
 

 

 

 

 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ         ΑΔΑΜ:19PROC004463347 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΛΙΚΟΤ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΧΕΔΙΟ  AΡ.ΠΡΩΣ.: 3165/12.2.2019 
ΠΛΘΡ:  Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ   ΘΜΕΡ:   31/1/2019     
ΣΘΛ: 213 2058394                                                                     
FAX: 213 2058614 
E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr    

 
 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΕΠΑΝΑΛΘΠΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ No 2/2019 
ΓΙΑ ΣΘΝ   «ΚΕΤΘ ΚΟΤΗΙΝΑ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 19.999,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
 ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Είδοσ διαγωνιςμοφ  ΕΠΑΝΑΛΘΠΣΙΚΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ 
ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Θμερομθνία Διενζργειασ 12/3/2019 

Σόποσ Διενζργειασ 
Γενικό Νοςοκομείου Αττικισ ιςμανόγλειο- Αμαλία Φλζμιγκ 

ιςμανογλείου 1, 151 26- Μαροφςι 

Περιγραφι  Τπθρεςιϊν  
ΚΕΤΘ ΚΟΤΗΙΝΑ 

 (CPV: 39221100-8) 

Προχπολογιςκείςα Δαπάνθ 
19.999,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Η5 περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν 
3. τισ διατάξεισ του Ν.3918/2011, άρ.13 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 
4. τισ διατάξεισ του Ν.3580/2007, άρ.10 «Προμικειεσ Φορζων Εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
5. τισ διατάξεισ του N.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
6. τθν υπ’αρικμ.4658/15-9-2016 ΚΤΑ «Ζγκριςθ του Προγράμματοσ Προμθκειϊν, Τπθρεςιϊν και Φαρμάκων (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) των 

εποπτευομζνων φορζων υγείασ για το ζτοσ 2015 (πιςτϊςεισ 2016-2017)…» 

7. τθν απόφαςθ Δ 27/10.07.2018 Για ζγκριςθ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν και Διενζργειασ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν 
προμικεια    «ΚΕΤΘ ΚΟΤΗΙΝΑ» 

8. Θ Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με αρικμ.πρωτ.9394/23.8.2018 και ΑΔΑ: (Ω6Θ4690Ω5-5ΧΛ) 
9. Σο υπϋαρικμ.πρωτ.22631/31.1.2018 πρακτικό τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. 
10. Σθν αποφαςθ Δ 43/29.11.2018 για ζγκριςθ Επαναλθπτικοφ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, για τθν προμικεια «ΚΕΤΘ 

ΚΟΤΗΙΝΑ» 
 

 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ 

 
υνοπτικό διαγωνιςμό με κατάκεςθ γραπτϊν και ςφραγιςμζνων προςφορϊν, για τθν  «ΚΕΤΘ ΚΟΤΗΙΝΑ» ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 19.999,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ προςφορά ανά τμιμα τθσ παροφςασ.  

 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο ιςμανόγλειο Νοςοκομείο (Γραφείο Προμθκειϊν) ενϊπιον επιτροπισ, τθν  12/3/2019, θμζρα ΣΡΙΣΘ , 

ϊρα 11.00π.μ. Θ θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ (εργάςιμθ) θμζρα από τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι ςτισ 11/3/2019 θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 14:00.  

mailto:mkolonia@sismanoglio.gr


 

 

Θ κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο Γραφείο Προμθκειϊν αφοφ προθγουμζνωσ πρωτοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία του 

Νοςοκομείου. Προςφορζσ που κατατίκενται ςτθν Τπθρεςία μετά τθν παραπάνω θμερομθνία είναι εκπρόκεςμεσ και κα 

επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

 
Διευκρινιςεισ: 

1. Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ: 

http://www.sismanoglio.gr 

2. Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφτθκε ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/16.  

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που 

πλθροφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

4. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) ο οποίοσ κα 

περιλαμβάνει δφο υποφακζλουσ: ζναν υποφάκελο με τθν τεχνικι προςφορά και ζναν υποφάκελο με τθν οικονομικι 

προςφορά. 

5. Ο κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα, κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (τον αρικμό τθσ 

διακιρυξθσ, τον τίτλο του διαγωνιςμοφ, τθν επωνυμία του διενεργοφντοσ το διαγωνιςμό και τθν θμερομθνία διενζργειασ). 

6. Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται τα παρακάτω: 

Α) Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά με τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και αντίγραφο αυτισ. τθν τεχνικι προςφορά ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ 

ςυμμόρφωςθ ι μθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ). Οι 

υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθν αναφερόμενθ προμικεια, με πλθροφοριακά 

ζντυπα (πιςτοποιιςεισ ISO, CE, κ.λπ.) και να δθλϊνουν το όνομα ι τθν Εμπορικι Επωνυμία και Διεφκυνςθ του παραγωγοφ 

ςυςκευαςτι. 

Β) Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τα ανωτζρω ςτοιχεία και τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο 

τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά και αντίγραφο αυτισ.  

Γ) υμπλθρωμζνο και αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται 

ςτθν παρ.4 του άρκρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ) 

7. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι και περιςςότερα είδθ που περιλαμβάνονται 

ςτθ διακιρυξθ. Οι τιμζσ των προςφορϊν για τα προςφερόμενα είδθ κα εκφράηονται ςε ευρϊ (€). τθν προςφερόμενθ τιμι κα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ ΦΠΑ. Από τθν οικονομικι προςφορά 

πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε προςφερόμενο είδοσ. Είδοσ που αξιολογικθκε κατά τθν Σεχνικι 

Προςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι 

αξία. Προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

8. Θ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ του φακζλου των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει ςε μία δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

9. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι 

αυτϊν, που απαραίτθτα κα πρζπει να ζχουν νόμιμο παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

10. Οι τιμζσ είναι δεςμευτικζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋϋ) 

http://www.sismanoglio.gr/


 

 

11. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ 

εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ με το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 

12. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν και κα αναγράφουν τθν αποδοχι 

των όρων τθσ διακιρυξθσ. 

13. Σρόποσ Πλθρωμισ: Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των προσ 

προμικεια ειδϊν από τθν Επιτροπι Παραλαβισ και τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για 

ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν υποπαρ.Η5 του Ν.4152/13 «περί 

ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

ε κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ. 

Οι κρατιςεισ είναι οι εξισ:  
α) 4% προκαταβολι φόρου  
β) 2% (Ν. 3580/07) υπζρ τθσ Ψυχικισ Τγείασ 
γ) υπζρ ΕΑΑΔΘΤ 0,06%, επ’ αυτοφ χαρτόςθμο 2% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% 
δ) υπζρ ΑΕΠΠ 0,06%, επ’ αυτοφ χαρτόςθμο & ΟΓΑ χαρτοςιμου 3,6%  

14. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα οριςκεί για ζνα ζτοσ και μζχρι εξάντλθςθσ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων.  

15. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ που κα προκφψουν κατά τθ διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με τθν κατακφρωςθ του 

αποτελζςματοσ αυτοφ, κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά με τισ τιμζσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν, εφόςον υπάρχουν ςτο 

Παρατθρθτιριο Σιμϊν. 

16. ΠΑΡΑΔΟΘ ΣΜΘΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ. 

17. Απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ δείγματοσ επί ποινι απόρριψθσ. 

18. Για κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτθ διακιρυξθ, ιςχφει θ κείμενθ Νομοκεςία. 

19. τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα  
360 και επόμενα. τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, 
με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα  κατά 
ποςοςτό ςτα εκατό, που κα κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Σο ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 
ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από 
τον προμθκευτι. 

 

 
 
 

                
              

 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ  
ΣOΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 
  



 

 

 
 
 
 

Παραρτθμα Αϋϋ 

 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΓΗΚΟΤ  ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ 

Ποζόηηηερ: 200ημσ μεγάλοι και 20 ημσ μικποί) 

 
 Οη κεγάινη δίζθνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 53 x 36,5 cm. Δίζθνη 

κεγαιύηεξσλ ή κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ δε ζα είλαη απνδεθηνί , δηόηη δε ζα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή 

ηνπο ζην ζύζηεκα κεηαθνξάο δίζθσλ. Να είλαη αλνηρηνύ ρξώκαηνο. 

 Οη κηθξνί δίζθνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 20  x 30 cm. 

 Οη δίζθνη ζα πξέπεη λα είλαη απαξαηηήησο θαηαζθεπαζκέλνη από πνιπεζηέξα πςειήο ππθλόηεηαο κε 

ελζσκαησκέλεο ίλεο πάινπ κεγάινπ κήθνπο ζε ππθλή δηάηαμε, ώζηε λα είλαη πνιύ αλζεθηηθνί ζε ηξηβή 

θαη λα έρνπλ ιεία θαη αληηνιηζζεξή επηθάλεηα. 

 Η θαηαζθεπή ησλ δίζθσλ ζα γίλεη κε ζύζηεκα επηθνιιεκέλσλ επηθαλεηώλ όπσο γίλεηαη ζην θόληξα 

πιαθέ. Δίζθνη θαηαζθεπαζκέλνη από άιια πιηθά (π.ρ. κειακίλε) δε ζα γίλνπλ απνδεθηνί. 

 Οη δίζθνη λα έρνπλ απαξαηηήησο πεξηθεξεηαθή εζσηεξηθή ελίζρπζε , κε θνξδόλη από εηδηθό πιηθό, ώζηε 

λα είλαη άζξαπζηνη. Επηζπκεηό είλαη ζην θάησ κέξνο λα θέξνπλ εηδηθή λεύξσζε, ώζηε λα κελ 

πεηζηθάξνπλ θαη λα κελ θνιιάλε κεηαμύ ηνπο θαηά ηε ζηνίβαμε. 

 Οη δίζθνη λα είλαη απξόζβιεηνη από πςειέο ζεξκνθξαζίεο (150
o
 C), από απνξξππαληηθά ζε πιπληήξην 

πηάησλ θαη από βνύξηζηζκα. 

 

Οι πποζθέπονηερ θα ππέπει να ςποβάλλοςν δείγμα ηων πποζθεπόμενων δίζκων, για ηην καλύηεπη 

αξιολόγηζή ηοςρ και να έσοςν πλήπη πεπιγπαθή ηηρ ππώηηρ ύληρ και ηος ηπόπος καηαζκεςήρ ηων 

δίζκων. 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΦΛΗΣΕΑΝΗΑ ΠΟΡΔΛΑΝΖ ΔΣ ΜΔ ΠΗΑΣΑΚΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ 

(ποζόηηηα :600 ημσ) 
3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΛΙΣΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΣΩΝ 

 Σεη ηζαγηνύ κε θιηηδάλη ζηνηβαδόκελν, ιεπθνύ ρξώκαηνο, θιαζζηθνύ ηύπνπ θαη πηαηάθη πνξζειάλεο. 

 Τν ζεη λα είλαη θαηάιιειν γηα πιύζε ζην πιπληήξην πηάησλ. 

 Η κάδα ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα είλαη από γλήζηα ζθιεξή πνξζειάλε απνδεηθλπόκελε από ηε 

ζύλζεζή ηεο. 

 Σα αντικείμενα να είναι διπλισ εψιςεωσ με χαρακτθριςτικό τθ δεφτερθ ζψθςθ, που πρζπει να είναι 

ανωτζρα των 1.400 βακμϊν Κελςίου. 

 H λευκότθτα τθσ πορςελάνθσ μετροφμενθ κατά τθ Γερμανικι μζκοδο να είναι ανϊτερθ του 70%. 

 Θ ςκλθρότθτα του υαλϊματοσ να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ των 5,5 βακμϊν τθσ κλίμακασ ΜΟΘ, ϊςτε να 

μθν είναι δυνατι θ χάραξθ των αντικειμζνων. 



 

 

 Θ αντοχι ςτθν κροφςθ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ των 0,27 μονάδων Νιοφτον, για 

περιοριςμό τθσ κραφςεωσ των αντικειμζνων. 

 Επίςθσ, απαραίτθτθ είναι και θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ότι τα 

είδθ εςτιάςεωσ είναι απαλλαγμζνα μολφβδου και καδμίου ςφμφωνα με τθν οδθγία 85/500 τθσ Ε.Ο.Κ. 

προσ αποφυγι επαφισ καρκινογόνων ουςιϊν με το χριςτθ.  

 Χσξεηηθόηεηα θιηηδαληνύ: 220-250 mL 

 Βάξνο θιηηδαληνύ: 225-230 γξ. 

 Δηάκεηξνο θιηηδαληνύ: ~ 8 cm 

 Ύςνο θιηηδαληνύ: ~ 8 cm 

 Βάξνο πηάηνπ : 215 γξ. ± 2% 

 Δηάκεηξνο πηάηνπ: 15 cm ± 2% 

 

Οι προςφζροντεσ πρζπει απαραιτιτωσ να υποβάλλουν δείγμα των προςφερόμενων ειδών. 

 

4.5.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΙΑΣΑ ΠΟΡΕΛΑΝΗ 

(πνζόηεηεο :200 ηκρ) 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΙΑΣΩΝ 

 Θ μάηα του αντικειμζνου κα πρζπει να είναι από γνιςια ςκλθρι πορςελάνθ αποδεικνυόμενθ από 

τθ ςφνκεςι τθσ. 

 Σα αντικείμενα να είναι διπλισ εψιςεωσ με χαρακτθριςτικό τθν δεφτερθ ζψθςθ, που πρζπει να 

είναι ανωτζρα των 1.400 βακμϊν Κελςίου. 

 H λευκότθτα τθσ πορςελάνθσ μετροφμενθ κατά τθ Γερμανικι μζκοδο να είναι ανϊτερθ του 70%. 

 Θ ςκλθρότθτα του υαλϊματοσ να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ των 5,5 βακμϊν τθσ κλίμακασ ΜΟΘ, ϊςτε 

να μθν είναι δυνατι θ χάραξθ των αντικειμζνων. 

 Θ αντοχι ςτθν κροφςθ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ των 0,27 μονάδων Νιοφτον, για 

περιοριςμό τθσ κραφςεωσ των αντικειμζνων. 

 Επίςθσ, απαραίτθτθ είναι και θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ότι 

τα είδθ εςτιάςεωσ είναι απαλλαγμζνα μολφβδου και καδμίου ςφμφωνα με τθν οδθγία 85/500 τθσ 

Ε.Ο.Κ.  προσ αποφυγι επαφισ καρκινογόνων ουςιϊν με το χριςτθ.  

ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΙΑΣΩΝ 



 

 

(ποςότθτεσ : 800 τμχ) 

 Σα ρθχά πιάτα φαγθτοφ κα πρζπει να ζχουν διάμετρο 23 cm και βάροσ 600 γραμμάρια (με απόκλιςθ 
±2% ). 

 Σα βακιά πιάτα ςοφπασ κα πρζπει να ζχουν διάμετρο 22 cm, βάροσ 480 γραμμάρια (με απόκλιςθ  2% 

). 

 Χρϊμα: λευκό 

 

Οι προςφζροντεσ πρζπει απαραιτιτωσ να υποβάλλουν δείγμα των προςφερόμενων ειδών. 

 

6.7.8. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΚΑΝΑΣΔ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΔ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΘΔΡΜΟ  

(θαλάηεο  1ιηηξν-18ηκρ,θαλαηεο ½ ιηηξα-10ηκρ, θαλάηεο 2ιηηξα-18ηκρ)) 

 Θ κανάτα να είναι ιςοκερμικι ανοξείδωτθ ματ με καπάκι μθ αποςπϊμενο. 

 Να είναι άκραυςτθ με διπλά τοιχϊματα πολυουρεκάνθσ. 

 Να είναι καταςκευαςμζνθ από ανκεκτικό ανοξείδωτο ατςάλι. 

 Να είναι κατάλλθλθ για πλφςθ ςε πλυντιριο. 

 Χωρθτικότθτα των τριϊν τφπων αντίςτοιχα : 0,5 L , 1 L, 2 L 

 Βάροσ των τριϊν τφπων αντίςτοιχα : 0,5 – 0,55 – 0,65 (± 2%) kg  

 Υψοσ των τριϊν τφπων αντίςτοιχα : ~15 – ~20 – ~22 cm 

 Διάμετροσ βάςθσ των τριϊν τφπων αντίςτοιχα : ~10 – ~10 – ~11 cm 

 

Οι προςφζροντεσ πρζπει απαραιτιτωσ να υποβάλλουν δείγμα των προςφερόμενων ειδών. 

9.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΚΑΛΑΘΗΧΝ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ (ΣΤΠΟΤ DOLLY) ΜΔ 

ΥΔΗΡΟΛΑΒΖ (ποζόηηηα : 2 ημσ) 

 

 Να είναι εξ ολοκλιρου ανοξείδωτθ καταςκευι. 

 Να διακζτει χειρολαβι εφκολθσ μετακίνθςθσ διαμζτρου ~2,5 cm. 

 Να αντζχει ςε φορτίο 150 kg. 

 Να διακζτει 4 ρόδεσ διαμζτρου ~10 cm ,όπου οι δφο να ζχουν φρζνο. 

 Να διακζτουν πλαςτικά προςτατευτικά για τθν πικανότθτα χτυπθμάτων. 

 Μικοσ εξωτερικό : 54 ±2% cm 



 

 

 Βάκοσ εξωτερικό : 54 ±2% cm 

 Υψοσ εξωτερικό : 75 - 90 cm 

 

Θα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δζςμευςθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ για το χρόνο διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ, για το 

χρόνο διάκεςθσ ανταλλακτικών και για τθν τεχνικι υποςτιριξθ. Θα πρζπει να προςκομιςτεί λεπτομερζσ 

πλθροφοριακό ζντυπο υλικό. 

 

10.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΦΤΓΔΗΟ ΦΤΛΑΞΖ ΑΤΓΧΝ ΜΔ ΜΗΑ ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 

(πνζόηεηα : 1ηκρ) 

 Καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα εξωτερικά και εςωτερικά. 

 Να διακζτει ανεξάρτθτο θλεκτρονικό κερμοςτάτθ/κερμόμετρο με δυνατότθτα αυτόματθσ απόψυξθσ με 
ςφςτθμα αποχζτευςθσ με εξατμιςτι νεροφ .  

 Να διακζτει ρυκμιηόμενεσ ςχάρεσ πλαςτικοποιθμζνεσ, τουλάχιςτον 2, ρυκμιηόμενεσ κακ φψοσ και 
πόρτεσ με επαναφορά. Σερματικό διακόπτθ για διακοπι λειτουργίασ του ανεμιςτιρα με το άνοιγμα τθσ 
πόρτασ και μαγνθτικά λάςτιχα (αφαιροφμενα).  

 Να δζχεται ελάχιςτο επιτρεπόμενο βάροσ : 25 kg/ ςχάρα . 
 Να διακζτει μόνωςθ πολυουρεκάνθσ πάχουσ τουλάχιςτον 6 cm. 
 Να διακζτει ικανότθτα αυτόματθσ απόψυξθσ και εξάτμιςθσ των νερϊν απόψυξθσ.  
 Να διακζτει υγειονομικζσ γωνίεσ ςε όλεσ τισ εςωτερικζσ ακμζσ για αποφυγι κατακράτθςθσ ρφπων.  
 Να διακζτει ανοξείδωτα πόδια ρυκμιηόμενου φψουσ με αντιαγϊγιμο υλικό ςτο εςωτερικό τουσ.  
 Να διακζτει φωτιςμό LED  

 Διαςτάςεισ: περίπου 70 – 80 x 70 – 80 x ~ 140 cm φψουσ 

 

Θα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δζςμευςθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ για το χρόνο διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ, για το 

χρόνο διάκεςθσ ανταλλακτικών και για τθν τεχνικι υποςτιριξθ. Θα πρζπει να προςκομιςτεί λεπτομερζσ 

πλθροφοριακό ζντυπο υλικό. 

 

11.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΦΤΓΔΗΟ ΑΠΟΦΤΞΖ ΚΡΔΑΣΧΝ ΜΔ ΓΤΟ ΜΟΝΔ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΠΟΡΣΔ- ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ(ποζόηηηα  1tmx) 

 

 Να είναι εξ ολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα . 
 Να ζχει εςωτερικι διάςταςθ 6 x GN 2/1  
 Να διακζτει ανεξάρτθτουσ χϊρουσ ψφξθσ, ςυντιρθςθσ.  



 

 

 Να διακζτει ανεξάρτθτο θλεκτρονικό κερμοςτάτθ/κερμόμετρο με δυνατότθτα αυτόματθσ απόψυξθσ με 
ςφςτθμα αποχζτευςθσ με εξατμιςτι νεροφ για κάκε χϊρο ψφξθσ.  

 Να διακζτει ρυκμιηόμενεσ ςχάρεσ πλαςτικοποιθμζνεσ, ρυκμιηόμενεσ κακ φψοσ και πόρτεσ με 
επαναφορά. Σερματικό διακόπτθ για διακοπι λειτουργίασ του ανεμιςτιρα με το άνοιγμα τθσ πόρτασ 
και μαγνθτικά λάςτιχα (αφαιροφμενα).  

 Να δζχεται ελάχιςτο επιτρεπόμενο βάροσ : 25 kg/ ςχάρα . 
 Να διακζτει μόνωςθ πολυουρεκάνθσ πάχουσ τουλάχιςτον 6 cm. 
 Να διακζτει ικανότθτα αυτόματθσ απόψυξθσ και εξάτμιςθσ των νερϊν απόψυξθσ.  
 Να διακζτει υγειονομικζσ γωνίεσ ςε όλεσ τισ εςωτερικζσ ακμζσ για αποφυγι κατακράτθςθσ ρφπων.  
 Να διακζτει ανοξείδωτα πόδια ρυκμιηόμενου φψουσ με αντιαγϊγιμο υλικό ςτο εςωτερικό τουσ.  
 Να διακζτει φωτιςμό LED  

 Διάςταςθ πόρτασ: περίπου 170 Χ 70cm 

 

Θα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δζςμευςθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ για το χρόνο διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ, για το 

χρόνο διάκεςθσ ανταλλακτικών και για τθν τεχνικι υποςτιριξθ. Θα πρζπει να προςκομιςτεί λεπτομερζσ 

πλθροφοριακό ζντυπο υλικό. 

 

12.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΘΔΡΜΟΣΡΑΠΔΕΑ ΜΔ ΡΟΓΔ, ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΑ , 5-7 ΘΔΔΧΝ ΜΔ 

ΘΔΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΣΟ ΚΑΣΧ ΜΔΡΟ ΚΑΗ ΡΑΦΗ, ΥΧΡΗ ΒΗΣΡΗΝΑ (ΜΠΑΗΝ 

ΜΑΡΗ)(ποζόηηηα : 2ημσ 

 

 Να είλαη εμ νινθιήξνπ από αλνμείδσην ράιπβα . 

 Να κελ έρεη βηηξίλα. 

 Να δηαζέηεη πόδηα αλνμείδσηα ξπζκηδόκελα mm κε PVC ζην εζσηεξηθό ηνπο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

αγσγηκόηεηα ηνπ ειεθηξηζκνύ κε ηξνρνύο θαη θξέλα ζηνπο 2 ηξνρνύο. 

 Να δηαζέηεη ελδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο. 

 Να δηαζέηεη ζεξκνζηάηε αληίζηαζεο. 

 Να δηαζέηεη βάλα εμόδνπ λεξνύ. 

 Να δηαζέηεη αλνμείδσηε αληίζηαζε λεξνύ. 

 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζπλδπαζκνύ ιεθαλώλ ηύπν GN. 

 Να είλαη αλζεθηηθό ζε ζεξκνθξαζίεο έσο +90
o
 C. 

 Να δηαζέηεη απνζεθεπηηθό ρώξν ζηελ πίζσ πιεπξά κε έλα ξάθη θαη ζπξόκελεο πόξηεο. 

 Χσξεηηθόηεηα: 5- 7 GN A 1/1. 

 Μήθνο εμσηεξηθό: ~ 170 cm 

 Βάζνο εμσηεξηθό: ~ 70 cm 

 Ύςνο εμσηεξηθό: ~ 85 cm 

 

 



 

 

Θα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δζςμευςθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ για το χρόνο διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ, για το 

χρόνο διάκεςθσ ανταλλακτικών και για τθν τεχνικι υποςτιριξθ. Θα πρζπει να προςκομιςτεί λεπτομερζσ 

πλθροφοριακό ζντυπο υλικό. 

 

13.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΘΔΡΜΟΥΧΡΖΣΗΚΑ ΔΣ ΓΗΑ ΠΗΑΣΑ ΡΖΥΑ Νο 23 & ΓΗΑ ΠΗΑΣΑ 

ΒΑΘΗΑ Νο 22 (ποζόηηηα :500 ημσ) 

 

 

 Κάκε κερμοχωρθτικό να αποτελείται από βάςθ και κάλυμμα. 
 Να είναι καταςκευαςμζνα από ειδικό πλαςτικό υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ με μόνωςθ 

πολυουρεκάνθσ ςτθ βάςθ και ςτο κάλυμμα. 
 Θ βάςθ και το κάλυμμα του ςετ να δζχονται πιάτο φαγθτοφ διαμζτρου τουλάχιςτον 23 cm και πιάτο 

ςοφπασ διαμζτρου τουλάχιςτον 22 cm και χωρθτικότθτασ 350 ml ςτο εςωτερικό του πιάτου. 
 Να είναι κατάλλθλο για πλφςθ ςτο  πλυντιριο πιάτων. 
 Σο ςυνολικό φψοσ περιλαμβανομζνου του πιάτου εντόσ, να μθν ξεπερνάει τα 10 cm. 

 

14.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΓΗΑΝΔΜΖΣΖ ΠΗΑΣΧΝ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ, ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟ, 2 

ΘΔΔΧΝ , ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ(ποζόηηηα :4 ημσ) 
 

 

 Να ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ 98 x 69 x 75 cm φψοσ περίπου. 
 Να είναι καταςκευαςμζνο εξ’ ολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, ςατινζ.  

 Να ζχει χωρθτικότθτα περίπου 400 πιάτα (διάμετροσ πιάτου : 23 cm) 

 Να διακζτει ανακλινόμενθ ςχάρα για τθν προςταςία των πιάτων. 

 Να φζρει 4 τροχοφσ διαμζτρου 10- 13 cm με ελαςτικι επζνδυςθ από τουσ οποίουσ οι δφο να φζρουν 

φρζνο. 

 Να διακζτει ελαςτικοφσ προφυλακτιρεσ ςτισ4 γωνίεσ , οι οποίοι να είναι υψθλισ αντοχισ. 

 Να φζρει ζγκριςθ NSF. 

 

Θα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δζςμευςθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ για το χρόνο διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ, για το 

χρόνο διάκεςθσ ανταλλακτικών και για τθν τεχνικι υποςτιριξθ. Θα πρζπει να προςκομιςτεί λεπτομερζσ 

πλθροφοριακό ζντυπο υλικό. 

 



 

 

15.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΚΧΝ, ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΑ ΜΔ 

ΠΟΡΣΔ (ποζόηηηα : 6 ημσ) 
 

 Να ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ Π85 x Β63 x Τ130 cm περίπου (χωρίσ τισ ρόδεσ, με τισ ρόδεσ 160 cm 
περίπου). 

 Να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 και να φζρει 3 ξεχωριςτά διαμερίςματα με 

διπλά μονωμζνα τοιχϊματα με ζγχυςθ πολυουρεκάνθσ. 

 Εςωτερικά να φζρει 20 (2Χ10) ηεφγθ υποδοχϊν τοποκζτθςθσ δίςκων, τοποκετθμζνα ςε 2 ςτιλεσ των 10 

ηευγϊν εκάςτθ. Θ απόςταςθ μεταξφ των υποδοχϊν να είναι 11,5 cm περίπου. Για τον εφκολο 

κακαριςμό των εςωτερικϊν τοιχωμάτων του τροχθλάτου οι υποδοχζσ κα πρζπει απαραίτθτα να είναι 

τφπου MONOBLOCK και όχι κολλθμζνεσ ι περτςινωμζνεσ. 

 Να φζρει χειρολαβζσ μεταφοράσ και ςτισ δφο πλευρζσ. 

 Να φζρει 2 πόρτεσ διπλϊν τοιχωμάτων με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ με μαςίφ ,ανοξείδωτουσ 

μεντεςζδεσ και δυνατότθτα ανοίγματοσ μζχρι 270°. Οι πόρτεσ να ζχουν δυνατότθτα ςτακεροποίθςθσ 

ςε ανοικτι και κλειςτι κζςθ ξεκλειδϊματοσ.  

 Σο τροχιλατο να φζρεται ςε 4 ανοξείδωτουσ τροχοφσ βαρζωσ τφπου τοποκετθμζνουσ ςτισ 4 γωνίεσ 

του, διαμζτρου τουλάχιςτον  15cm,  δφο εκ των οποίων να είναι ςτακεροί και 2 περιςτρεφόμενοι περί 

τον άξονα ςτιριξισ τουσ. 

 Να διακζτει περιφερειακά προςτατευτικά από ειδικό πλαςτικό. 

 Να δζχεται δίςκουσ διαςτάςεων 53 x 36,5 cm. 

 

Θα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δζςμευςθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ για το χρόνο διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ, για το 

χρόνο διάκεςθσ ανταλλακτικών και για τθν τεχνικι υποςτιριξθ. Θα πρζπει να προςκομιςτεί λεπτομερζσ 

πλθροφοριακό ζντυπο υλικό. 

 

16.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗ(ποζόηηηα :1ημσ)  
 

 Να ζχει διαςτάςεισ 0,80 x 1,20 x 0,73-0,75 cm φψοσ περίπου. 

 Να είναι ανκεκτικό. 

 Να μθ χαράηει θ επιφάνεια. 

 Να διακζτει καπάκι από πολυπροπυλζνιο. 

 Να διακζτει ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ. 

 Να φζρει ανοξείδωτα πόδια. 



 

 

 Χρϊμα: Λευκό 

 Περίμετροσ ποδιοφ: 13-15 cm 

 

 

17.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΚΑΡΔΚΛΑ(ποζόηηηα :10ημσ) 
 

 τοιβαηόμενθ καρζκλα με μπράτςα. 

 Να είναι ανκεκτικι. 

 Να διακζτει κάκιςμα από πολυπροπυλζνιο και πόδια από ανοδιομζνο αλουμίνιο. 

 Επιλογζσ χρϊματοσ : Κόκκινο, Πορτοκαλί, Λαχανί, Μαφρο, κοφρο Γκρι 

 Διαςτάςεισ: 56 x 53 x 80 cm φψοσ περίπου 

 Υψοσ κακίςματοσ: 44 cm 

 Βάροσ : ~ 3,5 kg 

 

18.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΗΟΘΔΡΜΗΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΓΔΤΜΑΣΧΝ(ΑΜΑΛΗΑ 

ΦΛΔΜΗΝΓΚ)(ποζόηηηα : 4ημσ) 

 

 Να είναι κατάλλθλο για ςυχνό άνοιγμα και κλείςιμο ςε ακραίεσ κρφεσ κερμοκραςίεσ 

περιβάλλοντοσ. 

 Να διακζτει ικανότθτα διατιρθςθσ των ηεςτϊν φαγθτϊν και εξαςφάλιςθσ τθσ αςφάλειασ των 

τροφίμων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ HACCP. 

 Να διακζτει εξωτερικι επιφάνεια από ςκλθρό πολυαικυλζνιο αντοχισ. 

 Να φζρει μόνωςθ από πολυουρεκάνθ, θ οποία να κρατά τθ κερμοκραςία ςτακερι πάνω από 4 

ϊρεσ. 

 Να είναι ςτοιβαηόμενα για εφκολθ μεταφορά και εξοικονόμθςθ χϊρου αποκικευςθσ. 

 Να φζρει ςιμανςθ CE MARK και θ καταςκευάςτρια εταιρεία να διακζτει πιςτοποιθτικό 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001. 

 Χωρθτικότθτα: 6 ταψιά GN 1/1-65 

 Εξωτερικζσ διαςτάςεισ : 46 x 67 x 63 φψοσ περίπου. 

 



 

 

Θα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δζςμευςθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ για το χρόνο διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ, για το 

χρόνο διάκεςθσ ανταλλακτικών και για τθν τεχνικι υποςτιριξθ. Θα πρζπει να προςκομιςτεί λεπτομερζσ 

πλθροφοριακό ζντυπο υλικό. 

 

19.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΔΛΑΡΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΠΛΤΖ ΠΗΑΣΧΝ Δ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ (ποζόηηηα :6ημσ)  
 

 Να είναι μεγάλθσ αντοχισ. 

 Να μθν είναι από τοξικό υλικό και το υλικό τουσ να παρεμποδίηει τθν ανάπτυξθ μικροβίων, μυκιτων 

και μοφχλασ. 

 Να χωράνε ςε όλα τα πλυντιρια. 

 Να είναι καταςκευαςμζνα από υψθλι ποιότθτα. 

 Να είναι καταςκευαςμζνα από πολυπροπυλζνιο. 

 Να είναι μικροφ βάρουσ. 

 Να είναι ανκεκτικό και ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Να προςτατεφεται από χτυπιματα και ςπαςίματα, ακόμθ και για όλα τα ευαίςκθτα ςκεφθ που φζρει. 

 Να είναι ςτοιβαηόμενα και εργονομικά. 

 Διαςτάςεισ τελάρου: 50 x 50 x 10 cm φψοσ 

 Μζγεκοσ εςωτερικισ κζςθσ: 11,3 x 11,3 x 4,8 cm 

Οι προςφζροντεσ πρζπει απαραιτιτωσ να υποβάλλουν δείγμα του προςφερόμενου είδουσ. 

 

 

 

20.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΔΛΑΡΟ ΓΗΑ ΓΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ 

ΠΛΖΝΣΤΡΗΟ(ποζόηηηα :4ημσ)  
 

 Να είναι μεγάλθσ αντοχισ. 

 Να μθν είναι από τοξικό υλικό και το υλικό τουσ να παρεμποδίηει τθν ανάπτυξθ μικροβίων, μυκιτων 

και μοφχλασ. 

 Να χωράνε ςε όλα τα πλυντιρια. 

 Να είναι καταςκευαςμζνα από υψθλι ποιότθτα. 



 

 

 Να είναι καταςκευαςμζνα από πολυπροπυλζνιο. 

 Να είναι μικροφ βάρουσ. 

 Να είναι ανκεκτικό και ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Να προςτατεφεται από χτυπιματα και ςπαςίματα, ακόμθ. 

 Να είναι ςτοιβαηόμενα και εργονομικά. 

 Διαςτάςεισ τελάρου: 50 x 50 x 10 cm φψοσ από τισ 3 πλευρζσ και από τθ μία πλευρά και ζχει 

διαςτάςεισ 50 x 50 x 0 cm φψοσ, δθλαδι να μθν περιλαμβάνει προςτατευτικό, ϊςτε να μπορεί να 

δεχτεί δίςκουσ διαςτάςεων 53 x 36,5 cm 

 Μζγεκοσ εςωτερικισ κζςθσ: 11,3 x 11,3 x 4,8 cm 

Οι προςφζροντεσ πρζπει απαραιτιτωσ να υποβάλλουν δείγμα του προςφερόμενου είδουσ. 

 

 

21.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΜΑΥΑΗΡΟΠΖΡΟΤΝΧΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΒΑΖ 

ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΖ(ποζόηηηα :8 ημσ) 
 

 Να είναι μεγάλθσ αντοχισ. 

 Να μθν είναι από τοξικό υλικό και το υλικό του να παρεμποδίηει τθν ανάπτυξθ μικροβίων, μυκιτων και 

μοφχλασ. 

 Να είναι κατάλλθλοσ για να εφαρμόηει ςε καλάκι πιάτων/ δίςκων. 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από υψθλι ποιότθτα. 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από πολυπροπυλζνιο. 

 Να είναι μικροφ βάρουσ. 

 Να είναι ανκεκτικόσ και ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Να εφαρμόηει ςε ανοξείδωτο ςτόμιο βάςθσ διαμζτρου 11, 5cm. 

 Διάμετροσ βάςθσ κυλίνδρου : ~ 8,5 cm 

 Διάμετροσ ςτομίου κυλίνδρου: ~ 12 cm 

 Υψοσ κυλίνδρου : 14 cm 

 

Οι προςφζροντεσ πρζπει απαραιτιτωσ να υποβάλλουν δείγμα του προςφερόμενου είδουσ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋϋ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΘ «ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *99221990+ 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ιςμανογλείου 1/ Μαροφςι Αττικισ/ 151 26+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ] 
- Σθλζφωνο: *213 2058394] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *mkolonia@sismanoglio.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): [ΚΕΤΘ 
ΚΟΤΗΙΝΑ: CPV: 39221100-8] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Προμικειεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *-] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [Δ43/2018] 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 

mailto:mkolonia@sismanoglio.gr
http://www.sismanoglio.gr/


 

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Σθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

 



 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

 



 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσiii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθiv· 

2. δωροδοκίαv,vi· 

3. απάτθvii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσviii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασix· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνx. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxi 
το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xii 

 



 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxiii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  



 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV 
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Όχι 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω 
είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxiv, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxv. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά 
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: 
(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 
  



 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ- ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 
 
ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ  
ΣΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..  
ΠΛΘΡ: ……………  Θμερομθνία: …./…../2019 
ΣΘΛ: 213 2058……. 
FAX: 213 2058614 

 
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ Αρ. ………………. 

 
 

το Μαροφςι ςιμερα τθν ………………………………….. του ζτουσ …………….., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1) το Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεφει ςτθ ιςμανογλείου 1- Μαροφςι και εκπροςωπείται νόμιμα, για τθν 
υπογραφι τθσ παροφςθσ, από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΚΟΤΣΑΛΑ και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα  ωσ θ 
«Ανακζτουςα Αρχι» και 

2) Ο/Θ   «………………………………….», που εδρεφει ςτθν …………………………………………, τθλ: …………………………, ΑΦΜ: ……………………., Δ.Ο.Τ.: …………………., 
ονομαηόμενθ εφεξισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ « ΑΝΑΔΟΧΟ», ςυμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα εξισ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, με τθν υπ’αρικμ………………………………. Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου, ανακζτει και ο δεφτεροσ των 
ςυμβαλλομζνων αναλαμβάνει τισ «………………………………» όπωσ αναφζρεται ςτθν από ………………………. προςφορά του, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ 
τθσ υπ’αρικμ…………………. διακιρυξθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, αντί του ποςοφ των …………………………€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.  

 
Σο παραπάνω ποςό υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ  που βαρφνουν τον προμθκευτι: 

α) 8% προκαταβολι φόρου 

β) 2% (Ν. 3580/07) υπζρ τθσ Ψυχικισ Τγείασ 

γ) υπζρ ΕΑΑΔΘΤ 0,06% και επ’ αυτοφ χαρτόςθμο 2% 

δ) ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί χαρτοςιμου ΕΑΑΔΘΤ 

ε) υπζρ ΑΕΠΠ 0,6% επϋ αυτοφ χαρτόςθμο & ΟΓΑ χαρτοςιμου 3,6 %   

Θ  παροχι των υπθρεςιϊν κα υλοποιθκεί όπωσ ορίηεται ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 
(αναλυτικι αναφορά των υποχρεϊςεων του αναδόχου ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ). 

Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ζνα (1) ζτοσ . 

 

ΕΝΑΡΞΘ ΤΜΒΑΘ:  ……../……../……..                                                   ΛΘΞΘ ΤΜΒΑΘ:   ……../……../…….. 

  

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

Θ ςφμβαςθ διζπεται από τισ  διατάξεισ του  Ν.4412/06 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και του 3850/2010(Αϋ84) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» 

Σο ποςό τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ κα καταβλθκεί ςτον δικαιοφχο ςε ευρϊ μετά τθ κεϊρθςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ από τον Πάρεδρο του 
Ελεγκτικοφ υνεδρίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Ν.4152/2013. 

Ο προμθκευτισ υπζβαλε τθν υπϋ αρικμ. …………………………………………………… εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
………………………………………………………………………………………… ποςοφ …………........ 

 
ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

 Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ Ο  ΑΝΑΔΟΧΟ 
  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 
 ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 

 



 

 

 
 
 

                                                 
i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ 

από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

iv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

v φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

vi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ 

διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

vii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C  316 

τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

viii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται 

ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 

τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

x Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ 

διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xiii τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 

τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xiv Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xv Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


