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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

7
η
 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ  

‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ‘ 

              

 

                                                                                                       ΥΑΝΗΑ:   28  – 05 – 2021  

                                     Απ. ππυη.: 10942 

 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 11/πξθ10/14-04-2021 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ (ΩΓΦ46907Σ-ΕΟΛ) θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, ηνλ Νόκν 

4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4782/2021 (ΦΔΚ Α΄36/09-03-2021) Δθζπγρξνληζκόο, 

απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία, όπσο απηνί 

ηζρύνπλ 

   

ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ ηην ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ για Δπγαζίερ καηαζκεςήρ παθιών ηύπος DEXION για ηη δημιοςπγία 

νέος σώπος απσειοθέηηζηρ ιαηπικών θακέλυν (CPV 98342000-2) 

 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δπείγνπζα Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν 

βάζεη ηηκήο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ 

ΜΔΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ Παπαζκεςή 04-06-

2021   και ώπα 14:00μμ 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Δ-MAIL: entousakis@chaniahospital.gr 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ      

 

Δπγαζίερ καηαζκεςήρ παθιών ηύπος DEXION για ηη 

δημιοςπγία νέος σώπος απσειοθέηηζηρ ιαηπικών θακέλυν 

(CPV 98342000-2) 

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ) 
                                                

                                              7111 

    ΑΡΗΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ) 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΔΤΖ  

21REQ008674467 2021-05-27 

21REQ008678070 2021-05-28 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

 

       Πξνϋπνινγηζκόο   5.704,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24% 

       Πξνϋπνινγηζκόο  4.600,00  επξώ   άλεπ .Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» 

ημείυζη: Γηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΤΠΗΡΔΙΑ  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σει: 28210 22300  Δ-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

 

Η παροφςα Ζρευνα Αγοράσ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειών ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 

αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» και ιςχφει για επιμζρουσ 

διατάξεισ από 9/3/2021 και όπωσ τίκεται ςε ιςχφ από 01/06/2021. 

 

 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΩN                                                                                        

 

 

ΜΠΔΑ  ΓΔΩΡΓΗΟ  
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΡΑΦΙΩΝ DEXION ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΧΩΡΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ  
 

Καηαζθεπή ξαθηώλ ηύπνπ DEXION ζε ρώξν ηνπ ππνγείνπ ηνπ θηηξίνπ Α1 ηνπ ΓΝ Υαλίσλ, γηα ηελ 

αξρεηνζέηεζε ηαηξηθώλ θαθέισλ.  

Θα θαηαζθεπαζηνύλ έμη (6) ζπλνιηθά πιαίζηα ξαθηώλ, κε ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο: 

1. Απόζηαζε κεηαμύ ξαθηώλ θαζ’ ύςνο:  0,60κ. 

2. Πιάηνο ξαθηώλ: 0,92κ. 

3. Βάζνο ξαθηώλ: 0,40κ. 

4. Ύςνο θαηαζθεπώλ (θνιώλεο ζηήξημεο): 2,50κ. 

Κάζε πιαίζην ζα πεξηιακβάλεη θαζ΄ ύςνο πέληε (5) κεηαιιηθέο επηθάλεηεο (ξάθηα) ηζαπέρνπζεο  

κεηαμύ ηνπο (απόζηαζε 60εθ.). Σν πην ρακειό ξάθη ζα απέρεη 10εθ. από ην δάπεδν. Σέζζεξα (4) 

από ηα πιαίζηα ξαθηώλ ζα έρνπλ κήθνο 7,00κ., έλα (1) πιαίζην ζα έρεη κήθνο 4,00κ. θαη έλα (1) 

πιαίζην ζα έρεη κήθνο 3,00κ. Σα ηέζζεξα πιαίζηα ξαθηώλ κήθνπο 7,00κ. ζα ηνπνζεηεζνύλ 

παξάιιεια κεηαμύ ηνπο (θαηά κήθνο ηεο κεγάιεο δηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ). Έλα από απηά ζα 

ηνπνζεηεζεί επίηνηρα (ζηελ ηνηρνπνηία αξηζηεξά ηεο ζύξαο εηζόδνπ). Σα δπν κηθξόηεξα πιαίζηα ζα 

ηνπνζεηεζνύλ επίηνηρα, ζηελ ηνηρνπνηία απέλαληη θαη δεμηά ηεο ζύξαο.  

Σα πιαίζηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε βηνκεραληθά ξάθηα ηύπνπ DEXION, βαξέσο ηύπνπ, ρξώκαηνο 

γθξη ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, κε δηπιέο βίδεο, δηπιά παμηκάδηα θαη ξνδέιεο αζθαιείαο, ηύπνπ 

grover. Όια ηα εμαξηήκαηα ζπλαξκνιόγεζεο ησλ ξαθηώλ ζα είλαη γαιβαληδέ.  

Θα ηνπνζεηεζνύλ ιάζηηρα πξνζηαζίαο ζε όιεο ηηο απνιήμεηο ησλ θνιώλσλ (άλσ απνιήμεηο θαη 

ζεκεία επαθήο κε ην δάπεδν). 

ηα πιαίζηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ επίηνηρα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηήξημε ησλ ξαθηώλ ζηελ 

ηνηρνπνηία κε θαηάιιεια βύζκαηα ζηήξημεο θαη ειαζηηθνύο απνζηάηεο, γηα ηελ  απνθπγή ηξηβήο 

ζθειεηνύ - ηνίρνπ. 

ηα πιαίζηα πνπ δελ ζηεξίδνληαη επίηνηρα ζα γίλεη πάθησζε ζην δάπεδν, κε ρεκηθή ξεηίλε ζηηο νπέο, 

πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ βύζκαηνο. Μεηαμύ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πιαηζίσλ ζα 

ηνπνζεηεζνύλ επίζεο ειαζηηθνί απνζηάηεο, γηα ηελ απνθπγή ηξηβήο κεηαμύ ησλ ζθειεηώλ.  

ηελ πίζσ πιεπξά ησλ ξαθηώλ  όπνπ απηά δελ εθάπηνληαη κε ηνηρνπνηία θαη ζε όια ηα επίπεδα ζα 

πξνζαξκνζηεί κεηαιιηθή ηαηλία ζηήξημεο ησλ θαθέισλ. Μεηαιιηθή ηαηλία ζα εθαξκνζηεί επίζεο θαη 

ζηo πιάη (ζε όια ηα επίπεδα) θάζε νκάδαο ξαθηώλ, όπνπ απηά δελ εθάπηνληαη κε ηελ  ηνηρνπνηία.  

Σν ζπγθξόηεκα ξαθηώλ ζα παξαδνζεί εληόο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

παξαγγειίαο ηνπνζεηεκέλν ζην ρώξν εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ 

πξνκεζεπηή, πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλν, αιθαδηαζκέλν θαη επαξθώο ζηεξεσκέλν ζηελ ηνηρνπνηία 

θαη ην δάπεδν ηνπ ρώξνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιέο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θαθέισλ θαη 

θπξίσο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ αξρείνπ.  
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Σα είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλσλ νίθσλ θαηαζθεπήο θαη 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ.  

 

Οι ςποτήθιοι ανάδοσοι θα ππέπει να κάνοςν αςηοτία ηος σώπος καηόπιν ζςνεννόηζηρ με 

ηην Σεσνική Τπηπεζία και να καηαθέζοςν ηη ζσεηική βεβαίυζη πος θα ηοςρ σοπηγηθεί με ηην 

πποζθοπά ηοςρ.  

 

Θα δοθεί ηιμή πποζθοπάρ καη’ αποκοπή για ηο ζύνολο ηυν επγαζιών. ηην ηιμή πποζθοπάρ 

πεπιλαμβάνονηαι όλα ηα αναγκαία ςλικά, μικποϋλικά και αναλώζιμα πος απαιηούνηαι για ηην 

καηαζκεςή και ηοποθέηηζη ηυν παθιών. 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  - ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

 

 

 

α/α 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - 

ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1  
ΝΑΙ 

   

 

 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 τθ τιλθ «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ 

ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 

δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι 

επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί 

ελάχιςτθ). 

 τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Παράρτθμα τθσ Σεχνικισ 

Προςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι 

αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και 

λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του 





 5 

υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ. τθν αρχι του 

Παραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.  

 Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σεχνικό Φυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα 

ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα 

υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ 

αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Πίνακα υμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Προδ. 4.18). 

 Σονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

 Η αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία 

κατά τθν αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν. 

 ε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ 

ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 

 

 

 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ    ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να υποβάλει 

θλεκτρονικά τα εξισ ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά 

τθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ. 

 

α) Όςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 

ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι 

ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του 

δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73. 

 

β) Όςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 

και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

 

γ) Όςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί 

υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
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αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 

βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 

όπου το ζγγραφα ι το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ)  (όπωσ 

αυτά αναφζρονται και ςτισ παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 

του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

 

δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, 

Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του 

Προςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα 

ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι 

αρχι Οργανιςμοφ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

τθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ (όλων) των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κα γίνει 

αποδεκτι ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 

του ν. 4412/2016 μόνο Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι 

υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου52 του 

ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), τθσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 

(Αϋ83),προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. 

τθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) δεν 

ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) εξακολουκεί να πλθροί όλα 

τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) υποχρεοφται να 

προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020) 

 




