
 

 

 

 

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   AΡ.ΠΡΩΤ.: 11629 
ΠΛΗΡ:  Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ   ΗΜΕΡ:  12.06.2019      
ΤΗΛ: 213 2058557                                                                     
FAX: 213 2058614 
E-mail: emitsop@sismanoglio.gr                                          
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 27/2019 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 22.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  22.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Είδος διαγωνισµού Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός 
Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά  
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας 04.07.2019 

Τόπος ∆ιενέργειας 
Γενικό Νοσοκοµείου Αττικής Σισµανόγλειο- Αµαλία Φλέµιγκ 

Σισµανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι 
Περιγραφή Είδους ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV: 15897200-4) 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 
22.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

Με δικαίωµα προαίρεσης 22.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. του Ν.4542/2016 (Α΄95) άρθρο τέταρτο «Ρυθµίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας» 
3. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών 
4. τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 
5. τις διατάξεις του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
6. το  Π.∆.80/2016  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»  
7. κατευθυντήρια οδηγία 2 (Α∆Α: 6162ΟΞΤΒ-4ΕΓ) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
8. κατευθυντήρια οδηγία 22 (Α∆Α: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
9. τις άµεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκοµείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
10. Το απόσπασµα πρακτικού της µε αριθµό 87 και από 21.7.2016 και 28.7.2016 συνεδριάσεων της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ (Α∆Α: 7ΤΙΜ465ΦΥΟ-ΙΜΕ) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
11. την υπ’αριθ.28/04.10.2017 θ.3ο Η∆ (Α∆Α: ΨΠ5Χ4690Ω5-1ΡΧ) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου περί 

έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 
12. την υπ’αριθ.06/29.03.2019 θ.1ο Η∆ (Α∆Α: Ψ1ΧΒ4690Ω5-3Λ0) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου περί 

έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού 
13. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: Ψ9ΡΛ4690Ω5-ΕΚΛ 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

   Συνοπτικό διαγωνισµό µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών, για την προµήθεια «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV: 15897200-4)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ(Με δικαίωµα προαίρεσης 22.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά. 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο Νοσοκοµείο (Γραφείο Προµηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  04.07.2019, ηµέρα 
ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 11.00π.µ. 
Η ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούµενη (εργάσιµη) ηµέρα από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή στις 03.07..2019 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00. Η κατάθεση των προσφορών 
θα γίνεται στο Γραφείο Προµηθειών αφού προηγουµένως πρωτοκολληθούν στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου. Προσφορές που 
κατατίθενται στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία είναι εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ή έως εξάντλησης των συµβατικών 
ποσοτήτων. 

Ενεργοποίηση Προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει τη διάρκεια της σύµβασης, µε µονοµερή της 
δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για ένα (1) επιπλέον έτος, µε έναρξη την εποµένη της ηµεροµηνίας 
λήξης, µε τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων πριν τη λήξη της 
αρχικής σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, κατόπιν έγκρισης του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνει τη σύµβαση 
για ένα (1) επιπλέον έτος, αρχής γενοµένης από τη λήξη των συµβατικών ποσοτήτων. 

 





 

 

∆ιευκρινίσεις: 

1. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 
http://www.sismanoglio.gr 

2. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης δηµοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/16.  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους 

όρους της ∆ιακήρυξης. 
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα µέσα σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαµβάνει δύο 

υποφακέλους: έναν υποφάκελο µε την τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισµού (τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο 

του διαγωνισµού, την επωνυµία του διενεργούντος το διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας). 
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 

Α) Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή µη των 
προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. 
Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό µε την αναφερόµενη προµήθεια, µε πληροφοριακά έντυπα 
(πιστοποιήσεις ISO, CE, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνοµα ή την Εµπορική Επωνυµία και ∆ιεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή. 
Β) Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονοµική 
προσφορά και αντίγραφο αυτής.  
Γ) Συµπληρωµένο και αρµοδίως υπογεγραµµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ.4 του 
άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). Σηµειώνεται ότι στο Μέρος IV του 
Τ.Ε.Υ.∆., που αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α (χωρίς να υποχρεούται να 
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα). 

7. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη. 
Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας 
για κάθε προσφερόµενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή 
αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορεί να γίνει σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά 
την κρίση της επιτροπής. 

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισµό ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, που 
απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόµιµο παραστατικό εκπροσώπησης. 

10. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
11. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ηµερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της 

διακήρυξης. 
13. Τρόπος Πληρωµής: Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ (€) µετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών 

από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 
χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων, 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών». 

14. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007) 
β) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί 
του χαρτοσήµου. 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.  Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί 
του χαρτοσήµου. 
δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% 
Τα έξοδα µεταφοράς των υλικών µέχρι τις αποθήκες του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον προµηθευτή 

15. Οι προσφερόµενες τιµές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού, µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος αυτού, 
θα εναρµονίζονται υποχρεωτικά µε τις τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιµών. 

16. Απαραίτητη η προσκόµιση δείγµατος επί ποινή απόρριψης. 
17. Σε περίπτωση κατακύρωσης του αντίστοιχου διαγωνισµού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, µονοµερώς το Νοσοκοµείο 

και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύµβαση. 
18. Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία. 
19. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 
 





 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  
   
Τα χορηγούµενα είδη θα πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133, τις ισχύουσες  κοινοτικές και 
υγειονοµικές διατάξεις.   
   
  ΓΕΝΙΚΑ  
   Τα χρησιµοποιούµενα τρόφιµα φυτικής προέλευσης από τα οποία θα παρασκευάζονται, πρέπει να είναι φρέσκα νωπά πρώτης κατηγορίας και 
κατά προτίµηση Ελληνικής παραγωγής. 
 Σε κάθε κουτί πρέπει να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή µε ανεξίτηλη µελάνη σε χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώµα του κουτιού, οι 
παρακάτω ενδείξεις ανάλογα µε το περιεχόµενο και  σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανοµικές 
∆ιατάξεις τα εξής: 
(1) Η ηµεροµηνία και το έτος παρασκευής.  
(2) Η κατηγορία και το είδος του Τροφίµου.  
(3) Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου σε Kgr. 
(4) Το ποσοστό των περιεχοµένων στερεών συστατικών του υγρού πληρώσεως.   
(5) Το όνοµα και η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως. 
(6) "Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από το τέλος ………..", η οποία να αναγράφεται µε ανεξίτηλους χαρακτήρες,  πάνω στο µέταλλο   και να 
συµπληρώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις.  
(7) Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396). 
(8) Η χώρα παρασκευής. 
       
 Οι χάρτινες ταινίες πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικό και καλής ποιότητας χαρτί. Η κόλλα που χρησιµοποιείται για την επικόλληση των 
ταινιών, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και η εργασία επικολλήσεως επιµεληµένη, για να εξασφαλίζεται η µακροχρόνια διατήρηση των ταινιών 
στα κουτιά. 
  Στα χαρτοκιβώτια πρέπει να γράφονται έκτυπα και στις δύο κατακόρυφες µεγαλύτερες πλευρές, στην Ελληνική, οι παρακάτω ενδείξεις:  

1. Η περιγραφή  του προϊόντος. 
2. Το καθαρό βάρος. 
3. Το όνοµα και η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως.  
4. Η χώρα προέλευσης.  
5. Η  ηµεροµηνία και το έτος παραγωγής.   
6. "Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από ……………..".  
7. Κωδικός παρτίδας. 
8. Ο αριθµός των κουτιών και το βάρος του περιεχοµένου κάθε κουτιού. 

    Οι περιέκτες πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του Κ.Τ.Π. σχετικά µε τη συσκευασία Άρθρο 9, την επισήµανση Άρθρο 21 τη συντήρηση και 
την µεταφορά του προϊόντος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του οδηγού Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9 και τις ισχύουσες διατάξεις σήµανσης 
τροφίµων. 

… 
  Τα προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασµένα  (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τον Κώδικα Τροφίµων, Άρθρα 9, 22 και 28)   σε κυλινδρικά 
λευκοσιδηρά κουτιά χωρητικότητας ανάλογα µε το ζητούµενο προϊόν. 
    Τα λευκοσιδηρά κουτιά πρέπει να έχουν την απαιτούµενη σκληρότητα και ανθεκτικότητα, να µην παρουσιάζουν διαρροές, διατρήσεις, 
διαβρώσεις, οξειδώσεις και γενικά ανωµαλίες οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχοµένου. 
 Πρέπει να µην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις άκρων , µυτίασµα στις ραφές, σκούριασµα, διόγκωση τα  δε κουτιά να συσκευάζονται σε 
χαρτοκιβώτια. Γενικά τα χρησιµοποιούµενα κουτιά να εξασφαλίζουν, απόλυτη στεγανότητα, δυνατότητα µακροχρόνιας συντήρησης και 
ουδέτερη συµπεριφορά έναντι του περιεχοµένου.  
  Οι κορµοί των κουτιών και τα πώµατα να έχουν κατασκευαστεί από καινούργιο λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19mm και 0,20mm 
αντίστοιχα, ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωµένο (βάρος ηλεκτρολυτικού επιστρώµατος 2,8 gr/m2 τουλάχιστον εσωτερικά και 5,6 gr/m2 
εξωτερικά). 
 Τα λευκοσιδηρά κουτιά συσκευασίας είναι δυνατόν να είναι ''stackable'' (για εύκολη τοποθέτηση του ενός πάνω στο άλλο), χωρίς οποιαδήποτε 
άλλη τροποποίηση τεχνικών παραµέτρων. Σχήµα κυλινδρικό Μέγεθος – διαστάσεις ανάλογα του  βάρους του περιεχοµένου.  
 Οι συσκευασίες του ενός (1) Kgr  να έχουν  πώµατα του τύπου easy open για εύκολο και λειτουργικό άνοιγµα.  
  Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούρια, κατασκευασµένα από καλής ποιότητας χαρτί. Πρέπει να είναι από κυµατοειδές χαρτόνι αντοχής 
κατά MULLEN τουλάχιστον 190 lb/in2. Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να είναι δυνατή η συσκευασία του 
προϊόντος χωρίς να υπάρχει κενός χώρος µεταξύ κουτιών και τοιχωµάτων χαρτοκιβωτίων. 

Επισηµαίνεται ότι υποχρεωτικά θα αναγράφεται η Εµπορική ονοµασία και συσκευασία των ειδών. 
   

Η ηµεροµηνία παράδοσης όλων των προϊόντων θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής διατηρησιµότητας του 
 

   Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγµατος είναι απαραίτητη, µε ποινή αποκλεισµού, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του 
είδους  µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

 
 
CPV                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
15897200-4         ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
15331460-9         ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
 

 ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  
 

Α] ΚΟΜΠΟΣΤΑ  ροδάκινο µισό  (συµπύρηνο ροδάκινο, Prunus persika) ή µείγµα (κοκτέιλ) φρούτων και κοµπόστα ροδάκινο (συµπύρηνο 
ροδάκινο, Prunus persika) µισό, σε ελαφρύ σιρόπι. 
  Τα φρούτα που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των κοµποστών πρέπει να πληρούν όλους τους όρους για τα νωπά τρόφιµα φυτικής 
προέλευσης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο «∆ιάφορα τρόφιµα  φυτικής προέλευσης» του Κ.Τ.Π  άρθρα 118,119 122, 133.  





 

 

    Τα φρούτα για την παρασκευή των  θα  πρέπει να είναι απολύτως  υγιή, ώριµα, µε κανονικούς µακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

1. Να είναι πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι).  
2. Να ευρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης. 
3. Να είναι απαλλαγµένοι πρακτικώς από χώµατα, λάσπη, ρύπανση και γενικά από κάθε ξένη ανόργανη ή οργανική ύλη.  
4. Γενικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας. 
5. Να προέρχονται από φρούτα (τα ροδάκινα) που η διάµετρος της ισηµερινής γραµµής πρέπει να κυµαίνεται από 67 έως 73 mm (τεµάχια 

ήµισυ ανά συσκευασία 20-24).  
Τα συστατικά να είναι φρούτο, νερό, ζάχαρη, µέσο όξυνσης (ρυθµιστής οξύτητας). Η στερεή φάση πρέπει να έχει συνεκτική και τρυφερή υφή, 
χωρίς ελαττώµατα και κηλίδες. Το υγρό πληρώσεως να είναι διαυγές και απαλλαγµένο από αιωρούµενες ξένες ύλες. 

 Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήµατος Ι του άρθρου 33 του Κ.Τ.: Ασκορβικά Ε300, Ε301, Ε302, Κιτρικά Ε330, Ε331, Ε332, Ε333, 
πηκτίνη Ε440 (εκτός από κοµπόστες µήλου) και χλωριούχο ασβέστιο Ε509. 
  Τα φρούτα που θα περιέχονται στο µείγµα (κοκτείλ) για την παρασκευή των  θα πρέπει να είναι απολύτως υγιή, ώριµα, µε κανονικούς 
µακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π.. Να είναι πρόσφατης συλλογής 
(φρέσκοι). Η σύνθεση να περιέχει πέντε τουλάχιστον φρούτα κατά προτίµηση ροδάκινο, ανανά, µήλο, κεράσι, σταφύλι.   
Επιτρεπόµενα όρια διαλυτών στερεών brix 14% έως 16%  
 Κοµπόστα ροδάκινο µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, επιτρέπεται να περιέχουν γλυκαντικά (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, 
Ε959, Ε961, Ε962), σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος του άρθρου 68 του Κ.Τ.Π..   
 H ηµεροµηνία διατηρισηµότητας να αναγράφεται στη συσκευασία και όχι στην επικολληµένη ετικέτα.  
  Οι προσφερόµενες συσκευασίες να είναι των τριών (3) και του ενός (1) Kgr   µικτού  βάρους, καθαρού βάρους των 2,600 και 0,820 περίπου Kgr 
αντίστοιχα και το οποίον θα αναγράφεται µαζί µε το στραγγισµένο 1,500 gr και 470 gr περίπου. 

 
Β] ΤΟΜΑΤΟΕΙ∆Η 

   
 1. Τοµατοπολτός µ.β 5 Kgr. Καθαρό βάρος 4,500 Kgr ή άλλη ανάλογη συσκευασία,  σύµφωνα µε τις συνθήκες και διαχειριστικές 
απαιτήσεις του Νοσοκοµείου.  
    Για την παρασκευή  του τοµατοπολτού θα πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί  νωποί καρποί τοµάτας, οι οποίοι πρέπει να είναι απολύτως υγιείς, 
ώριµοι, µε κανονικούς µακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π δηλαδή:  

1. Να είναι πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι). 
2. Να ευρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης. 
3. Να είναι απαλλαγµένοι πρακτικώς από χώµατα, λάσπη, ρύπανση και γενικά από κάθε ξένη ανόργανη ή οργανική ύλη. 
4. Να µην είναι χρωµατισµένοι τεχνητά µε οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία ή µε την εφαρµογή οποιασδήποτε µεθόδου.  
5. Να µην έχουν προσβληθεί από παράσιτα ή να εµφανίζουν αλλοιώσεις στη σύσταση και τους οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες.  
6. Να µην προέρχονται από φυτά που έχουν ραντισθεί µε φυτοφάρµακα όπως παραθείο, µαλαθείο, αρσενικούχα ή µολυβδούχα 

σκευάσµατα κλπ, και που να έχουν συλλεγεί πριν από τον καθοριζόµενο χρόνο που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας ή να 
παρουσιάζουν κατάλοιπα τέτοιων ουσιών, που είναι επικίνδυνες για τη δηµόσια υγεία. 

 Ο τοµατοπολτός  (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π .) ,  µακροσκοπ ικά  εξ εταζόµενος ,  πρέπε ι :  
1. Nα έχει πολτώδη και οµοιογενή σύσταση, χρώµα ανοικτό ερυθρό µέχρι ερυθρόφαιο χωρίς κηλίδες βαθύτερου χρώµατος, µε υφή 

αισθητά συνεκτική, οσµή και γεύση ευχάριστη, χαρακτηριστική του είδους.  
2. Nα είναι απαλλαγµένο από σπόρους, τεµάχια τοµάτας και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες. 
3. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοµατοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιµοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών. ∆εν θα πρέπει να έχει γίνει  τεχνητός χρωµατισµός του  µε οποιαδήποτε µέθοδο ή ουσία.  
4. Nα είναι πρόσφατης παραγωγής από τοµάτες τελευταίας εσοδείας.  
5. Nα είναι διπλής ή τριπλής συµπύκνωσης µε στερεά συστατικά προερχόµενα αποκλειστικά από το χυµό τοµάτας, τουλάχιστον 28% ή 

36% αντίστοιχα. Επιτρέπεται η προσθήκη µαγειρικού άλατος. Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασµένα σε χλωριούχο νάτριο, µπορεί 
να ανέρχεται σε ανώτατο ποσοστό 3%. 

     Ο  τοµατοπολτός να είναι  συσκευασµένος (Α) συσκευασία  και να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά κουτιά, σχήµατος κυλινδρικού  5 Kgr, καθαρού  
βάρους 4,500 Kgr περίπου  ή άλλη ανάλογη , σύµφωνα µε τις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκοµείου  . Τα κουτιά θα 
συσκευάζονται (Β συσκευασία) σε χαρτοκιβώτια των τεσσάρων (4) ή 12 ή 24 κουτιών  κατά χαρτοκιβώτιο. Γενικά τα χρησιµοποιούµενα υλικά 
συσκευασίας και ο τρόπος κατασκευής των κουτιών πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά για την επίτευξη άρτιων κουτιών δηλαδή 
πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα µακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συµπεριφορά ως προς το περιεχόµενο.  
 Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά έκτυπα ή µε ανεξίτηλη µελάνη στην χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώµα του 
κουτιού τα εξής: 
1) Η ηµεροµηνία και το έτος παρασκευής.  
(2) Η κατηγορία και το είδος του Τροφίµου.  
(3) Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου σε Kgr. 
(4) Το ποσοστό των περιεχοµένων στερεών συστατικών από το χυµό της τοµάτας µε τη φράση "Περιεχόµενα συστατικά από το χυµό της τοµάτας 
…………………….%". 
 (5) Βενζοϊκό νάτριο…………….%.  
(6)  Το όνοµα και η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως. 
(7) "Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από το τέλος ………..", η οποία να αναγράφεται µε ανεξίτηλους χαρακτήρες ,  πάνω στο µέταλλο   και να 
συµπληρώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις.  
(8)  Κωδικός παρτίδας. 
(9)  Η χώρα παρασκευής .   
(10) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα. 
 
  
    2. Ντοµατάκια αποφλοιωµένα ολόκληρα ή τεµαχίων 3 Kgr (καθαρό βάρος 2,500 gr) ή του ενός(1) Kgr    
  
     Tα παραπάνω προϊόντα (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π) να προέρχονται από καρπούς τοµάτας µε οµοιόµορφο ερυθρωπό χρώµα της ώριµης ντοµάτας 
µε υγρή φάση, απαλλαγµένη από ξένες ύλες, χωρίς καρυκεύµατα.     
  Να είναι πρόσφατης εσοδείας, καθαρά και τρυφερά, φυσιολογικού χώµατος, κανονικά ανεπτυγµένα. 
 -  Να µην  έχουν  ανώµαλη οσµή,  να µην περ ι έχουν  ξένες  ύλες  κα ι  να µην παρουσ ιά ζουν  φα ινόµενα σήψεως ή 
ευρωτ ίασης .   
-  Να ε ί να ι  απαλλαγµένα από παράσ ιτα κα ι  έντοµα .   





 

 

-  Να µην περ ιέχουν  υπολε ίµµατα  φυτοφαρµάκων.  
 -  ∆εν θα πρέπε ι  να έχε ι  γ ί νε ι  τ εχνητός  χρωµατ ισµός  του  µε  οποιαδήποτε µέθοδο ή ουσ ία .  
  Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς το επί τοίς % περιεχόµενο σε ντοµατάκια (60%) περίπου, το υγρό πληρώσεως (χυµός ντοµάτας 
40%) περίπου καθώς και ο ρυθµιστής οξύτητας.  Τα προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά χωρητικότητας 3 
Kgr, καθαρού βάρους 2550gr περίπου και στραγγισµένου 1500 gr περίπου ή του ενός Kgr, καθαρού βάρους 800 gr περίπου και στραγγισµένου 
480 gr περίπου. Τα  κουτιά να είναι  σκευαζόµενα σε χαρτοκιβώτια των 6 τεµαχίων και 24 ή 12 τεµάχια αντίστοιχα. Γενικά τα χρησιµοποιούµενα 
κουτιά να εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα µακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συµπεριφορά έναντι του περιεχοµένου. 

 
         3 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  τεµαχισµένα  
   Μανιτάρια κονσέρβα (Άρθρο123 του Κ.Τ.Π.) είναι το προϊόν που παρασκευάζεται από νωπά µανιτάρια, ολόκληρα ή τεµαχισµένα 
καλλιεργουµένων ποικιλιών του γένους AGARICUS η PSALLIOTA µέσα σε νερό ή χυµό των µανιταριών, έχει υποστεί κατάλληλη θερµική 
επεξεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του από αλλοιώσεις και είναι συσκευασµένο σε κλειστούς περιέκτες. Προαιρετικά µπορεί να 
προστεθεί αλάτι, ξύδι, µπαχαρικά, αρτύµατα και ασκορβικό οξύ ως αντιοξειδωτικό.  
  ∆εν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών. 
  Το προσφερόµενο είδος να είναι µανιτάρια κοµµένα σε λευκοσιδηρά κουτιά του ενός (1) Kgr µικτού βάρους, καθαρού βάρους των 800gr 
περίπου και στραγγισµένου 460 gr περίπου.  
  

 
ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόµενα βάρη και µεγέθη έχουν υπολογισθεί σύµφωνα µε τα µεριδολόγια-ποσοτολόγια που εφαρµόζονται στα 
Νοσοκοµεία για τις ανάγκες των σιτιζοµένων. 

 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν: 
 

   1.Αδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρµόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο συµµετέχων έχει την έδρα του εκτός 
Νοµού Αττικής, και άδεια λειτουργίας του υποκαταστήµατος στο Νοµό Αττικής, εφόσον υπάρχει. Η  επιχείρηση τροφίµων πρέπει να 
προσκοµίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους. Σύµφωνα µε την K.Y.Α. Αριθµ. 15523 /2006 όλες οι επιχειρήσεις τροφίµων 
έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµό. 852/2004 
περί Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εναρµόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
υγιεινή των τροφίµων. 

 2. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρµογής συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων [ΚΥΑ 487/2000 
(ΦΕΚ1219β/4.10.2000 )] σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα 
διαπιστευµένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥ∆ 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:  
       1ον  Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρµογής συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥ∆ για την παραγωγή – 
παρασκευή των προϊόντων. 
      2ον Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα 
προµηθεύει τον συγκεκριµένο  προµηθευτή  µε τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισµού.   
     3 Η µεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)  θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα και µέχρι τους χώρους 
αποθήκευσης του Νοσοκοµείου. 
    Τα µεταφορικά µέσα, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήµατος από Υγειονοµικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 
τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος Μεταφοράς.* 
  Κατά  την ώρα παράδοση ο µεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισµών παράδοσης των 
τροφίµων όπου απαιτείται, γάντια µιας χρήσης. 
  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. 
 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. 
 
* Να προσκοµισθεί ενδεικτικά βεβαίωση καταλληλότητας τουλάχιστον για ένα όχηµα και Βιβλιάριο υγείας τουλάχιστον για ένα 
οδηγό. 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Α/Α 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΙ∆Η 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΣΥΣΚ.3 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5000 

2 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 

3 ΝΤΟΛΜΑ∆ΑΚΙΑ ΣΥΣΚ.2 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

4 ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΤΩΝ 3 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 

5 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 





 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΙ∆Η 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΣΥΣΚ.3 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5000 

2 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 

3 ΝΤΟΛΜΑ∆ΑΚΙΑ ΣΥΣΚ.2 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

4 ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΤΩΝ 3 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 

5 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

 
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση 
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221990] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισµανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Ελένη Μητσοπούλου] 
- Τηλέφωνο: [213 2058557] 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [emitsop@sismanoglio.gr] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):  

[«ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV: 15897200-4)»] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Προµήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [-] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Σ∆ 27/2019] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ 
 
 





 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού 
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 





 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να 
εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε 
την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 

[……] 

 

 





 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςiii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηiv· 

2. δωροδοκίαv,vi· 

3. απάτηvii· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςviii· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςix· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνx. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxi το οποίο 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xii 

 





 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισηςxiii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  





 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους 
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxiv, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου 
Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη 
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..  
ΠΛΗΡ: …………… Ηµεροµηνία:  
ΤΗΛ: 213 2058……. 
FAX: 213 2058614 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. 27/2019 
 

Στο Μαρούσι σήµερα την ………………………………….. του έτους …………….., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 
1) το Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισµανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόµιµα, για την 
υπογραφή της παρούσης, από τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα ως η 
«Αναθέτουσα Αρχή» και 
2) η εταιρεία «……………………………………….….», που εδρεύει στην …………………………………………, τηλ: …………………………,Φαξ:…………………………., 
ΑΦΜ: ………………………………., ∆.Ο.Υ.: …………………………………….…., ονοµαζόµενη εφεξής στην παρούσα σύµβαση «προµηθευτής», συµφωνήσαµε 
και συναποδεχθήκαµε τα εξής:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την υπ’αριθµ………………….………………………. Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος των 
συµβαλλοµένων αναλαµβάνει την προµήθεια «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» όπως αναφέρεται στην από ………………………. 
προσφορά του, σε συνδυασµό µε τους όρους της υπ’αριθ. 27/2019 διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης, 
αντί του ποσού των …………………………€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Αναλυτικότερα η προµήθεια περιλαµβάνει τα κάτωθι είδη: 
 

 
Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις  που βαρύνουν τον προµηθευτή: 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007) 

β) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήµου. 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.  Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήµου. 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% 

Τα έξοδα µεταφοράς των υλικών µέχρι τις αποθήκες του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον προµηθευτή 

Η προµήθεια των ειδών θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ή έως εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων. 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……/……/…………                                            ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……/……/………… 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

Η σύµβαση διέπεται από τις  διατάξεις του Ν.4412/12 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών». 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ (€) µετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών από την Επιτροπή 
Παραλαβής και την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε 
χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 
στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών». 

Ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ΄αριθ……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της …………….………… ποσού ………….. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισµού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο φορέα, µονοµερώς το Νοσοκοµείο και χωρίς 
δικαίωµα για αποζηµίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύµβαση. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
  

 
 

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ …% ∆ΑΠΑΝΗ 

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ……..€ ……..€ ……………€ 





 

 

                                                                                                                                                                              

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.  

iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

v Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το 
ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 
εν λόγω πρόσβαση.  




