

 

Οι δίσκοι σερβιρίσματος πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: 

 Δίσκοι μεγαλύτερων ή μικρότερων διαστάσεων δε θα είναι αποδεκτοί , διότι δε θα είναι δυνατή 

η εφαρμογή τους στο σύστημα μεταφοράς δίσκων. Να είναι ανοιχτού χρώματος. 
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 Να μη στρεβλώνουν. 

 Οι δίσκοι θα πρέπει να είναι απαραιτήτως κατασκευασμένοι από πολυεστέρα υψηλής 

πυκνότητας με ενσωματωμένες ίνες υάλου μεγάλου μήκους σε πυκνή διάταξη, ώστε να είναι 

πολύ ανθεκτικοί σε τριβή και να έχουν λεία και αντιολισθηρή επιφάνεια. 

 Να έχουν αντοχή σε θερμικά σοκ (θερμοκρασίες τουλάχιστον από -40°C έως 140°C) και ν’ 

αντέχουν σε πλυντήρια πιάτων (να μη θαμπώνουν κατά την πλύση) 

 Να είναι κατάλληλοι γι’ αυτόματο σύστημα μεταφοράς (κυλιόμενη ταινία ετοιμασίας δίσκων) 

 Να έχουν λείες επιφάνειες, χωρίς σχέδια και χωρίς σκαλίσματα, ιδιαίτερα στις άκρες 

 Η κατασκευή των δίσκων θα γίνει με σύστημα επικολλημένων επιφανειών όπως γίνεται στο 

κόντρα πλακέ. Δίσκοι κατασκευασμένοι από άλλα υλικά (π.χ. μελαμίνη) δε θα γίνουν 

αποδεκτοί. 

 Οι δίσκοι να έχουν απαραιτήτως περιφερειακή εσωτερική ενίσχυση , με κορδόνι από ειδικό 

υλικό, ώστε να είναι άθραυστοι. Επιθυμητό είναι στο κάτω μέρος να φέρουν ειδική νεύρωση, 

ώστε να μην πετσικάρουν και να μην κολλάνε μεταξύ τους κατά τη στοίβαξη.  

 Οι δίσκοι σερβιρίσματος να είναι στοιβαζόμενοι, με λείες επιφάνειες, χωρίς σχέδια και χωρίς 

σκαλίσματα, ιδιαίτερα στις άκρες. 

 Για τα σκεύη που αναφέρεται ο όρος «θερμοάντοχο» ή / και ότι αντέχουν σε πλυντήρια 

πιάτων, να πιστοποιείται η αντοχή τους στις υψηλές θερμοκρασίες και η αντίστασή τους σε 

χημική προσβολή από υλικά καθαρισμού, από τον εργοστασιακό οίκο από τον οποίο 

προέρχονται. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν δείγμα των προσφερόμενων δίσκων και 

κανατών, για την καλύτερη αξιολόγησή τους και να έχουν πλήρη περιγραφή της πρώτης ύλης 

και του τρόπου κατασκευής των δίσκων. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΛ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΧΑΧΙΟΥ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πιάτο φαγητού οπαλίνας διαμέτρου 

21 εκατοστών, περίδρομου 

(περίγυρος του πιάτου) 0,5 

εκατοστού, βάθους μέγιστο 4 

εκατοστών. 

600 0,80€ 480€ 

2 Μπολ σούπας ή σαλάτας στρογγυλό 

οπαλίνας διαμέτρου 13 εκατοστών, 

περιεκτικότητας 0,5 λίτρου 

700 2,2€ 1540€ 

3 Καπάκι για το μπολ οπαλίνας 

ισοθερμικό από προπυλένιο ειδικής 

κατασκευής 

400 1,9€ 760€ 

    2780€ 
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   +24% ΦΠΑ 667,2€ 

   ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

3447,2€ 

 

Γενικά όλα τα είδη πρέπει να έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τη χρήση που προορίζονται και 

προδιαγραφές υγιεινής, αφού πρόκειται για σίτιση ασθενών. Δεν θα περιέχουν συστατικά που είναι 

επικίνδυνα για την υγεία και θα έχουν όλα τα εχέγγυα για τον σκοπό που προορίζονται (εργοστασιακή 

εγγύηση). 

Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εφαρμογής συστήματος HACCP και 

να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους ακόλουθους υφιστάμενους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς κι Ελληνική Νομοθεσία:  

 Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σ’ επαφή με τρόφιμα 

 Οδηγία 84/500/ΕΟΚ της 15/10/1984, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/31/ΕΚ 

της 29/04/2005 για τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σ’ επαφή με 

τρόφιμα 

 Κανονισμός ΕΚ αριθ. 2023/2006 της 22/12/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 

υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα – ως εκ 

τούτου θα πρέπει να μας αποστείλετε πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητας που εφαρμόζει η κατασκευάστρια εταιρεία (ISO 9001:2015 ή άλλο αντίστοιχο 

διεθνές πρότυπο) 

 Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, άρθρο 25 σχετικά με τα υλικά 

συσκευασίας από γυαλί, ύφασμα, ξύλο ή κεραμική ύλη. 

 

Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη επαγγελματικής νοσοκομειακής πορσελάνης πρέπει να 

δηλώνονται υπεύθυνα από τον εργοστασιακό οίκο από τον οποίο προέρχονται ώστε ν’ αποδεικνύεται 

η ποιότητα της πορσελάνης. Αναλυτικότερα: 

 Η μάζα του αντικειμένου θα πρέπει να είναι από γνήσια σκληρή πορσελάνη 

αποδεικνυόμενη από τη σύνθεσή της. 

 Τα αντικείμενα να είναι διπλής εψήσεως με χαρακτηριστικό την δεύτερη έψηση, που 

πρέπει να είναι ανωτέρα των 1.400 βαθμών Κελσίου. 

 H λευκότητα της πορσελάνης μετρούμενη κατά τη Γερμανική μέθοδο να είναι ανώτερη του 

70%. 
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 Η σκληρότητα του υαλώματος να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 βαθμών της κλίμακας 

ΜΟΗ, ώστε να μην είναι δυνατή η χάραξη των αντικειμένων. 

 Η αντοχή στην κρούση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 0,27 μονάδων Νιούτον, 

για περιορισμό της θραύσεως των αντικειμένων. 

 Πρέπει να υπάρχει πλήρης απουσία μολύβδου, καδμίου, ψευδαργύρου, αντιμονίου 

(επιθυμητό είναι αν ζητηθεί, ν’ αναφέρεται η αναλογική σύνθεση των πρώτων υλών 

κατασκευής). 

 Επίσης, απαραίτητη είναι και η προσκόμιση πιστοποιητικού του Γενικού Χημείου του 

Κράτους ότι τα είδη εστιάσεως είναι απαλλαγμένα μολύβδου και καδμίου σύμφωνα με 

την οδηγία 85/500 της Ε.Ο.Κ.  προς αποφυγή επαφής καρκινογόνων ουσιών με το χρήστη.  

 Για τα σκεύη που αναφέρεται ο όρος «θερμοάντοχο» ή / και ότι αντέχουν σε πλυντήρια 

πιάτων, να πιστοποιείται η αντοχή τους στις υψηλές θερμοκρασίες και η αντίστασή τους σε 

χημική προσβολή από υλικά καθαρισμού, από τον εργοστασιακό οίκο από τον οποίο 

προέρχονται. 

 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών, για 

την καλύτερη αξιολόγησή τους και να έχουν πλήρη περιγραφή της πρώτης ύλης και 

του τρόπου κατασκευής των δίσκων. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΕΤ ΜΕ ΠΙΑΤΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Φλιτζάνι οπαλίνας 500 0,72€ 360€ 

2 Πιατάκι οπαλίνας  500 0,72€ 360€ 

    720€ 

   +24% ΦΠΑ 172,8€ 

   ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 892,8€ 

 
Γενικά όλα τα είδη πρέπει να έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τη χρήση που προορίζονται και 

προδιαγραφές υγιεινής, αφού πρόκειται για σίτιση ασθενών. Δεν θα περιέχουν συστατικά που είναι 

επικίνδυνα για την υγεία και θα έχουν όλα τα εχέγγυα για τον σκοπό που προορίζονται (εργοστασιακή 

εγγύηση). 

Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εφαρμογής συστήματος HACCP και 

να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους ακόλουθους υφιστάμενους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς κι Ελληνική Νομοθεσία:  

 Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σ’ επαφή με τρόφιμα 

 Οδηγία 84/500/ΕΟΚ της 15/10/1984, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/31/ΕΚ 

της 29/04/2005 για τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σ’ επαφή με 

τρόφιμα 
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 Κανονισμός ΕΚ αριθ. 2023/2006 της 22/12/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 

υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα – ως εκ 

τούτου θα πρέπει να μας αποστείλετε πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητας που εφαρμόζει η κατασκευάστρια εταιρεία (ISO 9001:2015 ή άλλο αντίστοιχο 

διεθνές πρότυπο) 

 Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, άρθρο 25 σχετικά με τα υλικά 

συσκευασίας από γυαλί, ύφασμα, ξύλο ή κεραμική ύλη. 

 

Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη επαγγελματικής νοσοκομειακής πορσελάνης πρέπει να 

δηλώνονται υπεύθυνα από τον εργοστασιακό οίκο από τον οποίο προέρχονται ώστε ν’ αποδεικνύεται 

η ποιότητα της πορσελάνης. Αναλυτικότερα: 

 Σετ τσαγιού με φλιτζάνι στοιβαζόμενο, λευκού χρώματος, κλασσικού τύπου και πιατάκι 

πορσελάνης. 

 Το σετ να είναι κατάλληλο για πλύση στο πλυντήριο πιάτων. 

 Η μάζα του αντικειμένου θα πρέπει να είναι από γνήσια σκληρή πορσελάνη αποδεικνυόμενη 

από τη σύνθεσή της. 

 Τα αντικείμενα να είναι διπλής εψήσεως με χαρακτηριστικό τη δεύτερη έψηση, που 

πρέπει να είναι ανωτέρα των 1.400 βαθμών Κελσίου. 

 H λευκότητα της πορσελάνης μετρούμενη κατά τη Γερμανική μέθοδο να είναι ανώτερη του 

70%. 

 Η σκληρότητα του υαλώματος να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 βαθμών της κλίμακας 

ΜΟΗ, ώστε να μην είναι δυνατή η χάραξη των αντικειμένων. 

 Η αντοχή στην κρούση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 0,27 μονάδων Νιούτον, 

για περιορισμό της θραύσεως των αντικειμένων. 

 Επίσης, απαραίτητη είναι και η προσκόμιση πιστοποιητικού του Γενικού Χημείου του 

Κράτους ότι τα είδη εστιάσεως είναι απαλλαγμένα μολύβδου και καδμίου σύμφωνα με 

την οδηγία 85/500 της Ε.Ο.Κ. προς αποφυγή επαφής καρκινογόνων ουσιών με το χρήστη.  

 Χωρητικότητα φλιτζανιού: 220-250 mL 

 Βάρος φλιτζανιού: 225-230 γρ. 

 Διάμετρος φλιτζανιού: ~ 8 cm 

 Ύψος φλιτζανιού: ~ 8 cm 

 Βάρος πιάτου : 215 γρ. ± 2% 

 Διάμετρος πιάτου: 15 cm ± 2% 

Οι προσφέροντες πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών. 


