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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                         Αθήνα,22-10-2019 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»                   Αρ.πρωτ.:24795 

Δ/νση  Διοικητικού-Oικονομικού                                                       Φ.(1300,909) 

Υποδ/ση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.  Αλεξάνδρας 171, ΑΘΗΝΑ 

Ταχ. Κωδ.: 115  22 

Πληροφορίες : Ε. Σταυρούλιας, Δαμάσκου Α. 

Τηλ. : 2106409144,2106409292 

Fax :  2106420146 

E-mail: promith@agsavvas-hosp.gr 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Νο 49 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 79860 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 

CPV15300000-1, Π.Π.Υ.Υ.2019, 

ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 133.990,00€  

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 

 

 
Ημερομηνία 
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ΕΣΗΔΗΣ 
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22/10/2019 

Τρίτη 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

1. Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 

2. Tου Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων ...».  

3. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

4. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 

25/Α/9-2-07).  

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από 

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

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-

2010). 

7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-

11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

8. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 

διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68 αφορά συμβάσεις εργολαβίας 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4144/2013. 

9. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης

 

Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με το άρθρο 63 του 

Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12-3-2012), με το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 

18/Α/25-01-2013), με το άρθρο 8 του Ν.4198/2013(ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013) και ως 

ισχύει μέχρι σήμερα. 

10. Του Ν. 3984/2011, άρθρο 66 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011) «Ρύθμιση θεμάτων 

Νοσοκομείων», ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-

2014) «Παρατηρητήριο Τιμών». 

11. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 238 του Ν. 4072 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012). 

12. Του Ν. 4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) για τη συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων της Διοίκησης. 
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13. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 

90/Α/18-04-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 

Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1 υποπαρ. Γ1 

του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

14. 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. 

15. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

16. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις,... και λοιπές ρυθμίσεις» (κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων). 

17. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

18. Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

19. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001) «Εναρμόνιση της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27
ης

 Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα». 

20. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων από 

τις εταιρείες». 

21. Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/16-11-2005 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1590/Β/16-11-2005) 

«Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

22. Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007) «Δικαιολογητικά για 

την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005». 

23. Την υπ’ αριθμ. 2/82452/0020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2441/Β/2-12-08) «Καθορισμός τιμής των 

καταχωρούμενων δημοσιεύσεων». 

24. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-2009) «περί Ενεργών 

Εμφυτεύσιμων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

25. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009)  «περί 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

26. Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Λειτουργία του 

ΚΗΜΔΗΣ» 

27. Την υπ’ αριθμ. 08/31.5.2010 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 777/Β/04-06-2010) «Όροι και κανόνες 

λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των 

ειδών του άρθρου 10 του ν.3580/07». 

28. Την Π1/2390/2013 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

29. Τις με υπ’ αριθμ. πρωτ.14992/08-07-2019 Φ.(909) τεχνικές προδιαγραφές. 

30. Την υπ’ αριθμ. 561/25-9-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 5
ης

 

επικαιροποίησης Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας 2019. 

(ΠΠΥ2019).(ΑΔΑ:ΩΗΤΣ469ΗΔ8-7Δ4) 

31. Την υπ’ αριθμ. 561/25-9-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

πίστωσης 134.000,00€ για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Νωπών 

Οπωρολαχανικών του ΠΠΥΥ2019 με CPV15300000-1 (α/α διακ.49, ΕΣΗΔΗΣ 79860) 

(ΑΔΑ:9ΚΨΕ469ΗΔ8-Ζ1Φ). 

32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1127/25-09-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

(ΑΔΑ:Ω79Π469ΗΔ8-82Ξ). 
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33.  Κ.Τ.Π .(Άρθρο 119) και οι παραπομπές αυτού.  

34.  Αγορανομική Διάταξη 14/89.  

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

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

διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις  

Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Ε.Κ της 

Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του 

Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των 

τροφίμων.  

36.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  και Διατάξεις (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού ελέγχου 

νωπών οπωρολαχανικών),  

37.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2200/96 και 1148/01.  

38.  Π.∆.365/2002.  

39.  ΚΥΑ 257543/31/07/03, ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής 

τυποποίησης (συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και 

λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται , διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης 

φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε,ΦΕΚ 62 της 12 -03-74.  

40.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για     συγκεκριμένους 

ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.  

41.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (περί καθορισμού  των γενικών αρχών και  

απαιτήσεων της Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για 

την ασφάλεια των τροφίμων και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των τροφίμων.  

42.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 του Ευρωπαïκού  Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα.  

43.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18) για την 

ιχνηλασιμότητα των τροφίμων όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του 

Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος κ αι της 

οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των 

τροφίμων.  

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

του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα 

και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την 

ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ.  

45.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 - Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων - προς 

αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).  

46.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου 

ελέγχου των τροφίμων.  

47.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να 

έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την  κατάργηση των οδηγιών 80/590/ 

ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.     

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

εφαρμογής των Κανονισμών Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 

και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

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

του Συμβουλίου.  
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49.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων 

Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.       

50.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτ ική 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 

με τα τρόφιμα.  

51.  Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα 

τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρ ώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή 

τροποποιηθεί (94/34/ΕΚ, 292/97).  

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

κριτήρια των τροφίμων.  

53.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας 

Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης  των γεωργικών αγορών 

και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος 

κανονισμός ΚΟΑ»).  

54.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα 

και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

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

ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή 

μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων 

των οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής.   

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

αυτή τροποποιηθεί.  

57.  Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.ΕΚ Β΄ 

630/2007.  

58.  ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

59.  ΚΑΝΟΝΙΣΟΣ  852/2004.  

60.  ΚΥΑ 15523/8-2006 Κωδικός Αριθμός Έγκρισης των ψυκτικών 

Εγκαταστάσεών.  

61.  ΚΥΑ 15523/31-08-2006 άρθρο 4 και 5,  και  άρθρου 6 του Καν. 852/2004 

περί αδειοδότησης των επιχειρήσεων και  έγκρισης αυτών.  

62.  ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή   του ΚΑΝ 

(ΕΚ) του 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους 

τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των 

νωπών οπωροκηπευτικών.  

63.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011  της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  

1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών 

και των μεταποιημένων οπωροκηπευτ ικών.  

64.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων 

εμπορίας για τις  μπανάνες,  για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω 

προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της  

μπανάνας.  
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65.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.  922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ.  

1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.  

66. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014  της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.  

1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τ ου Συμβουλίου με την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της 

Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των 

μεταποιημένων οπωροκηπευτικών .  

67.  ΚΥΑ  2533/63997/29-05-13 (ΦΕΚ 1380/Β/06-06-13).  

68. Εγκύκλιος  4453/116157/27-09-13. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
 

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο είδος, για την 
προμήθεια Νωπών οπωρολαχανικών όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές θα 
υποβληθούν 
ηλεκτρονικά 

μέσω της 
διαδικτυακής 

πύλης 
www.promitheus.

gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τρίτη  

22/10/2019 

Παρασκευή 
08/11/2019 και 

ώρα 15:00:00μ.μ. 

Πέμπτη 
14/11/2019 και 
ώρα 11:00π.μ. 

Η φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», τα οποία δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, γίνεται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου 
το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 13/11/2019. 

  

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/egkyklios4453_116157.pdf
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Η αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
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 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 

6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών, ανάδοχοι, εργολήπτες ή εργολάβοι) απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και 
έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: 
http//www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
SupervisedList.html 
Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.qov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

i. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 
όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 
  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.qov.gr/




8 

 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2θ07, και σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 

ii. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 
 

iii. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
 

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

7.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

7.2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

7.3 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

7.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

7.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

7.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ. ΣΥΜΜΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

7.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

7.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

7.9 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
(ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

7.10 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 (πέραν της παραγόμενης από το σύστημα) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ 
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8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/16, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε 
τέσσερις (4) ημέρες.  Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

10. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από επτά (7) ημέρες, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

11. Η τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, βασιζόμενη στο οριζόμενο 
δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 

12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στο ΚΗΜΔΗΣ και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού 
Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-
Προμήθειες και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί 
προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσης. 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικητής 

α/α 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Β. ΕΥΑΝΘΙΑ 

ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

  

http://www.promitheus.qov.gr/
http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Νωπά οπωρολαχανικά 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ(CPV) CPV15300000-1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο  Παράρτημα ΣΤ2’ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

& ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΕ: 1511 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

59.287,61 ευρώ  
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) ή 

66.995,00 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) 

Φ.Π.Α. Ο ΙΣΧΥΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δύο (2) έτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. α. Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 

όπως ισχύει). 

β. Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 

3335/Β/2014).  

2. α. Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας 

του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/16). 

β. Ποσοστό 0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 

969/Β/17). 

3. Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των 

προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007). 

4. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την 

αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του 

Ν.2198/94).  
    Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος αντί για 4% είναι 8%. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από τις εκάστοτε τηλεφωνικές ή 

μέσω fax παραγγελίες του αρμόδιου τμήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

24μηνη 

ΠΙΘΑΝΗ 
ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ

Α ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 

1 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 8.000 0,96 7.680,00 

2 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 632 0,97 613,04 

3 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20.000 0,40 8.000,00 

4 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 24.000 0,77 18.480,00 

5 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΟ 2.140 0,70 1.498,00 

6 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 9.000 0,40 3.600,00 

7 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛΟ 500 1,00 500,00 

8 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 6.000 0,88 5.280,00 

9 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 120 1,09 130,80 

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (δέμα) ΤΕΜΑΧΙΟ 2.300 0,40 920,00 

11 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 760 0,43 326,80 

12 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 160 0,44 70,40 

13 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΧΛΩΡΑ ΚΙΛΟ 600 1,10 660,00 

14 ΚΡΟΜΜΥΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 3.000 0,81 2.430,00 

15 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 160 0,27 43,20 

16 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 11.000 0,88 9.680,00 

17 ΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΙΛΟ 5.000 0,96 4.800,00 

18 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 
ΧΟΝΤΡΕΣ ΚΙΛΟ 866 1,23 1.065,18 

19 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 120 1,10 132,00 

20 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΟ 11.920 1,20 14.304,00 

21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 6.456 0,60 3.873,60 

22 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 2.200 1,40 3.080,00 

23 ΞΥΝΟΜΗΛΑ ΚΙΛΟ 362 1,10 398,20 

24 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 4.400 0,95 4.180,00 

25 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 4.000 1,10 4.400,00 

26 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 400 1,20 480,00 

27 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 4.000 1,10 4.400,00 

28 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 1.600 2,00 3.200,00 

29 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 400 2,40 960,00 

30 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 600 2,00 1.200,00 

31 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 500 0,70 350,00 

32 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 3.600 0,40 1.440,00 

33 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 8.000 1,30 10.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 118.575,22 

ΦΠΑ 13% 15.414,78 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 13% 133.990,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

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

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

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

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 

το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
Η προσκόμιση στο Νοσοκομείο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 
«Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς», θα πρέπει να γίνει το αργότερο 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών.  
Διευκρίνιση: H οικονομική προσφορά καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματικά 
στοιχεία αυτής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. 
 

 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 
Η εγγύηση συμμετοχής και το προβλεπόμενο στο άρθρο 79 του Ν.4412/16 (Α147) 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος Θ’ της 
παρούσης διακήρυξης.  

Οδηγία υποβολής εντύπου ΤΕΥΔ: Για την υποβολή του στο διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα 

να το υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr ως 

οικονομικοί φορείς και να επιλέξετε τηλεφόρτωση του σχετικού αρχείου espd-request που 

θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία της διακήρυξης μας στο ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να το 

συμπληρώσετε, να το εκτυπώσετε σε μορφή PDF και αφού το υπογράψετε ψηφιακά να το 

υποβάλλετε ως δικαιολογητικό συμμετοχής.  

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.qov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον 

εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 
β) Τεχνική προσφορά (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται ως τεχνική προσφορά όλα τα απαιτούμενα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’.  
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ καθώς και τις 
τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’. Στην συνέχεια, το σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. (Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω 
οριζόμενα απορρίπτονται). 
Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στη ελληνική. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως 
άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.    
 
γ) Φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». 
Φυσική υποβολή απαιτείται ΜΟΝΟ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα 
στοιχεία και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δεν απαιτούνται να προσκομισθούν σε 
φυσική μορφή αρκεί η ηλεκτρονική τους υποβολή σε μορφή .pdf. 
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1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως, 
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως 
ορίζεται κατωτέρω: 

1.2.2.1. Τιμές 
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του 

εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.  Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα 
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

6. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α-Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 
προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας. 
β-Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων 
χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν 
εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο 
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 
(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
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γ-Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη 
Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, 
το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης.  
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών 
ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' . 
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή 
της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του 
φορέα και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και 
όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 

7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής 
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

8. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

9. 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 κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις 
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

10. 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. 

11. Επισημαίνεται επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα 
πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες των τιμών του καταγράφονται στο 
παρατηρητήριο του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07. Για τον λόγο 
αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών 
με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονομική 
τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου 
είδους, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί 
στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος 
δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να 
αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. 

12. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του 
Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

13. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο 
του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07 θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. (Ν.3918/2011, άρθρo 13). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
EΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
Εκτός από την ειδική πλατφόρμα της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσετε μέσω 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, θα πρέπει να επισυναφθεί (επί ποινή απορρίψεως) έγγραφη 
οικονομική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι’. 
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Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του 
Παραρτήματος Β, οπότε μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα δώσει το 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του είδους,  κατά την ημέρα παράδοσης αυτού στην Αναθέτουσα Αρχή (το 
Νοσοκομείο). 
Κατά την συμπλήρωση της παραγόμενης από το ΕΣΗΔΗΣ ειδικής πλατφόρμας της 
οικονομικής προσφοράς και μόνο για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν ως προσφερόμενη τιμή μονάδος έκαστου 
είδους την τιμή που προκύπτει μετά την δοθείσα έκπτωση επί της προϋπολογιζόμενης στο 
Παράρτημα Β’ τιμής μονάδος μέτρησης με τέσσερα δεκαδικά ψηφία.   
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1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνεται, για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του N.4412/16. Η πληρωμή θα γίνει με την 

προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ανωτέρω διατάξεις και τα ορισθέντα στο Π.Δ. 113/2010.  

 
1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι 

προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες 

της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του 

προϊόντος. 
 
 
Επισημαίνεται ότι: 
 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

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

ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή για ένα (1) χρόνο προσμετρούμενες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 

παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωρίς να έχουν κληθεί 

εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ.100 

του Ν.4412/16 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα). 

2.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
1
 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

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

Προσφορά» όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.6 της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 της 

σελ.6 της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα και αμέσως μετά αφού επιλέξει συστηματικά 

στο ΕΣΗΔΗΣ «Ολοκλήρωση αξιολόγησης: Δικαιολογητικά/Τεχνική» προβαίνει 

σε   

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

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

άρθρο 2.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία, με την 

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

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

2.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 

της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 [Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού:] 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου
2
. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων και συντάσσει πίνακα με την κατάταξη των προσφορών κατά 

αύξουσα σειρά μειοδοσίας.  Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην 

τεχνική αξιολόγηση μόνο των α’ μειοδοτών και εφόσον κριθούν αποδεκτοί δεν απαιτείται 

περαιτέρω αξιολόγηση των επομένων μειοδοτών. Σε αντίθετη περίπτωση προβαίνει σε 

αξιολόγηση των επομένων μειοδοτών μέχρις ότου βρεθεί οικονομικός φορέας που πληροί τις 

τεχνικές απαιτήσεις. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 

συντάσσεται πρακτικό για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και απόρριψης όσων μειοδοτών 

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

προπεριγραφόμενη διαδικασία ανεύρεσης προσωρινών αναδόχων . 

 

 

                                                           
1
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
2
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 

φέρονται να       έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους” 
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών/τεχνικών 

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

όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους 

προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 

υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 

διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 

αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 

σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

τις ισότιμες προσφορές
3
.  [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται 

ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων
4
 («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Οικονομική Προσφορά-Τεχνική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

 

                                                           
3
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

4
 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν 

υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 
4497/2017. 
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3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρο 103 του Ν.4412/16)  

3.1. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως μέσω ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα εξής δικαιολογητικά 

 
Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 
δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ 

  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    
παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα 
με την οποία να δηλώνει τις πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής. 

Πτώχευση Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 
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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. 

3.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών είτε διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ότι δεν υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρόνο τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών, ή εκ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 

τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στη διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες είτε δεν 

υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα υποβληθέντα δεν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3.4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 

την κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/16. Προσοχή: Η ισχύς των 

διατάξεων του άρθρου 360 του Ν.4412/16 αρχίζει από 1-1-17 μέχρι τότε ισχύουν οι διατάξεις 

του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία». 
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4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για 

διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό 

προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 € και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μικρότερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%. 

4.4. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται προηγουμένη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
5.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

5.3. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα ή από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 72 του Ν.4412/8-8-2016) και η παρεχόμενη 

εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

5.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των 

κατακυρωμένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.  

5.5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η 

παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της 

στην Τράπεζα. 
 
 
6.  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς είναι η τιμή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της 

ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
2. Η εκτέλεση της Σύμβασης που θα υπογραφεί (Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής, Πληρωμές 

κ.λ.π. θα γίνει από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε 
τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 79860 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 49 

 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

   Α.1.Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ  ή  το 2% 

του ποσού που καλύπτει την συνολική προϋπολογισθείσα αξία μόνο των 

προσφερομένων ειδών χωρίς ΦΠΑ. 

ΝΑΙ   

   Α.2. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) [άρθρου 79 

παρ.4 ν.4412/2016 Α(147)] του Παραρτήματος Θ' της διακήρυξης. 
ΝΑΙ   

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:    

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι <<Α>> Κατηγορίας και να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, 

όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π (Άρθρο 119), των 

ισχυόντων Κανονισμών και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί 

ποιοτικού ελέγχου νωπών οπωρολαχανικών), Κανονισμό 2200/96 και 

1148/01 ΚΥΑ 257543/31.07.03, ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί 

υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών 

φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή 

πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της 

Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις (Αγορανομική Διάταξη 

14/89 Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών μέτρων που 

αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την 

εμπορία και διακίνησή τους από τη βάση παραγωγής μέχρι την τελική 

κατανάλωσή τους, να πληρούν τις απαιτήσεις των  Κανονισμών 

[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 

2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών,  του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης 

Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του 

Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών]. 

ΓΕΝΙΚΑ  

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρέσκα (το ανώτερο τριών 

ημερών – για τα οπωρολαχανικά εποχής), να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ώστε να είναι:  

- ακέραια, 

- υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή 

αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), 

- καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη,  

 - απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς 

και να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών, 

- απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 

- απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης, 

- απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή 

παγετό, 

- απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση, 

 - απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών 

καταλοίπων όπως είναι τα ακόλουθα: οργανοφωσφορικά, 

οργανοχλωριομένα και υδρογονάνθρακες. 

 

ΝΑΙ   
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 - Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι 

υπερβολικά, και οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο 

ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι.  

    Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να 

τους επιτρέπει: 

- να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, 

- να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

  και να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

προστασία τους κατά την μεταφορά και αποθήκευση. 

Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα 

στρώματα με ομοιογενές περιεχόμενο και ποτέ χύμα και θα πρέπει να 

τηρούνται οι ειδικές προδιαγραφές εμπορίας και τυποποίηση, έτσι όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

543/2011 και στην Αριθμ. Α2-718/28-7-2014   ΦΕΚ Β 2090/31-7-

2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 

και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 
Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να 

περιέχει προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους 

και σαφώς του ιδίου βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης. 

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια 

πλευρά με ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες 

τις ακόλουθες ενδείξεις:  

Α. Ταυτοποίηση: Όνομα και διεύθυνση του συσκευαστή και/ή του 

αποστολέα.  

Η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικαθίσταται:  

— για όλες τις συσκευασίες εκτός από τις προσυσκευασίες, από τον 

κωδικό του συσκευαστή και/ή του αποστολέα που έχει εκδοθεί ή 

αναγνωριστεί από επίσημη υπηρεσία, συνοδευόμενο από την ένδειξη 

«συσκευαστής και /ή αποστολέας» (ή ισοδύναμη συντομογραφία),  

— για τις προσυσκευασίες και μόνο, από το όνομα και τη διεύθυνση 

του πωλητή που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, 

συνοδευόμενα από την ένδειξη «συσκευασμένο για:» ή ισοδύναμη 

ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή, η ετικέτα πρέπει να περιέχει και έναν 

κωδικό που αντιστοιχεί στον συσκευαστή και/ή στον αποστολέα. Ο 

πωλητής παρέχει στις υπηρεσίες ελέγχου όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με τη σημασία του κωδικού αυτού.  

Β. Φύση του προϊόντος — Κοινή ονομασία του είδους, αν το προϊόν 

δεν είναι ορατό εξωτερικά.  

— Ονομασία της ποικιλίας.   

Γ. Καταγωγή του προϊόντος — Χώρα καταγωγής και ενδεχομένως, 

περιοχή παραγωγής ή εθνική ή περιφερειακή ή τοπική ονομασία.  

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά — Ποιοτική Κατηγορία.  

—Μέγεθος εκφραζόμενο ως:  

—Ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος (σε mm) ή — κωδικό(-ούς) μεγέθους 

που ακολουθείται, προαιρετικά, από το ελάχιστο ή μέγιστο μέγεθος ή 

τον αριθμό 

Ε. Αριθμός παρτίδας  
Όταν οι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, οι ενδείξεις πρέπει να 

αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο σε δύο τουλάχιστον πλευρές της 

παλέτας. 

Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση 

χάρτινες, καθαρές, απαλλαγμένες από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία, 

ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους σε 

ικανοποιητική κατάσταση.  

Τα υλικά παρασκευής των χαρτονιών που χρησιμοποιούνται στο 

εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και 

από υλικό τέτοιο, ώστε να μην είναι δυνατόν να προκληθούν 

εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν και κατάλληλα για να 

έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως 

χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις, επιτρέπεται με 

την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει με 

μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά. 
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15
ης

 

Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

.  

2. Salmonella spp. απουσία στα 25 gr. 

3. Singella απουσία στα 25 gr. 

4. E. Coli 0157:Η 7 απουσία στα 25 gr.  

Β.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΑΓΓΟΥΡΙΑ. Cucumis sativus-Σικυός.    

Τα αγγούρια πρέπει,  πλέον των γενικών 
προδιαγραφών ποιότητας, να είναι όψεως νωπής,  
σφιχτά, χωρίς πικρή γεύση. Τα αγγούρια πρέπει να  
είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών και 
ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη,  
περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 
κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα,  
προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  
χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις  
από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, 
μώλωπες ή άλλες ζημιές .  Τα αγγούρια πρέπει να 
έχουν ικανοποιητική ανάπτυξη, έχοντας συγχρόνως 
σπόρους τρυφερούς, σχηματισμένα και  σχεδόν ίδια.  
Το μέγεθος των προϊόντων πρέπει να έχει μήκος από 
20-30 cm  και διάμετρο μεταξύ 4 και  7 cm .  Η 
συσκευασία των αγγουριών είναι υποχρεωτική σε 
νάιλον σακούλες ή χαρτοκιβώτια με οπές. Τα 
αγγούρια πρέπει να είναι αρκετά σφικτά κατά τη 
συσκευασία που πρέπει να γίνεται με τρόπο άνετο 
ώστε να αποφευχθεί κάθε ζημιά κατά τη μεταφορά.  
Τα προϊόντα πρέπει να είναι  απαλλαγμένα από κάθε 
ξένη ουσία ή /και οσμή. Τα προϊόντα πρέπει να 
παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να 
τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη 
μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό σε 
ικανοποιητική κατάσταση και  να αντ αποκρίνονται  
πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου 
προορισμού.  

ΝΑΙ   

Β.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΑΡΟΤΑ. Δαύκος (Daucus) της 

οικογένειας των Σελινοειδών. 
   

Τα καρότα πρέπει  να είναι υγιή (αποκλείονται  τα 
προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή από 
αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν 
ακατάλληλα για κατανάλωση),  να είναι καθαρά 
δηλαδή να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από ορατά 
ξένα σώματα, να είναι σφικ τά, να είναι  πρακτικά 
απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, να είναι  
πρακτικά απαλλαγμένα από ζημίες που προέρχονται  
από επιβλαβείς οργανισμούς, να μη φέρουν 
γραμμώσεις,  να µην έχουν σποροποιηθεί,  να µη 
διακλαδίζονται και  να είναι απαλλαγμένα από 
δευτερεύουσες ρίζες,  να είναι απαλλαγμένα από μη 
κανονική εξωτερική υγρασία, δηλαδή να είναι  

ΝΑΙ   
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επαρκώς στεγνά μετά από το πλύσιμο, να είναι  
απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση, να είναι  
ακέραια, φρέσκα, να παρουσιάζουν τα τυπικά 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Το  μέγεθος να είναι  
15-25 mm κατά διάμετρο ή 80 -120 gr κατά βάρος. Το 
περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας ή παρτίδας 
πρέπει να είναι  ομοιογενές  και  να περιέχει  μόνο 
καρότα της ίδιας  καταγωγής, ποικιλίας,  ποιότητας,  
παρουσίασης και μεγέθους. Το ορατό μέρος τον 
περιεχομένου του μέσου συσκευασίας ή της  παρτίδας 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα 
φύλλα πρέπει να είναι βγαλμένα ή κομμένα κοντά στο 
λαιμό χωρίς να βλάπτεται η ρίζα. Τα καρότα να είναι  
συσκευασμένα σε νάιλον σακούλες και  σε μικρές 
συσκευασίες των 10  ή 20 Kgr  τοποθετημένα σε 
πολλαπλά στρώματα, διατεταγμένα μέσα στη 
συσκευασία. Τα καρότα πρέπει να συσκευάζονται  
κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
προστασία τους.  

Β.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ. Κολοκυνθοειδών 

(Cucurbitaceae).  
   

Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
μίσχο (που είναι δυνατό να έχει υποστεί ελαφρά 
φθορά) και άνθος,  να είναι νωπής εμφανίσεως,  
συνεκτικά, υγιή (αποκλείονται  τα προϊόντα που έχουν 
προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί  αλλοιώσεις σε 
βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση )  
και απαλλαγμένα από κοιλότητες και σχισμές. Τέλος,  
πρέπει να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, 
χωρίς όμως οι σπόροι  να έχουν καταστεί συνεκτικοί .  
Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι  ολόκληρα,  ακέραια,  
υγιή,  απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών,  καλά 
σχηματισμένα,  με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  
καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς  
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις  από 
παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα πρέπει  να είναι  
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και  οσμή. Το 
μήκος για τα κολοκυθάκια να είναι από 50 -150mm 
(κολοκυθάκια χονδρά για ειδικές παρασκευές,  μετά 
από ειδική παρ αγγελία του Νοσοκομείου) και το  
μήκος μετριέται από το σημείο συμβολής με το μίσχο 
μέχρι το άκρο της στεφάνης του οπώρας. Τα προϊόντα 
πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση 
τέτοια που να τους επιτρέπει  να αντέχουν στη 
μεταφορά και στη μεταχείριση, ώ στε να φτάνουν στον 
προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις  
του τύπου προορισμού.  

ΝΑΙ   
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Β.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ, Βρασική η 

λαχανώδης ποικ., ΜΠΡΟΚΟΛΑ (Brassica oleracea). 
   

Τα κουνουπίδια και τα μπρόκολα πρέπει να είναι  
χρώματος λευκού έως μωβ αποκλεισμένης κάθε άλλης 
απόχρωσης, οι ανθοφόρες κεφαλές αυτών πρέπει να 
είναι όψεως νωπής,  συνεκτικές με τα άνθη σφικτά,  
απαλλαγμένες από ελαττώματα όπως κηλίδες,  
εξογκώματα φύλλων στο  κέντρο και κάθε είδους 
προσβολές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, 
ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών,  καλά 
σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  
καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοι πα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς  
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα πρέπει  να είναι  
απαλλαγμένα από κάθε ξένη  γεύση ή/και ορμή. Εάν 
τα προϊόντα παρουσιάζονται  "με φύλλα" ή "µε φύλλα 
κομμένα στο στεφάνι",  τα φύλλα πρέπει  να είναι  
νωπής όψεως.  Η ελάχιστη διάμετρος της  ισημερινής 
τομής να είναι περίπου στα 150 mm .  Τα προϊόντα 
πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατά σταση 
τέτοια που να τους επιτρέπει  να αντέχουν στη 
μεταφορά και τη μεταχείριση ώστε να φτάνουν σε 
ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται στις  
εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 
Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει είναι καλά σφιγμένα 
εντός της συσκευασίας, αλλά οι  ανθοφόρες κεφαλές 
δεν πρέπει να καταστρέφονται από υπερβολικές 
πιέσεις .  

ΝΑΙ   

Β.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ. Κρόμμυον ή 

Άλλιον το κοινό. 
   

Οι βολβοί πρέπει να είναι σκληροί και αρκετά ξεροί 
για τη προβλεπόμενη χρήση, οι δύο δε πρώτοι  
εξωτερικοί χιτώνες,  καθώς και το στέλεχος, πρέπει να 
είναι εντελώς αποξηραμένοι.  Οι βολβοί πρέπει να 
είναι σφικτοί και  ανθεκτικοί,  χωρίς φύτρα,  
απαλλαγμένοι  από  εξογκώματα που έχουν προκληθεί  
από ανώμαλη βλαστική ανάπτυξη και  πρακτικά 
απαλλαγμένοι από ριζικό θύσανο. Τα κρεμμύδια 
πρέπει να είναι  ολόκληρα, ακέραια, υγιή,  
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων,  
τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα  με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  
καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς  
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλω πες ή 
άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα πρέπει  να είναι  

ΝΑΙ   
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απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και  οσμή. Η 
ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να 50 -70 
mm .  Τα κρεμμύδια πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη 
και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 
αντέχουν στη μεταφορά και  στη μεταχείριση ώστε να 
φτάνουν στον προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται  πλήρως στις  
εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού.  

Β.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΛΑΧΑΝΑ. ΚΡΑΜΒΗ Η 

ΛΑΧΑΝΩΔΗΣ. 
   

Τα λάχανα πρέπει να είναι  νωπά,  σφικτά, χωρίς  
σκασίματα και χωρίς  εκβλαστήματα και κανονικής 
εξωτερικής υγρασίας.  Αποκλείονται τα λάχανα που 
φέρουν ίχνη σήψης ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν 
ακατάλληλα για κατανάλωση. Ο βλαστός πρέπει να 
κόβεται ελαφρά από τα πρώτα φύλλα, τα οποία 
παραμένουν επί του βλαστού και η τομή πρέπει να 
είναι λεία. Τα φύλλα των λάχανων πρέπει  να είναι  
καλά προσκολλημένα (εκτός από ορισμένα φύλλα 
προστασίας).  Τα λάχανα πρέπει  να είναι  ολόκληρα, 
ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών,  καλά 
σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  
καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς  
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα πρέπει  να είναι  
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή.  
Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  Το κατά 
μονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει  να είναι  κατώτερο 
των 1.000gr .  Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν 
ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 
επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη 
μεταχείριση ώστε να φτάνουν στον προορισμό τους σε 
ικανοποιητική κατάσταση και  να ανταποκρίνονται  
πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου 
προορισμού.  
 

ΝΑΙ   

Β.7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΜΑΡΟΥΛΙΑ. (Lactuca sativa, 

Λακτούκη η ήμερος). 
   

Τα προϊόντα πρέπει να είναι:  ακέραια,  υγιή 
(αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί  
από σήψη ή φέρουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν 
ακατάλληλα για κατανάλωση),  καθαρά και  
περιποιημένα, δηλαδή ουσιαστικά απαλλαγμένα από 
χώμα ή οποιαδήποτε άλλη ουσία και  απαλλαγμένα 
από ορατές ξένες  ουσίες,  φρέσκα,  ουσιαστικά 
απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, 
απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται από 
επιβλαβείς οργανισμούς, συμπαγή, μη προχωρημένης 
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ανάπτυξης , απαλλαγμένα από εξωτερική μη 
φυσιολογική υγρασία,   απαλ λαγμένα από ξένη οσμή 
και/ή ξένη γεύση.  
Όσον αφορά τα μαρούλια, επιτρέπεται  λόγω της 
χαμηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της 
βλάστησης να έχουν αποκτήσει κοκκινωπό χρώμα, 
χωρίς βέβαια να αλλάζει σημαντικά η εμφάνιση του 
προϊόντος.  
Οι ρίζες  πρέπει  να κό βονται στη βάση των τελευταίων 
φύλλων και η τομή πρέπει να είναι συμμετρική.  
Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν κανονική 
ανάπτυξη. Επίσης,  η κατάσταση και  η ανάπτυξη των 
προϊόντων πρέπει να τους επιτρέπουν: να αντέχουν τη 
μεταφορά και τον εν γένει  χειρισμό , και να φθάνουν 
σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 
Τα προϊόντα πρέπει να είναι όψεως νωπής, καθαρά 
και περιποιημένα (δηλαδή σχεδόν απαλλαγμένα από 
φύλλα µε χώμα, ασπρόχωμα ή άµµο και ανθοφόρες).  
Η ανάπτυξή τους πρέπει να είναι κανονική ανάλο γα 
µε την περίοδο παραγωγής και εμπορίας, και σε καμία 
περίπτωση να µην είναι υπερβολικά προχωρημένη, να 
είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων 
και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και  
κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 
υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς  
ίχνη μούχλας,  μώλωπες ή άλλες ζημιές.  Τα πρ οϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση 
ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  
Τα κεφαλωτά μαρούλια πρέπει να έχουν μία μόνο 
καρδιά καλά σχηματισμένη. Ωστόσο, τα κεφαλωτά 
μαρούλια που καλλιεργούνται υπό κάλυψη είναι  
αποδεκτό να  έχουν μικρή καρδιά.  
Τα μαρούλια τύπου ρωμάνα πρέπει να έχουν καρδιά,  
η οποία επιτρέπεται να είναι μικρή.  
Τα κιβώτια πρέπει  να είναι απαλλαγμένα κατά τη 
συσκευασία από κάθε ξένο σώμα, κυρίως φύλλα 
αποκολλημένα από το σώμα του φυτού και τεμάχια 
στελέχους.  

Β.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ. Solanum melongena, 

Στρύχνον η μελιτζάνα. 
   

Οι μελιτζάνες πρέπει  να είναι συνεκτικές,  να µην 
έχουν προσβληθεί από σήψη ή να έχουν υποστεί 
αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται  
ακατάλληλες προς βρώση, να είναι εφοδιασμένες με 
κάλυκα και μίσχο (που είναι  δυνατό να έχουν υποστεί  
ελαφρά φθορά),  να έχο υν αναπτυχθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό (χωρίς εν τούτοις η σάρκα τους 
να είναι  ινώδης ή ξυλώδης,  χωρίς οι  σπόροι να έχουν 
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αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό),  να είναι νωπής 
εμφάνισης αλλά απαλλαγμένες από κάθε εξωτερική 
υγρασία πέραν της φυσιολογικής και γενικά  κάθε 
αλλοίωση.  Οι  μελιτζάνες πρέπει να είναι  ολόκληρες, 
ακέραιες,  υγιείς,  απαλλαγμένες από προσβολές 
ζωικών παράσιτων,  τρωκτικών, εντόμων και  
ασθενειών, καλά σχηματισμένες µε επαρκή ανάπτυξη,  
περιποιημένες,  καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από 
κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα,  
προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  
χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις  
από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, 
μώλωπες ή άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα πρέπει να είναι  
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή /και  οσμή. Η 
ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να είναι 60 
mm .  Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη 
και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 
αντέχουν στη μεταφορά και  στη μεταχείριση ώστε να 
φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται  πλήρως στις  
εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου προορισμού.  

  Ποικιλίες που θα προσφέρονται  είναι:  
1.ΦΛΑΣΚΕΣ  ωοειδείς  και με μακριούς καρπούς, 
βάρους 150 περίπου gr ,  χρώματος σκούρου μοβ.  
2.ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ  Λεωνιδίου  (Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης),  με μακρύς καρπούς, βάρους 120 -150 gr,  
μωβ χρώματος.  

 

Β.9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΑΤΑΤΕΣ. Στρύχνον το κονδυλόρριζον, 

Solanum tuberosum. 
   

Οι πατάτες πρέπει να είναι ολόκληρες ακέραιες,  
υγιείς,  απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών,  καλά 
σχηματισμένες με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες,  
καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς  
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπ ες ή 
άλλες ζημιές.  Οι  πατάτες πρέπει  να είναι  
απαλλαγμένες από κάθε ξένη γεύση και  οσμή. Να 
είναι σφικτές και συνεκτικές χωρίς αλλοιώσεις,  
απαλλαγμένες από καφέ εσωτερικές κηλίδες   
πρακτικά απαλλαγμένες από πρασίνισμα (μέχρι το 1/8 
της επιφάνειας) που να α φαιρείται με το καθάρισμα 
και σε ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 1% του 
συνολικού βάρους της συσκευασίας. Η επιδερμίδα να 
παρουσιάζει λεία και  συνεχή υφή ενώ το χρώμα της 
να είναι κίτρινο. Οι  πατάτες θα είναι εξωτερικά  
καθαρισμένες από χώματα .  
Το μέγεθος  του κονδύλου να κυμαίνεται από 35 έως 
65 mm ,  (μέτριες) με σχήμα στρογγυλό έως 
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μακρόστενο, με μικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου 
καρυδιού σε ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε 
όλη τη χορηγούμενη ποσότητα.  
Το περιεχόμενο της  κάθε συσκευασίας πρέπει να 
περιλαμβάνει πατάτες της ίδιας προέλευσης,  
ποικιλίας,  ποιότητας και μεγέθους .  Οι πατάτες πρέπει 
να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας και να 
έχουν τον ίδιο χρωματισμό επιδερμίδας. Τα μέσα 
συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία 
και τον αερισμό  του προϊόντος,  να είναι καινούργια 
καθαρά και από υλικό που δεν προκαλεί εξωτερικές ή 
εσωτερικές αλλοιώσεις στους κονδύλους.  
  Η συσκευασία να είναι σε δικτυωτούς σάκους των 25 
Kgr .  Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη 
και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 
αντέχουν στη μεταφορά και  στη μεταχείριση ώστε να 
φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση.  
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
Σύμφωνα µε το Π.∆.365/2002 και τον Καν.(ΕΕ)  
543/2011 είναι υποχρεωτική η σήμανση του 
προϊόντος,  επί της συσκευασίας της παραγόμενης 
στην Ελλάδα ή εισαγόμενης από Τρίτες  Χώρες και  
διακινούμενης στην Ελλάδα και  στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πατάτας, από τον παραγωγό έως και το στάδιο 
της λιανικής πώλησης .  
Κατά τη διακίνηση πατάτας εμπορίου από τα 
συσκευαστήρια στην ετικέτα σήμανσης υποχρεωτικά 
πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:  
1.  ο αριθμός από το μητρώο εμπόρων νωπών 

οπωροκηπευτικών (Κωδικός αριθμός GR από τη 
βάση ΜΕΝΟ του Υπ.Α.Α.Τ),  

2.  ο αριθμός Φυτοϋγειονοµικού Μητρώου (Α.Μ.) του 
παραγωγού και του συσκευαστή,  

3.  το είδος,  
4.  η χώρα καταγωγής και  η περιοχή,  
5.  η ποικιλία,  
6.  η ποιοτική κατηγορία,  
7.  ο αριθμός παρτίδας (LOT),  
8.  το βάρος, και  
9.  η ένδειξη <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ>.  

Υπόδειγµα ετικέτας ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ  ΠΑΤΑΤΑΣ   
1.  ΕΙ∆ΟΣ:    ΠΑΤΑΤΑ   
2.  ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:  
3.  ΠΕΡΙΟΧΗ: ή Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ:  
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ:  
5.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ και Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ και 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:  

6.  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  
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7.  ΠΟΙΚΙΛΙΑ:   
8.  ΒΑΡΟΣ:  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ  
Κάθε παραγωγός, διακινητής, συσκευαστής πατάτας,  
οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Φυτοϋγειονοµικό 
Μητρώο που τηρείται στις ∆/νσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Οικονομίας.   
Τα συσκευαστήρια που ανασκευάζουν πατάτα 
φαγητού προερχόμενη από άλλες χώρες της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να αναγράφουν επί  
της νέας συσκευασίας όλες τις πληροφορίες σύμφωνα 
με το υπόδειγμα της ετικέτας.  

Β.10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΙΠΕΡΙΕΣ. Καψικόν (Capsicum).    

Οι πιπεριές πρέπει να είναι ολόκληρες, φρέσκιες,  
υγιείς,  αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 
προσβληθεί από σήψη ή από αλλοιώσεις που είναι  
δυνατόν να τα καταστήσουν ακατάλληλα για 
κατανάλωση, καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από 
ορατά ξένα σώματα, καλά αναπτ υγμένες,  χωρίς  
ελαττώματα που οφείλονται στον παγετό, χωρίς  
τραύματα που δεν έχουν επουλωθεί,  χωρίς εγκαύματα 
από τον ήλιο,  με ποδίσκο, απαλλαγμένες από µη 
κανονική εξωτερική υγρασία, απαλλαγμένες από ξένη 
οσμή ή/και γεύση. Οι γλυκές πιπεριές πρέπει να είν αι  
καλής ποιότητας. Πρέπει να είναι σφικτές,  να έχουν 
το σχήμα,  την ανάπτυξη και τον χρωματισμό που είναι  
κανονικοί για την ποικιλία,  λαμβανομένου υπόψη του 
σταδίου ωριμάνσεως, να είναι  πρακτικά 
απαλλαγμένες από κηλίδες. Ο ποδίσκος μπορεί να 
έχει υποστεί ελαφρά βλάβη ή να έχει κοπεί ,  εφόσον ο 
κάλυκας είναι άθικτος. Οι πιπεριές  πρέπει να 
εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε 
τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν στη μεταφορά 
και τη μεταχείριση, και να φθάνουν υπό 
ικανοποιητικές συνθήκες στον τόπο προορ ισμού. Το 
περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι 
ομοιογενές,  δηλαδή να περιέχει γλυκές πιπεριές της  
ίδιας καταγωγής, ποικιλίας  ή εμπορικού τύπου, 
ποιότητας, μεγέθους και να βρίσκονται  αισθητά στο 
ίδιο στάδιο ωρίμανσης και να έχουν τον ίδιο  
χρωματισμό. Το ορατό μέρος του περιεχομένου του 
μέσου συσκευασίας πρέπει  να είναι  
αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι γλυκές πιπεριές  
πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία του προϊόντος. Τα μέσα 
συσκευασίας πρέπει να είναι  απ αλλαγμένα από κάθε 
ξένο σώμα. Οι  πιπεριές πρέπει  να συσκευάζονται  σε 
χαρτοκιβώτια των 10 Kgr περίπου. Πιπεριές  
στρογγυλές,  πράσινες,  τραγανές,  μετρίου μεγέθους. 
Προτεινόμενη ποικιλία η πράσινη της Νέας 
Μαγνησίας με τους γλυκούς και σαρκώδεις καρπούς.  
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Β.11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΣΕΛΙΝΑ. Σέλινο το βαρύοσμον, 

Apium graveolens.  
   

Τα σέλινα πρέπει να είναι  ακέραια,  επιτρέπεται η 
κοπή του άνω μέρους, νωπής εμφανίσεως, υγιή,  
αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προστεθεί από 
σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις,  σε βαθμό ώστε να 
καθίστανται ακατάλληλα για κατανάλωση, χωρίς  
ζημιές  που έχουν υποστεί από παγετό, χωρίς κούφια 
τμήματα, παραφυάδες και ανθοφόρους άξονες,  
καθαρά χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες,  πρακτικά 
χωρίς φθορές που έχουν προκληθεί από παράσιτα,  
πρακτικά χωρίς παράσιτα, χωρίς υπερβολική 
εξωτερική υγρασία, δηλαδή αρκετά "στεγνά" μετά 
από το πλύσιμο, χωρίς ξένες οσμές ή/και γεύσεις.  Τα 
σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας, κανονικού σχήματος και χωρίς ίχνη 
ασθενειών τόσο στα φύλλα όσο και στις κύριες  
νευρώσεις .  Οι κύριες  νευρώσεις δεν πρέπει να είναι  
ούτε τσακισμένες ούτε ινώδεις,  να µην έχουν 
συνθλιβεί ή σκάσει.  Η κύρια ρίζα πρέπει  να είναι  
καλά καθαρισμένη και να μη υπερβαίνει  τα 5 cm 
μήκους. Τα σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να 
παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη,  λαμβάνοντας 
υπόψη την περίοδο παραγωγής και η κατάστασή τους 
να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να αντέξουν 
στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως και να 
φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 
κατάσταση. Το περιεχόμενο κάθε  κιβωτίου πρέπει να 
είναι ομοιογενές και  να περιλαμβάνει αποκλειστικά 
σέλινα με ραβδώσεις της  αυτής καταγωγής,  
ποιότητας, χρώματος και μεγέθους. Το διακρινόμενο 
τμήμα του περιεχομένου του κιβωτίου πρέπει να είναι  
αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Η παρουσίαση του 
σέλινου να γίνεται με δεσμίδες στο μέσο συσκευασίας 
και ο αριθμός των τεμαχίων που τις απαρτίζουν 
πρέπει να είναι σταθερός για κάθε κιβώτιο. Τα σέλινα 
µε ραβδώσεις πρέπει  να συσκευάζονται κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του 
προϊόντος.  

ΝΑΙ   

Β.12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΣΚΟΡΔΑ. (Allium sativum, Άλλιον το 

ήμερον). 
   

Τα σκόρδα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων,  
τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  
καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς  
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα πρέπει  να είναι  
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή.  

ΝΑΙ   
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Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα σκόρδα 
πρέπει να είναι χωρίς φύτρα ορατά εξωτερικά. Η 
ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να είναι 30 
mm .  Επιπλέον, τα σκόρδα πρέπει  να συσκευάζονται  
σε πλεξίδες  των 24 βολβών (ξερά σκόρδα) και πρέπει  
να είναι πλεγμένα με τον  ίδιο τους τον βλαστό και  
δεμένα με σπάγκο ή και σε μικρότερη συσκευασία. Η 
κοπή δε των βλαστών πρέπει να είναι καθαρή. Τα 
προϊόντα πρέπει  να παρουσιάζουν ανάπτυξη και  
κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν 
στη μεταφορά και  στη μεταχείριση ώστε  να φτάνουν 
στον προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και  
να ανταποκρίνονται πλήρως στις  εμπορικές  
απαιτήσεις του τόπου προορισμού.  

Β.13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΝΤΟΜΑΤΕΣ. Στρύχνον το 

λυκοπερσικόν. 
   

Οι τομάτες πρέπει να είναι του εμπορικού τύπου 
«στρογγυλές» νωπές, να μην έχουν σαπίσει  ή υποστεί  
άλλες αλλοιώσεις τέτοιες που να τ ις  καθιστούν 
ακατάλληλες για κατανάλωση, να είναι  επαρκώς 
συνεκτικές,  απαλλαγμένες από μη επουλωμένα 
σπασίματα και από εμφανείς πράσινους 
χρωματισμούς στη ζώνη που βρ ίσκεται  στη βάση του 
ποδίσκου. Οι τομάτες πρέπει να είναι ολόκληρες, 
ακέραιες,  υγιείς,  απαλλαγμένες από προσβολές 
ζωικών παρασίτων,  τρωκτικών, εντόμων και  
ασθενειών, καλά σχηματισμένες,  με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένες,  καθαρές (κυρίως 
απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και  
κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 
υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς  
ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές,  απαλλαγμένες 
από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γεν ικά, πρέπει να 
είναι καλής ποιότητας.  Ο  καρπός να είναι σφαιρικός ή 
μακρόστενος, εδώδιμος, ώριμος ζουμερός και να έχει  
έντονο  κόκκινο  χρώμα απαλλαγμένος από σκασίματα.  
Το μέγεθος της διαμέτρου της ισημερινής τομής να 
είναι 30 –  40  mm Κωδικών 3 και 4,  βάρους 150 -250 gr  
ανά τεμάχιο περίπου. Τα προϊόντα πρέπει να 
παρουσιάζουν ανάπτυξη και  κατάσταση τέτοια που 
να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και  στη 
μεταχείριση ώστε να φτάνουν στον προορισμό τους σε 
ικανοποιητική κατάσταση και  να ανταποκρίνονται  
πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου 
προορισμού. Επιπλέον, απαγορεύεται η τοποθέτηση 
σφραγίδας ή ετικέτας πάνω στις ίδιες τις τομάτες .  

ΝΑΙ   

Β.14. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΜΥΡΩΔΙΚΑ (ΑΝΙΘΟ, ΜΑΪΝΤΑΝΟ, 

ΔΥΟΣΜΟ). 
   

Τα προϊόντα πρέπει να είναι:  ακέραια, υγιή,  
αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από 
σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 
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κατανάλωση, καθαρά και περιποιημένα, δηλαδή 
ουσιαστικά απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτε 
άλλη ουσία και απαλλαγ μένα από ορατές ξένες  
ουσίες,  φρέσκα,  ουσιαστικά απαλλαγμένα από 
επιβλαβείς οργανισμούς, ουσιαστικά απαλλαγμένα 
από φθορές που προκαλούνται από επιβλαβείς  
οργανισμούς,  συμπαγή, μη προχωρημένης 
ανάπτυξης, απαλλαγμένα από εξωτερική μη 
φυσιολογική υγρασία,   απαλλαγμένα από ξένη οσμή 
και/ή ξένη γεύση.  
Οι ρίζες  πρέπει  να κόβονται στη βάση των τελευταίων 
φύλλων και η τομή πρέπει να είναι συμμετρική.  
Μαϊντανός  δέμα 100γρ, φρέσκος αρίστης ποιότητας, 
ώριμος και πράσινος .  
Δυόσμος  φρέσκος, δέμα 100γρ αρίστης ποιότητας,  
ώριμος και πράσινος.  
Άνηθος  φρέσκος, δέμα 100γρ, αρίστης ποιότητας, 
ώριμος και πράσινος .  

Β.15. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ.    

Πράσινα, φρέσκα, καθαρισμένα από περιττά μέρη, σε δέμα των 1000gr. ΝΑΙ   

Β.16. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ.    

Παντζάρια φρέσκα, αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. ΝΑΙ   

Β.17. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Actinidia chinensis 

Planch. 
   

Τα ακτινίδια πρέπει να είναι:  ακέραια (αλλά χωρίς  
ποδίσκο),  υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 
προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν 
ακατάλληλα για κατανάλωση),  καθαρά, ουσιαστικά 
απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, ουσιαστικά 
απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, 
απαλλαγμένα από φθορές οι οποίες προκαλούνται 
από επιβλαβείς οργανισμούς που προσβάλλουν τη 
σάρκα, αρκετά συνεκτικά (ούτε μαλακά, ούτε 
μαραμένα, ούτε υδαρή),  καλά σχηματισμένα,  
αποκλείονται  οι διπλοί ή πολλαπλοί καρποί,  
απαλλαγμένα από εξωτερική μη φυσιολογική 
υγρασία,  απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη 
γεύση.   
Τα ακτινίδια πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη 
και να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε:  να 
αντέχουν τη μεταφορά και  τον εν γένει  χειρισμό, και  
να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 
προορισμού.  
Τα ακτινίδια πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα 
και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμασης.  
Οι καρποί  πρέπει  στο στάδιο της  συσκευασίας να 
έχουν βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2° Brix ή 15 % 
μέσης περιεκτικότητας σε ξηρ ή ουσία .  
Τα ακτινίδια πρέπει να είναι καλής ποιότητας και  να 
έχουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας.  
Πρέπει να είναι  σφριγηλά και η σάρκα τους πρέπει να 

ΝΑΙ   
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είναι τελείως υγιής.  
Οι καρποί μπορούν ωστόσο, να παρουσιάζουν τα 
ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με την π ροϋπόθεση 
ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα,  
τη διατηρησιμότητα και  την παρουσίαση στη 
συσκευασία:  ελαφρό ελάττωμα σχήματος (αλλά χωρίς  
εξογκώματα και  δυσμορφίες),  ελαφρά ελαττώματα 
χρωματισμού, ελαφρά ελαττώματα του φλοιού, υπό 
τον όρο ότι  η ολική επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει 1  
cm, μικρό «στίγμα του Hayward» που εμφανίζει μια 
επιμήκη γραμμή και δεν προεξέχει .   
Η αναλογία της ελάχιστης διαμέτρου προς τη μέγιστη 
διάμετρο του καρπού μετρούμενη στην ισημερινή 
τομή πρέπει να είναι 0,7 cm ή μεγα λύτερη .  
Το ελάχιστο βάρος να είναι 70 g r περίπου.  

Β.18. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΑΧΛΑΔΙΑ Απία (Pyrus) .     

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί  επιμελώς με το 
χέρι και να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και  
κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας και η σάρκα δεν πρέπει  
να έχει  υποστεί  καμία φθορά.  Τα προϊόντα πρέπει να 
είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα  από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων 
και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και  
κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερι κή ασυνήθιστη 
υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς  
ίχνη μούχλας,  μώλωπες ή άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση 
ή/και οσμή. Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της 
κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσω πευτικό 
του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των 
συσκευασιών πρέπει να είναι  μεταξύ τους 
ομοιογενές. Η σάρκα πρέπει να είναι απολύτως υγιής.  
Το μέγεθος ορίζεται  από τη μέγιστη διάμετρο της 
ισημερινής τομής ή από το βάρος.  
Το ελάχιστο μέγεθος είναι:   
α) Για  τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος 
βάσει διαμέτρου:  
Μεγαλόκαρπες ποικιλίες 55 mm.  
Λοιπές ποικιλίες 50 mm.  
β) Για τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος 
βάσει βάρους:   
Μεγαλόκαρπες ποικιλίες 110g r.    
Λοιπές ποικιλίες 100g r.  
Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, 
υπό τον όρο ότι αυτά δεν βλάπτουν τη γενική 
εμφάνιση του προϊόντος,  την ποιότητά του, τη 
διατηρησιμότητά του και την παρουσίασή του στη 
συσκευασία:  
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—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  
—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  
—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος,  
—  πολύ ελαφρά τραχείς σκωριόχροους χρωματισμούς,  
—ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν:   
—  τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους 
σχήματος,  
—  το 1 cm 2  συνολικής επιφάνειας για τα άλλα 
ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλίδα του 
φουζικλαδίου (Venturia pirina και V. inaequalis)  της  
οποίας η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 0,25 cm 2 .  
—  ελαφρούς μώλωπες που δεν υπερβαίνουν το 1 cm 2  
συνολικής επιφάνειας.  
Ο ποδίσκος μπορεί να είναι ελαφρά κατεστραμμ ένος.  
Τα αχλάδια δεν πρέπει να παρουσιάζουν λιθίαση .  
Η συσκευασία πρέπει να είναι  τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος 
και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 
λειτουργιών του. Οι  συσκευασίες πρέπει  να είναι  
καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να 
φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις.  Τα προϊόντα 
πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση 
τέτοια που να τους επιτρέπει  να αντέχουν στη 
μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 
προορισμό τους σε ικανοποιητική κατά σταση και να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις  
του τύπου προορισμού. Επιπλέον,  τα φρούτα αν είναι 
συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ ' ανώτατο 
όριο, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε σκληρά 
σφαιρικά υποστηρίγματα τέτοια ώστε να µην 
ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του 
κατώτερου στρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία του προϊόντος.  Προτεινόμενες 
ποικιλίες Κρυστάλλι και Βουτυράτη.  

Β.19. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ.    

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί  επιμελώς µε το 
χέρι και να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και  
κατάσταση ωριμότητας, φυσιολογική (άνευ τεχνητών 
τρόπων) σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της  
ποικιλίας. Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί 
προσεκτικά με το χέρι ,  να έχουν επαρκή ανάπτ υξη και  
η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα 
προϊόντα πρέπει  να είναι ολόκληρα, ακέραια,  υγιή,  
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων,  
τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα,  με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  
καθαρά (κυρίως α παλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς  
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
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παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα πρέπει  να είναι  
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή.  
Τα καρπούζια πρέπει  να είναι Α κατηγορίας και να 
έχουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας.  
Το μήκος του μίσχου του καρπουζιού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 5cm. Γενικά, πρέπει να είναι  καλής 
ποιότητας ώριμα με έντονο κό κκινο εσωτερικό 
χρωματισμό. Τα καρπούζια ανά τεμάχιο  να είναι  
βάρους 6 -10Kgr .  Η συσκευασία πρέπει  να είναι  
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 
προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των 
ζωτικών και  φυσιολογικών λειτουργιών του. Τα 
προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και  
μια κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 
αντέχουν στη μεταφορά και  στη μεταχείριση ώστε να 
φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται  πλήρως στις  
εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμ ού.  

Β.20. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΕΡΑΣΙΑ.    

Τα κεράσια πρέπει να είναι ολόκληρα, φρέσκα στην 
όψη, υγιή, αποκλείονται  τα προϊόντα που έχουν 
σαπίσει ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που να 
τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, κρουστά 
(ανάλογα µε την ποικιλία),  καθαρά, σχεδόν 
απαλλαγμένα από εμφανείς  ξένες  ουσίες,  πρακτικά 
απαλλαγμένα από παράσιτα, χωρίς ασυνήθιστη 
εξωτερική υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή 
ή/και γεύση, πρέπει να φέρουν τον ποδίσκο τους. Τα 
προϊόντα θα πρέπει  να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα 
και να έχουν επαρκή ωριμότητα.  Η ανάπτυξη και  η 
κατάσταση των κερασιών θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να τους επιτρέπεται να αντέχουν στη μεταφορά 
και στη μεταχείριση, και να φθάσουν σε 
ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. Τα 
κεράσια που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία  
πρέπει να είναι  καλής ποιότητας, να είναι  
απαλλαγμένα από εγκαύματα, σχισμές,  μώλωπες ή 
ελαττώματα που προκαλούνται από το χαλάζι .  Η 
ταξινόμηση κατά μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη 
διάμετρο της ισημερινής τομής. Τα κεράσια πρέπει να 
έχουν ελάχιστο μέγεθος 12mm. Το περιεχ όμενο κάθε 
συσκευασίας πρέπει  να είναι ομοιογενές και να  
περιέχει µόνο κεράσια της ιδίας καταγωγής, ποικιλίας  
και ποιότητας. Το μέγεθος των καρπών πρέπει να 
είναι ως επί  το πλείστον ομοιογενές.  Το εμφανές 
τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι  
αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα κεράσια πρέπει  
να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται  
η κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του δέματος πρέπει  
να είναι καινούρια, καθαρά και από ύλη που να µην 
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προκαλεί  στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές  
αλλοιώσεις.  Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως 
χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές 
ενδείξεις επιτρέπεται,  µε την προϋπόθεση ότι η 
εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει  γίνει µε 
μελάνη ή µε κόλλα που δεν είναι τοξ ικά. Τα δέματα 
δεν πρέπει να περιέχουν ξένα σώματα.  

Β.21. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΜΗΛΑ Μηλέα η ήμερος.    

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί  επιμελώς µε το 
χέρι και να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και  
κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της  ποικιλίας. Τα φρούτα πρέπει να 
έχουν συλλεγεί προσεκτικά µε το χέρι,  να έχουν 
επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει  
υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει  να είναι  
ολόκληρα, ακέραια,  υγιή,  απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων 
και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και  
κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 
υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς  
ίχνη μούχλας,  μώλωπες ή άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση 
ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  
Η διάμετρος της ισημερινής τομής καθορίζεται σε 70 -
85 mm (μεγέθη 70 -75, 75-85) και βάρους 170 -220gr 
περίπου .  Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της 
κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό 
του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των 
συσκευασιών πρέπει να είναι  μεταξύ τους 
ομοιογενές. Η συσκευασία πρέπει  να είναι τέτοια,  
ώστε να εξασφαλίζει  την κατάλληλη προστασία του 
προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και  
φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι συσκευασίες  
πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε 
ξένο σώμα και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις.  
Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη 
και μια κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 
αντέχουν στη μεταφορά και  στη μεταχείριση ώστε να 
φτάνουν στον προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται  πλήρως στις  
εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού.  
Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά.   
Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, 
υπό τον όρο ότι αυτά δεν βλάπτουν τη γενική 
εμφάνιση του προϊόντος,  την ποιότητά του, τη 
διατηρησιμότητά του και την παρουσίασή του στη 
συσκευασία:  
—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  
—  ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  
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—  ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού, —  ελαφρούς 
μώλωπες που δεν υπερβαίνουν το 1 cm 2  της 
συνολικής επιφάνειας και οι οποίοι δεν είναι  
αποχρωματισμένοι,   
—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν:   
—  τα 2cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους 
σχήματος, —  το 1cm της συνολικής επιφάνειας για τα 
άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλίδα του 
φουζικλαδίου (Venturia inaequalis)  της  οποίας η 
συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
0,25cm 2 ,  —  πολύ ελαφρά σκωριόχρωση, όπως:  
—  καστανόχρωμες κηλίδες που δύνανται να 
υπερβαίνουν ελαφρώς την κοιλότητα του ποδίσκου ή 
την περιοχή γύρω από την κορυφή του καρπού αλλά 
δεν δύνανται να είναι τραχιές,  και/ή  
—   λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει  
το 1/5 της συνολικής επιφάνειας του καρπού και δεν 
έρχεται  σε μεγάλη αντίθεση με τον γενικό 
χρωματισμό του καρπού, και/ή  
—  έντονη σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/20 
της συνολικής επιφάνειας του καρπού, ενώ η λεπτή 
δικτυωτή σκωριόχρωση και η έντονη σκωριόχρωση 
μαζί δεν δύνανται να υπερβαίνουν το  1/5 κατ’  
ανώτατο όριο της συνολικής επιφάνειας του καρπού.  
Ο ποδίσκος μπορεί να λείπει με  την προϋπόθεση ότι ο 
αποχωρισμός είναι καθαρός και δεν έχει υποστεί  
φθορά ο προσκείμενος φλοιός.  
Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασμένα 
σε τέσσερα στρώματα κατ' ανώτατο όριο αν τα 
φρούτα είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά 
υποστηρίγματα τέτοια  ώστε να μην ακουμπάει το  
πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου 
στρώματος, και έτσι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
προστασία του προϊόντος.  

Β.22. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΜΠΑΝΑΝΕΣ.    

Οι μπανάνες πρέπει να είναι σε χλωρή κατάσταση,  να 
είναι ολόκληρες, να είναι σφριγηλές,  να είναι υγιείς ,  
αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από 
σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν 
ακατάλληλα για κατανάλωση, να είναι  καθαρές,  
πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες,  να 
είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα, να είναι  
πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα, να έχουν 
ποδίσκο άθικτό, άκαμπτο, μη προσβεβλημένο από 
μύκητες και µη αφυδατωμένο, να τους έχει αφαιρεθεί  
ο ύπερος, να έχει ο μαλή διάπλαση και  καμπυλότητα 
των καρπών, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από 
μώλωπες, να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών 
θερμοκρασιών,  να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες 
εξωτερικής υγρασίας, να είναι απαλλαγμένες από 
κάθε οσμή ή/και  ξένη γεύση.  Τα στά δια ανάπτυξης και  
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ωρίμανσης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν την 
αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη 
φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τους στον τόπο 
προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση,  
προκειμένου να επιτευχθεί  κατάλληλος βαθμός 
ωρίμανσης μετά τη φυσική τ ους ωρίμανση. Το 
μέγεθος καθορίζεται με βάσει του μήκους της κυρτής 
έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο 
προσκεφαλίδιο έως το άκρο τον καρπού και του 
πάχους μιας εγκάρσιας τομής του καρπού μεταξύ των 
πλευρικών εδρών και του μέσου του, καθέτως προ ς το 
διαμήκη άξονα. Το ελάχιστο μήκος κι  ο ελάχιστος 
βαθμός να είναι αντιστοίχως σε 14 cm και 27 mm. Το 
περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει  να είναι 
ομοιογενές και να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας 
προελεύσεως, ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου και  
ποιότητας. Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του 
δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό τον 
συνόλου.  

Β.23. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΕΠΟΝΙΑ.    

Τα πεπόνια πρέπει  να έχουν σχήμα και χρώμα 
χαρακτηριστικό της ποικιλίας  (γίνεται δεκτός ένας 
ωχρός χρωματισμός τον φλοιού στο σημείο όπου ο 
καρπός βρισκόταν σε επαφή µε το έδαφος κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης) και να είναι νωπής 
εμφάνισης. Πρέπει  να είναι  απαλλαγμένα από 
σκασίματα και μώλωπες (ελαφριές ρωγμές γύρω από 
το ποδίσκο, μήκους μικρότερου των 2 mm που όμως 
δεν αγγίζουν τη σάρκα).  Το μήκος του ποδίσκου των 
καρπών του ανήκουν στις ποικιλίες που δεν 
αποσπώνται  τη στιγμή της ωρίμανσης δεν θα 
υπερβαίνε ι τα 3 mm .  Οι τύποι πεπονιών που 
προτείνονται είναι:  Ελληνικά τύπου Αργούς, 
Αμερικάνικου τύπου, στρογγυλά. Τα προϊόντα πρέπει  
να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων 
και ασθενειών, καλά σχηματισμένα,  με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και  
κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 
υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς  
ίχνη μούχλας,  μώλωπες ή άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση 
ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  
Το εμφανές μέρος τον περιεχομένου της κάθε 
συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του 
συνόλου και το περιεχόμενο όλων  των συσκευασιών 
πρέπει να είναι μεταξύ τους ομοιογενές. Η 
συσκευασία πρέπει  να είναι τέτοια,  ώστε να 
εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος 
και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 
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λειτουργιών του. Κάθε μέσο συσκευασίας μέσα στο 
οποίο διακινούνται  θα είναι υποχρεωτικά 
χαρτοκιβώτιο το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από 
κάθε ξένο σώμα.  

Β.24. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ.    

Οι παρούσες προδιαγραφές εφαρμόζονται στις  
κατωτέρω ποικιλίες καρπών που κατατάσσονται στο 
είδος των «εσπεριδοειδών» :   
—λεμόνια του είδους Citrus l imon (L .) ,  
—μανταρίνια  (Citrus reticulata Blanco),  κλημεντινών  
(Citrus clementina,  
—πορτοκάλια του είδους Ci trus sinensis (L.)  Osbeck.  
Α. Ελάχιστες απαιτήσεις:  Τα εσπεριδοειδή όλων των 
κατηγοριών πρέπει να είναι:  ακέραια, απαλλαγμένα 
από μώλωπες και/ή εκτεταμένους τραυματισμούς που 
έχουν επουλωθεί,  υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα 
που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα 
καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωσ η, καθαρά,  
ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη,  
ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς  
οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές οι οποίες 
προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς που 
προσβάλλουν τη σάρκα, απαλλαγμένα από σημάδια 
ξήρανσης και αφυδάτωσης , απαλλαγμένα από φθορές 
που προκαλούνται από χαμηλές θερμοκρασίες ή 
παγετό, απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική 
υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη 
γεύση.   
Τα εσπεριδοειδή πρέπει να εμφανίζουν τέτοια 
ανάπτυξη και  να βρίσκονται  σε τέτοια κατ άσταση 
ώστε να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει  
χειρισμό, και  να φθάνουν σε ικανοποιητική 
κατάσταση στον τόπο προορισμού.  
Β. Απαιτήσεις ωρίμασης:  Τα εσπεριδοειδή πρέπει να 
έχουν φθάσει σε κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης και  
βαθμό ωρίμασης,  λαμβανομένων υπ όψη των 
κριτηρίων όσον αφορά την ποικιλία, την περίοδο 
συλλογής και τη ζώνη παραγωγής.  
Το στάδιο ωρίμασης των εσπεριδοειδών ορίζεται από 
τις ακόλουθες παραμέτρους που αναφέρονται για 
κάθε κατωτέρω είδος:   
—   ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό,  

—  ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα,  
χρωματισμό. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος,  
ώστε κατά το πέρας της κανονικής ανάπτυξής τους τα 
εσπεριδοειδή να αποκτήσουν, στον τόπο προορισμού, 
τον κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας.  

EΙΔΟΣ Ελάχιστη 
περιεκτικότητα 
σε χυμό (τοις 
εκατό, %) 

Ελάχιστη 
αναλογία 
σακχάρων 
προς οξέα  
 

         ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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ΛΕΜΟΝΙΑ 20  Πρέπει να είναι ο τυπικός της 

ποικιλίας. Επιτρέπονται καρποί με 

πράσινο χρώμα (εάν δεν είναι 

σκούρο), υπό τον όρο ότι πληρούν 

τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 

αφορά την περιεκτικότητα σε 

χυμό.  

 

Κλημεντίνες,  40 7,0:1 Πρέπει να είναι ο τυπικός της 

ποικιλίας κατά το ένα τρίτο 

τουλάχιστον της επιφάνειας του 

καρπού. 

άλλες 

ποικιλίες 

μανταρινιών   

33 6,5:1  

Πορτοκάλια 

σαγκουίνια   

30 6,5:1 Πρέπει να είναι ο τυπικός της 

ποικιλίας. Ωστόσο, επιτρέπονται 

καρποί με ανοιχτοπράσινο χρώμα, 

υπό τον όρο ότι ο χρωματισμός 

αυτός δεν υπερβαίνει το ένα 

πέμπτο της συνολικής επιφάνειας 

του καρπού και ότι πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την 

περιεκτικότητα σε χυμό. 

Επιτρέπονται τα πορτοκάλια που 

παράγονται σε περιοχές με υψηλές 

θερμοκρασίες και υψηλή σχετική 

υγρασία κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης του καρπού και έχουν 

πράσινο χρώμα που υπερβαίνει το 

ένα πέμπτο της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού, υπό τον 

όρο ότι πληρούν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις ως προς την 

περιεκτικότητα σε χυμό   

 

Ομάδα των 

ναβελίνων 

33  6,5:1 

Λοιπές 

ποικιλίες 

35 6,5:1 

 

 
Τα εσπεριδοειδή που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις  
ωρίμανσης μπορούν να υποβάλλονται σε 
«αποπρασινισμό». Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται  
μόνον εφόσον δεν αλλοιώνονται τα άλλα φυσικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  
 Γ.  Ταξινόμηση :  Τα εσπεριδοειδή πρέπει  να είναι  
καλής ποιότητας. Πρέπει  να παρουσιάζουν τα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας  και/ή του εμπορικού 
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τύπου.  
Οι καρποί μπορούν,  ωστόσο, να παρουσιάζουν τα 
ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με την προϋπόθεση 
ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα,  
τη διατηρησιμότητα και  την παρουσίαση στη 
συσκευασία:  
—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  

—  ελαφρά ελαττώματα χρώματος, 
συμπεριλαμβανομένων ελαφρών ηλιακών 
εγκαυμάτων,  
—  ελαφρά εξελισσόμενα ελαττώματα του φλοιού, υπό 
τον όρο ότι δεν επηρεάζουν τη σάρκα,  
—  ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που εμφανίζονται  
κατά τον σχηματισμό του καρπού, όπως αργυρόχροες 
επιστρώσεις ,  σκωριόχρωμες κηλ ίδες ή φθορές από 
επιβλαβείς οργανισμούς,  
—  ελαφρά τραύματα που έχουν επουλωθεί και  
οφείλονται σε μηχανικά αίτ ια, όπως προσβολή από 
χαλάζι,  τριβή ή κτυπήματα από τον εν γένει χειρισμό 
τους,  
—  ελαφρά και μερική αποκόλληση του φλοιού (ή της  
εξωτερικής επιδερμίδας) για όλους τους καρπούς της  
ομάδας των μανταρινιών.  
Τα εσπεριδοειδή πρέπει να συσκευάζονται κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία 
του προϊόντος.  
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της  
συσκευασίας πρέπει να είναι καθαρά και  από ύλη που 
να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή 
εσωτερικές αλλοιώσεις.  Η χρησιμοποίηση υλικών, και  
ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές 
ενδείξεις επιτρέπεται,  με την προϋπόθεση ότι η 
εκτύπωση ή η τοποθέτηση της ετ ικέτας έχει γίνει με 
μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά.  
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τοποθετούνται σε κάθε 
προϊόν πρέπει  να είναι  τέτοιες ώστε, όταν 
αφαιρούνται,  να μην αφήνουν ορατά ίχνη κ όλλας ούτε 
αλλοιώσεις στον φλοιό.  
Όταν οι  καρποί  είναι περιτυλιγμένοι πρέπει να 
χρησιμοποιείται λεπτό, στεγνό, καινούριο και άοσμο  
χαρτί .   
Απαγορεύεται  η χρήση οποιασδήποτε ουσίας που 
ενδέχεται  να μεταβάλει τα φυσικά χαρακτηριστικά 
των εσπεριδοειδών και ιδίως την οσμή και τη γεύση  
τους.  
Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα 
από κάθε ξένη ύλη. Επιτρέπεται,  ωστόσο, μία 
παρουσίαση που περιλαμβάνει ένα βραχύ (μη 
ξυλώδη) κλώνο με πράσινα φύλλα προσκολλημένο 
στον καρπό.  
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙA  Citrus s inensis   
MANTAΡ INIA Citrus  c lementina   
Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεχθεί επιμελώς και  
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δεν πρέπει να παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής 
αποξηράνσεως που οφείλεται σε παγετό καθώς και  
εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες οι οποίες έχουν 
επουλωθεί.  Τα φρούτα πρέπει να έχουν σ υλλεχθεί  
προσεκτικά µε το χέρι ,  να έχουν επαρκή ανάπτυξη και  
η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα 
προϊόντα πρέπει  να είναι ολόκληρα, ακέραια,  υγιή,  
απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων, τρωκτικών,  
εντόμων και ασθενειών,  καλά σχηματισμένα, µε 
επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και  
κάθε άλλο ξένο σώμα),  χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 
υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς  
ίχνη μούχλας,  μώλωπες ή  άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση 
ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  
O χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε κατά το  
πέρας της κανονικής ανάπτυξης του να αποκτήσουν,  
στον τόπο προορισμού, τον κα νονικό χρωματισμό της 
ποικιλίας. Το ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της 
ισημερινής τομής για τα πορτοκάλια να είναι 70 mm, 
το μέγιστο 90 mm και βάρους περίπου 190 -250 gr ,  για 
τα μανταρίνια, το ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της 
ισημερινής τομής να είναι 35 mm ,  το δε  μέγιστο 50 
mm .  Η συσκευασία πρέπει να είναι  τέτοια, ώστε να 
εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος 
και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 
λειτουργιών του. Οι  συσκευασίες πρέπει  να είναι  
καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να 
φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις.  Οι καρποί πρέπει  
να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση 
ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της ποικιλίας και της ζώνης παραγωγής λεπτόφλουδα.  
Οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγμένοι  
σε κανονικά στρώματα μέσα σε κλειστά ή ανοικτά 
μέσα συσκευασίας.  Το εμφανές μέρος τον 
περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι  
αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο 
όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι  μεταξύ τους 
ομοιογενές.  
ΛΕΜΟΝΙΑ  Κιτρέα η λεμονέα. Οι καρποί πρέπει να 
έχουν συλλεχθεί επιμελώς, δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που 
οφείλεται σε παγετό, καθώς και εκτεταμένα τραύματα 
ή μώλωπες οι οποίοι  έχουν επουλωθεί.  Τα λεμόνια 
πρέπει να είναι  ολόκληρα, ακέραια, υγιή,  
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παράσιτων,  
τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα,  
καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων,  χώματα,  προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα),  χω ρίς  
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εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και  χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα πρέπει  να είναι  
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και  οσμή. Να  
έχουν σχήμα ωοειδές  με τις άκρες τους μυτερές να 
είναι ώριμα, χυμώδη,  με έντονο  κίτρινο χρώμα και οι 
καρποί να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και  
κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της  ποικιλίας και της ζώνης 
παραγωγής .  Το ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της 
ισημερινής τομής να είναι σε 45  mm και το μέγιστο 
67mm .  Επιπλέον, οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται  
διατεταγμένοι σε κανονικά στρώματα μέσα σε κλειστά 
ή ανοικτά μέσα συσκευασίας.  
ΡΟΔΑΚΙΝΑ -  ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ –  ΒΕΡΥΚΟΚΑ.  Τα φρούτα 
πρέπει να έχουν συλλεχθεί προσεκτικά µε το χέρι,  να 
έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να 
έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να 
είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων 
και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, µε επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρί ως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και  
κάθε άλλο σώμα),  χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 
υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς  
ίχνη μούχλας,  μώλωπες ή άλλες ζημιές.  Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλ λαγμένα από κάθε ξένη γεύση 
ή/και οσμή. Γενικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  
Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά.  
Ο φλοιός μπορεί,  ωστόσο, να παρουσιάζει τα 
ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με την προϋπόθεση 
ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποι ότητα,  
τη διατηρησιμότητα και  την παρουσίαση στη 
συσκευασία:  
—ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  
—ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης,  
—ελαφρά ελαττώματα χρώματος,  
—ελαφρά σημάδια από πίεση τα οποία δεν 
υπερβαίνουν 1cm 2   της συνολικής επιφάνειας,   
—  ελαφρά ελαττώματα του  φλοιού που δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν:    
—1,5 cm 2  μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους 
σχήματος,  
—1 cm 2  της συνολικής επιφάνειας για τα άλλα 
ελαττώματα.  
ΡΟΔΑΚΙΝΑ -  ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Η διάμετρος της ισημερινής  
γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 73 έως 80 mm και 
βάρους 135 -  220 gr.  
    A                   67 -  73 mm          ΒΑΡΟΣ 135 -  180 gr  
   AA                  73 -  80 mm          ΒΑΡΟΣ 180 –  220 gr 
ΒΕΡΥΚΟΚΑ  Μέγεθος 45 -50 mm  
Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε 
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συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του 
συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών 
θα πρέπει να είναι  μεταξύ τους ομοιογενές. Η 
συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια,  ώστε να 
εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος 
και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 
λειτουργιών του. Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι  
καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να 
φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις.  Τα προϊόντα θα 
πρέπει να παρουσιάζουν µία ανάπτυξη και µία 
κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν 
στην μεταφορά και  στην μεταχεί ριση ώστε να 
φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται  πλήρως στις  
εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 
Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασμένα 
σε τέσσερα στρώματα κατ’  ανώτερο όριο, αν τα 
φρούτα είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά 
υποστηρίγματα, τέτοια ώστε να µην ακουμπάει το  
πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου 
στρώματος και έτσι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
προστασία.  

Β.25. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΣΤΑΦΥΛΙΑ.    

Τα σταφύλια και οι  ρώγες πρέπει να είναι υγιή,  
εξαιρούνται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από 
σήψη ή έχουν υποστεί τέτοιες αλλοιώσεις ώστε να 
είναι ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά, χωρίς  
διακρινόμενες ξένες ύλες,  πρακτικά απαλλαγμένα από 
προσβολές παρασίτων ή ασθένειες,  χωρίς εμφανή 
ίχνη μούχλας, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία,  
χωρίς ξένη οσμή ή/και γεύση. Επιπλέον,  οι ρώγες 
πρέπει να είναι  ολόκληρες, καλοσχηματισμένες,  
κανονικά αναπτυγμένες. Τα σταφύλια πρέπει να έχουν 
συλλεχθεί επιμελώς.  Η σταφυλή πρέπει  να είναι  
επαρκώς αναπτυγμένη και ώριμη.  Η ανάπτυξη και  η 
κατάσταση της σταφυλής πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να επιτρέπει να αντέχει  στη μεταφορά και  τη 
μετακίνηση και  να φθάνει  στον τόπο προορισμού σε 
ικανοποιητική κατάσταση. Τα επιτραπέζια σταφύλια 
πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα σταφύλια πρέπει  
να παρουσιάζουν το τυπικό σχήμα, ανάπτυξη και  
χρωματισμό της ποικιλίας,  λαμβανομένης υπόψη της 
περιοχής παραγωγής. Οι  ρώγες πρέπει  να είναι 
συνεκτικές,  καλά προσφυόµενες και  στο μεγαλύτερο 
δυνατά βαθμό κολλημένες στον μίσχος το υς. Το 
μέγεθος των σταφυλιών να είναι ελάχιστο βάρος κατά 
σταφύλι μεγαλόρωγα 150 gr περίπου. Το περιεχόμενο 
κάθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να 
περιέχει µόνο σταφύλια της ίδιας καταγωγής,  
ποικιλίας,  κατηγορίας και του ίδιου βαθμού 
ωριμότητας. Τα  επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να 
συσκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής 

ΝΑΙ   
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προστασία του προϊόντος.  

Β.26. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΦΡΑΟΥΛΕΣ Fragaria L.    

Οι φράουλες πρέπει να είναι:  ακέραιες,  χωρίς  
κτυπήματα, υγιείς αποκλείονται τα προϊόντα που 
έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα 
καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση,  καθαρές,  
ουσιαστικά απαλλαγμένες από κάθε ορατή ξένη ύλη,  
φρέσκες,  αλλά όχι πλυμένες,  ουσιαστικά 
απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς,  
ουσιαστικά απαλλαγμένες από φθορές που 
προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς,  με τον 
κάλυκά τους. Ο κάλυκας και,  εάν υπάρχει ,  ο μίσχος 
πρέπει να είναι φρέσκοι και πράσινοι,  απαλλαγμένες 
από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,   
απαλλαγμένες από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση.  
Οι φράουλες πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένες 
και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμασης. Οι φράουλες 
πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να 
βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε να  αντέχουν 
στη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, και να 
φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 
προορισμού.  
 Οι φράουλες πρέπει να είναι καλής ποιότητας.  
Πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας.  
Οι καρποί μπορούν,  ωστόσο, να παρουσιάζουν τα  
ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με την προϋπόθεση 
ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα,  
την διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη 
συσκευασία:  
—  ελαφρό ελάττωμα σχήματος,  
—  παρουσία ενός τμήματος στο φρούτο του οποίου το 
χρώμα τείνει προς το άσπρο και το οποίο δεν πρέπει  
να υπερβαίνει το ένα δέκατο της  συνολικής 
επιφάνειας του καρπού,  
—  μικρά επιφανειακά σημάδια από πίεση.  
Πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένες από χώμα.  
Η ταξινόμηση κατά μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη 
διάμετρο της ισημερινής τομής που πρέπει να είναι   
18 mm.  
Οι φράουλες πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία 
του προϊόντος.  
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της  
συσκευασίας πρέπει να είναι καθαρά και  από ύλη που 
να μην  προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή 
εσωτερικές αλλοιώσεις.  Η χρησιμοποίηση υλικών, και  
ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές 
ενδείξεις επιτρέπεται,  με την προϋπόθεση ότι η 
εκτύπωση ή η τοποθέτηση της ετ ικέτας έχει γίνει με 
μελάνι ή κόλλα που να μ ην είναι τοξικά.  
Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα 
από κάθε ξένη ύλη.  

ΝΑΙ   
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Γ.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:    

   1.  Την άδεια λειτουργίας υγειονομικού 
ενδιαφέροντος των  εταιρειών –  επιχειρήσεων 
παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης τροφίμων 
και σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει  την έδρα 
του εκτός Νομού Αττικής και  άδεια λειτουργίας του 
υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής,  εφόσον υπάρχει .  
(Υ∆ Αιβ/8577/8-9-1983 ΦΕΚ 526/Τ.Β./24.9.83 &  Υ1γ/Γ.Π/οικ. 
96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-2012 ‘ Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και 
άλλες διατάξεις.) 
   2 .  Επίσης, οι επιχειρήσεις τροφίμων νωπών 
οπωρολαχανικών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες 
στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών στην 
αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και  
Κτηνιατρικής της έδρας της επιχείρησης τους.  
    ΚΥΑ  2533/63997/29-05-13  (ΦΕΚ 1380/Β/06 -06-13) 
     Εγκύκλιος  4453/116157/27-09-13   (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ -
Η32 )  
   3.  Να είναι εγγεγραμμένοι στην βάση δεδομένων 
σύμφωνα με το Αρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 257543 
Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. Β 1122) .  

 4. Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής 
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων  
[ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα  με τ ις  
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο 
θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα διαπιστευμένους 
φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή 
–  παρασκευή -  επεξεργασία, αποθήκευση,  διακίνηση 
και εμπορία των προϊόντων.  
       Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει  τα 
αποτελέσματα των μικροβιολογικών και  χημικών 
αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα 
πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό 
ζητείται.  
  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό 
δεν είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής θα πρέπει να 
επισυνάψει:   
       1ο ν   Ισχύον  Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής 
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων 
σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 
22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  
κατάλληλα διαπιστευμένους  φορείς Πιστοποίησης 
από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή –  παρασκευή τους.  
       2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  
παρασκευαστή ή εγκεκριμένου τυποποιητηρίου ότι  
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα 
προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα 
προϊόντα  σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 
διαγωνισμού.  
     5.  Η διακίνηση των νωπών οπωρολαχανικών θα 
πρέπει να γίνεται  με αυτοκίνητα αυτοδύναμου 

ΝΑΙ   

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/kya2533_63997.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/egkyklios4453_116157.pdf
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ψύξεως ή αυτοκίνητα κλειστού τύπου, να είναι  
εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος 
από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις  
κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειών (Οδηγός  Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο  9) .  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα 
ως προς το είδος και  την ποσότητα,  σύμφωνα με την 
δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης 
και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 
πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά 
με τον προσδιορισμό του είδους.  
Κατά την ώρα παράδοσης  ο μεταφορέας θα πρέπει να 
διαθέτει Βιβλιάριο υγείας  και να φέρει  κατά την 
διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων 
όπου απαιτείται,  γάντια μιας χρήσης.  
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται  μετά από 
έγγραφη παραγγελία,  η οποία θα δίδεται  24 ή 48 
ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, 
πριν την παράδοση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Oγκολογικό  

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ….……………………….. ΕΥΡΩ……………... 

 

   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της (τάδε του μηνός του έτους τάδε)….…………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας.} 

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

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως αναφέρεται σχετικά στη 

διακήρυξη). 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό 

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού) …………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης: 

 Σε μορφή PDF με το όνομα ΤΕΥΔ. 

 Σε μορφή XLM με το όνομα ΤΕΥΔ.xml. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

                 

 

 

 

 

   

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ......   

 

Για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του Παραρτήματος Β’ δίδεται ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης ........% επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους,  κατά την ημέρα παράδοσης αυτού στο Νοσοκομείο.  

 

 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ψηφιακή υπογραφή)  
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