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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ. 18η/2022 

 

για την  Προμήθεια «Ειδών Εστίασης» (CPV 39221180-2 ),για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού 

Νοσοκομείου Χαλκιδικής  με  κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης 

προσφορά μόνο βάσει τιμής , προϋπολογιστικής δαπάνης 37.200,00 €  με Φ.Π.Α, για ένα έτος και 

δικαίωμα δίμηνης παράτασης .  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής  λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1) Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.ΣΥ και 

άλλες διατάξεις Φεκ Α 256/2-11-2001 , όπως ισχύει σήμερα. 

2) Τις διατάξεις του Ν.3329/ΦΕΚ 81/τ.Α /4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις » όπως ισχύει σήμερα. 

3) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005 ) «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/2005) « Τροποποίηση του Ν.3310/2005….» όσο αφορά τις 

διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του Ν.4412/8-8-2016. 

4)  Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις » ΦΕΚ 134/18-6-2007 , όπως ισχύει σήμερα. 

5) Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/ 5-8-2016,τεύχος Α΄) «Ανάληψη  Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

6) Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014 ΦΕΚ /Α /11-7-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο Τιμών (περί 

νομιμοποίησης δαπανών), όπως ισχύει σήμερα. 

7) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147 τ.Α /8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ» καθώς και τις λοιπές διατάξεις της 

νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8)Την υπ’αριθμ 8η/03-06-2022 Απόφαση του ΔΣ , Θέμα:10ο , ΑΔΑ:9ΥΣΦ46907Υ-ΕΤΙ  

9) Την υπ’αριθμ. Πρωτ 5260/20-05-2022, ΑΔΑ : 6ΜΥ6Ξ46907Υ-3O2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης    

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  προς κάθε ενδιαφερόμενο για την Προμήθεια«Ειδών 

Εστίασης» (CPV 39221180-2 ),,  και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  

άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής , προϋπολογιστικής δαπάνης 37.200,00 € με Φ.Π.Α, όπως 

περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης .  

 

Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο  της ζητούμενης ποσότητας.  

Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. 
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Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

                                                    ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γενικό  Νοσοκομείο  

Χαλκιδικής   

Ιπποκράτους 5 

 ΤΚ 63100  

Ημέρα Τετάρτη 

 15-06-2022 

  και ώρα 14:00, σε κλειστό 

φάκελο στο πρωτόκολλο 

Γενικό Νοσοκομείο 

Χαλκιδικής –                 

Γραφείο Προμηθειών  

Ημέρα Πέμπτη  

16-06-2022 

 και ώρα 11:00 π.μ  

 

Οι Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται από την 

αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται : 

• ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

• ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                

Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν  Υπεύθυνη 

δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 

(ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

1. Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας  πρόσκλησης  των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

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

5. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της  

    Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

6. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  

    ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν. 

7.Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που  

   έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

8.Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους  

   ζητηθεί. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

• Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

• Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή 

τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

• Στον φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού 

προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα 

καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης προμήθειας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ 

(εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τον διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλλει 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει η προμήθεια καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

Α. Η προσφορά να σταλεί έως  τις 15-06-2022, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14.00, σε κλειστό φάκελο στο 

πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής   (Ιπποκράτους 5 , Τ.Κ.63100) αναγράφοντας: 
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1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

2. Την περιγραφή τους είδους, 

3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό           

            της παρούσας Πρόσκλησης 

4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

 

 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  εντός πέντε 

(5) εργάσιμων  ημερών από την παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα . 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να μεταφέρουν τα είδη με δικές τους δαπάνες και μεταφορικά σε 

χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή (κατόπιν συνεννόησης). 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος 

είναι τα εξής:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό  

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή 

του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί  με 

το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 

επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103-105 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 

Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος με δικαίωμα δίμηνης  παράτασης   

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 

να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από 

την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

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

στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 

Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16),όπως ισχύει σήμερα. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων 

διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς 

και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράται ο 

χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή 

των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν  όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν και σύμφωνα με την εκάστοτε 

κείμενη νομοθεσία: 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Τα έξοδα  μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η 

ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Εγγύηση συμμετοχής , κατ’ άρθρο 72 του Ν. 4412/16, δεν απαιτείται. 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» 

σύμφωνα με την παρ. β΄, στο άρθρου 72 του Ν. 4412/16,όπως ισχύει σήμερα, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό έως 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 

139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) την ημερομηνία έκδοσης 

Β) τον εκδότη 

Γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 

Δ) τον αριθμό της εγγύησης 

Ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

Στ) την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 

Ζ) τους όρους ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και  ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

Θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 

Ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

Ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

Η κατάθεση δειγμάτων  είναι υποχρεωτική και σύμφωνα με το παράρτημα I. 

 

Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν οι   διατάξεις  του    

N.3329/2005 του N.3580/2007 και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις 

έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και 

τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας», με τις εκάστοτε τροποποιήσεις  του. 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 

 

 

 

 

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2022 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΚΑΠΑΚΙ (COVID-19) 

Μπολ γευμάτων με καπάκι :  Σκεύος PET διάφανο. 

Mιας χρήσης ορθογώνιο με ενσωματωμένο καπάκι. 

Χωρητικότητας 750 ml περίπου,  

Διαστάσεων 20 Χ 10 Χ 5 cm περίπου 

24.000                 

Τεμάχια 

2 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 0,75 

ΛΙΤ 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ, ΝΑ 

ΔΙΑΣΠΑ ΛΙΠΗ, ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. 

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΌ 

ΑΝΙΟΝΙΚΕΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

PH. 

1.000               

Τεμάχια 

3 ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ 
Λαδόκολλα σε φύλλα διαστάσεων 50 Χ 70 cm περίπου 

Συσκευασία : πακέτο 500 φύλλων 

10               

Πακέτα 

4 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 
Σύρμα χοντρό μεταλλικό ( Ατσαλόμαλλο ) φωλιά, για 

τρίψιμο σκευών. 

150               

Τεμάχια 

5 ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Από υλικό 100% Οικολογικό, Βιοδιασπώμενο και 

Κομποστοποιήσιμο.  

100% Ανανεώσιμες πρώτες ύλες. 

Με λεία επιφάνεια, μήκους 16-18 cm περίπου 

Κατάλληλο για κρύα και ζεστά τρόφιμα. Ανθεκτικό σε 

χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες  ( θερμοκρασία έως 

85οC ). 

Συσκευασία ανά ένα. 

15.000               

Τεμάχια 

6 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Από υλικό 100% Οικολογικό, Βιοδιασπώμενο και 

Κομποστοποιήσιμο.  

100% Ανανεώσιμες πρώτες ύλες. 

Με λεία επιφάνεια, μήκους 16-18 cm περίπου 

Κατάλληλο για κρύα και ζεστά τρόφιμα. Ανθεκτικό σε 

χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες                ( 

θερμοκρασία έως 85οC ). 

Συσκευασία ανά ένα. 

20.000               

Τεμάχια 

7 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Από υλικό 100% Οικολογικό, Βιοδιασπώμενο και 

Κομποστοποιήσιμο.  

100% Ανανεώσιμες πρώτες ύλες. 

Με λεία επιφάνεια, μήκους 16-18 cm περίπου 

Κατάλληλο για κρύα και ζεστά τρόφιμα. Ανθεκτικό σε 

χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες                ( 

θερμοκρασία έως 85οC ). 

Συσκευασία ανά ένα. 

110.000               

Τεμάχια 

8 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Διαφανής επαγγελματική μεμβράνη προστασίας 

τροφίμων (Φιλμ) PVC σε ρολό.  

Υλικό : PVC (όχι PE) Πάχος : 8,5-9 micra περίπου 

Διάμετρος - φάρδος : 30 cm περίπου 

Μήκος : καθαρά 250 τρεχούμενα μέτρα   

Να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης υλικών, 

πιστοποίηση άμεσης επαφής με τρόφιμα, παραγωγικό 

iso 9001 & 22000, Ε.Μ.ΠΑΕ.Ο.ΑΝ. 

40               

Τεμάχια 

9 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 

Μέγεθος : Extra Large  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ : 40 Χ 40 cm περίπου 

Μεγάλης απορροφητικότητας & υψηλής αντοχής 

1.100               

Τεμάχια 
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10 
ΔΕΤΙΚΑ ΣΑΚΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 25cm 

περίπου 

ΔΕΤΙΚΑ ΣΑΚΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 25cm Χ 2mm περίπου ( 

tie wraps ) 

10.300               

Τεμάχια 

11 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 

Σπόγγος με σκληρή FIBRA (σύρμα)  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 70 Χ 125 Χ 30 mm περίπου 

Κατασκευασμένος για ισχυρή ανθεκτικότητα σε 

σκληρά καθαριστικά και απολυμαντικά.  

Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις επιφάνειες 

2.000               

Τεμάχια 

12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 

Σακουλάκια καλαθιών γραφείων και WC 

Διαστάσεις : 50 Χ 50cm περίπου ( χωρητικότητας 30 

λίτρων). 

 Κατασκευασμένες από ειδικά μείγματα 

πολυαιθυλενίου HDPE και LDPE. 

Με μεγάλη αντοχή.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ρολό των 50 τεμαχίων 

2.100                  

Τεμάχια  

13 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130 Χ 70 CM 

Σακούλες απορριμάτων διαφανείς 130x70 cm από 

πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, να 

φέρει διπλή ραφή κόλλησης, εξαιρετικής αντοχής. 

Να προσκoμιστεί δείγμα ως προς τη ποιότητα του 

υλικού και να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλού. 

1.800                       

Κιλά 

14 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 750 ΤΕΜ 25Χ25cm 

περίπου 

Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές (Εστιατορίου)  

Σύνθεση : 100% Χαρτοπολτός Καθαρής Κυταρίνης  

Ποιότητα : Λευκή, Γκοφρέ, Μαλακή, Μονόφυλλη  

Διαστάσεις : 25 Χ 25cm / 1 Φύλλο περίπου 

Συσκευασία : Πακέτο 750 Φύλλων 

400               

Πακέτα 

15 

ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 1200 GR ΠΕΡΙΠΟΥ, 

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 

Από υλικό 100% Βιοδιασπώμενο και 

Κομποστοποιήσιμο.  

Σκληρό και ανθεκτικό στο νερό. 

Ανθεκτικό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες ( 

Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 100οC ). 

Εσωτερικά αδιαπέραστο από έλαια και νερό. 

Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένο 

για κομποστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

13432. 

30.000 

16 

ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

200 GR ΠΕΡΙΠΟΥ, 

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 

Από υλικό 100% Βιοδιασπώμενο και 

Κομποστοποιήσιμο.  

Σκληρό και ανθεκτικό στο νερό. 

Ανθεκτικό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες ( 

Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 100οC ). 

Εσωτερικά αδιαπέραστο από έλαια και νερό. 

Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένο 

για κομποστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

13432. 

105.000               

Τεμάχια 

17 

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ 

ανάλογα με το ζητούμενο είδος α/α 16, 

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 

Από υλικό 100% Βιοδιασπώμενο και 

Κομποστοποιήσιμο.  

Σκληρό και ανθεκτικό στο νερό. 

Ανθεκτικό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες ( 

Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 100οC ). 

Εσωτερικά αδιαπέραστο από έλαια και νερό. 

Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένο 

για κομποστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

13432. 

60.000               

Τεμάχια 
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18 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200-250 ML 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 

Από υλικό 100% Βιοδιασπώμενο και 

Κομποστοποιήσιμο.  

100% Ανανεώσιμες πρώτες ύλες. 

Υψηλό ποσοστό σκληρότητας. 

Ανθεκτικό στην υγρασία και στη λιπαρότητα. 

Ανθεκτικό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες ( 

θερμοκρασία έως 85οC ). 

58.000               

Τεμάχια 

    

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 

Να είναι 100% βιοδιασπώμενα/ κομποστοποιημένα. 

Να είναι κατασκευασμένα από οικολογικό υλικό από 100% Φυτικές Πρώτες Ύλες (ξύλο, μπαμπού, 

ζαχαροκάλαμο, CPLA, χαρτί κ.τ.λ) χωρίς επιβαρύνσεις από βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα. 

Να είναι Πιστοποιημένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13432 (Υλικό που να ενσωματωθεί 

στο περιβάλλον εντός 90 ημερών). Με τη μεγαλύτερη θερμική αντοχή και ψύξη. Θα αναφέρονται στις 

προσφορές οι βαθμοί Κελσίου θερμοκρασίας- ψύξης. Δηλαδή θερμοανθεκτικά,   υψηλής ποιότητας 

και αντοχής και θερμομονωμένα εφ’ όσον προορίζονται για ζεστά ροφήματα και τρόφιμα (ποτήρια- 

κεσεδάκια). 

Επειδή θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο 

κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28 «Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε 

επαφή με τρόφιμα»). 

Τα βιοδιασπώμενα σκεύη καθώς και οι χάρτινες σακούλες είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν 

είναι αντίθετα με το νόμο 4736/2020 άρθρο 5 παρ.2 . 

Τα σκεύη δεν θα είναι κατασκευασμένα από διογκωμένο πολυστυρένιο (φαιλιζόλ) 

Τα σκεύη δεν θα είναι κατασκευασμένα από οξυδιασπώμενη πλαστική ύλη. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν 

είναι από χώρα της Ευρώπης, η συσκευασία πρέπει να αναφέρει επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση 

του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

Το υλικό κατασκευής του προϊόντος. 

Η ημερομηνία κατασκευής τους. 

Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται σχετικά με τα προϊόντα θα αναγράφονται σε ετικέτες ή στις 

συσκευασίες σε εμφανή σημεία. 

Τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα να πληρούν τις σχετικές με αυτά προδιαγραφές. 

Βιοδιασπώμενο και Κομποστοποιήσιμο σύμφωνα με την πιστοποίηση ΕΝ 13432.  

Προσφορά χωρίς πιστοποίηση ΕΝ 13432 για τα πλαστικά και νάιλον προϊόντα δεν θα λαμβάνεται 

υπόψιν και θα απορρίπτεται. 

Στις προσφορές θα αναγράφεται απαραιτήτως η συσκευασία, η τιμή τεμαχίου και η τιμή συσκευασίας 

για να μπορεί να γίνει σύγκριση. 

Οι προσφορές κάθε είδους απαραιτήτως θα συνοδεύονται από δείγμα. 

Προσφορά χωρίς δείγμα θα απορρίπτεται και δε θα λαμβάνεται υπόψιν. 

Στα κεσεδάκια 200 ml και τα αντιστοιχα καπάκια η προμήθεια θα γίνει από την ίδια εταιρεία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ –

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1     

2     

 

Ημερομηνία, ………/………./2022 

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΜΧ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ/ΤΜΧ 

( χωρίς   ΦΠΑ 24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ 

     

 

 

 

 

Ημερομηνία, ………/………./2022 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 
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