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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 7θσ  Τ.ΠΕ  ΚΡΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

«Ο Άγ.  Γεϊργιοσ» 

           

ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
    Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο Άγ. Γεώξγηνο» κε ηελ κε αξ πξθ 20923/07-10-2021 Πξάμε 

Αλαπιεξσηή Δηνηθεηή (ΑΓΑ: ΦΜΧΤ46907Σ-ΠΓ8), θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 

4286/95,  Ν.3329/2005, Ν.2955/2001, θαζώο θαη ην Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δεκόζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ  &  

2014/25/ΕΕ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ 4782/2021 θαη ηζρύεη.  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ,  

ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΝΣΕ ΣΜΗΜΑΣΑ (ΜΣΝ,ΣΕΙ,ΣΕΠ, ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 ΚΑΙ ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ) ΜΕ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΟΤ GROUP CERTIFICATION  

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001:2015  (CPV: 98390000-3)» 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ   ΑΡΥΗ Γενικό Νοζοκομείο Υανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Έρεσνα αγοράς μέζω ηης πλαηθόρμας  «i-supplies» 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν 

βάζεη ηηκήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά  κέζσ 

ηεο πιαηθόξκαο  «i-supplies» έσο ηελ  Γεσηέρα 18-10-2021  

και ώρα 14.00 μ.μ. 

Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

θαηαρώξεζεο ζηελ πιαηθόξκα (ιόγσ όγθνπ) λα απνζηαινύλ 

ζην ειεθηξ. Σαρ.:  entousakis@chaniahospital.gr 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γενικό Νοζοκομείο Υανίων  «Ο Άγ. Γεώργιος» 

0000470747

mailto:entousakis@chaniahospital.gr
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΝΣΕ 

ΣΜΗΜΑΣΑ (ΜΣΝ,ΣΕΙ,ΣΕΠ, ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 ΚΑΙ ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ) ΜΕ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΟΤ GROUP 

CERTIFICATION  

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001:2015  (CPV: 98390000-3)» 

ΚΧΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΞΟΓΟΤ 

(ΚΑΔ) 

0899 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ΑΓΑΜ:  21REQ009327761 2021-10-07 

AΓΑΜ ΓΔΜΔΤΗ: 21REQ009329403 2021-10-07 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

        Προϋπολογιζμός:  8.700,00  €  (άνεσ  Φ.Π.Α)     

                                             10.788,00 €  (με Φ.Π.Α 24%) 

ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ  

ΠΑΡΑΓΟΗ 

Γενικό Νοζοκομείο Υανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» 

ημείωζη:  Γιάρκεια ιζτύος προζθορών: 180 ημέρες 

ΜΟΝΑΓΑ  ΜΔΣΡΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  ΣΡΙΑ (3) ΔΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σηλ.: 28213-42300, e-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

 

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΑΝΙΧΝ 

 

ΜΠΔΑ  ΓΔΧΡΓΙΟ  
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ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

         

ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟ

ΓΙΘΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

για το 
2021- 2022 

 
ΠΡΟΤΠΟΛ
ΟΓΙΘΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

για το 
2022-2023 

 
ΠΡΟΤΠΟΛ
ΟΓΙΘΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

για το 
2023-2024 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟ

ΓΙΘΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ

ΙΘΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΚΑΕ 

«Παροχι Τπθρεςιϊν 
Πιςτοποίθςθσ για τα 

πζντε τμιματα 
(ΜΣΝ,ΣΕΙ,ΣΕΠ, 
Αιματολογικό 

Εργαςτιριο και Σμιμα 
Αιμοδοςίασ) με τθ 
μζκοδο του Group 

Certification με βάςθ 
το πρότυπο ISO 

9001:2015  (CPV: 
98390000-3)» 

 
 
 
 
 

 
2.900,00 € 

 
 
 
 
 
 

2.900,00 € 

 
 
 

 
 

 
2.900,00 € 

 
8.700,00 € 

 
2.088,00 € 

 
10.788,00 € 

 
0899 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων πζντε τμιματα (ΜΣΝ, ΣΕΠ, ΣΕΙ, Αιμοδοςία και Αιματολογικό) 

διακζτουν ζκαςτο πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015. Σαυτόχρονα εφαρμόηονται τρία 

διαφορετικά υςτιματα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ενϊ τα ΔΠ τριϊν από τα πζντε τμιματα 

χρίηουν άμεςθσ επαναπιςτοποίθςθσ. Η ενοποίθςθ ςε ζνα φςτθμα Διαχείριςθσ το οποίο κα 

περιζχει το ςφνολο των τμθμάτων του Νοςοκομείου κα οδθγιςουν ςτθν λιψθ ενόσ κοινοφ 

πιςτοποιθτικοφ κατά ISO 9001:2015 για όλο το Νοςοκομείο, το πεδίο εφαρμογισ του 

οποίου κα καλφπτει όλεσ τισ πιςτοποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ. 

Για τθν ζκδοςθ του ςυγκεντρωτικοφ αυτοφ πιςτοποιθτικοφ (Group Certification) με βάςθ το 

διεκνζσ πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με διαπιςτευμζνο 

Φορζα Πιςτοποίθςθσ.  

Σα υςτιματα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ πιςτοποιοφνται μετά από τθν αρχικι επικεϊρθςθ 

ενόσ Φορζα Πιςτοποίθςθσ όπου και εκδίδεται πιςτοποιθτικό το οποίο ζχει διάρκεια τριϊν 

ετϊν ςτο μεςοδιάςτθμα των οποίων απαιτείται θ ετιςια επιτιρθςι τουσ (αρχικι 

πιςτοποίθςθ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ, 1θ επιτιρθςθ , 2θ επιτιρθςθ).  

Επομζνωσ , είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τον εκάςτοτε Φορζα Πιςτοποίθςθσ να ζχει 

διάρκεια τριϊν ετϊν ϊςτε να περιλαμβάνει τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ (τεχνικι 

αξιολόγθςθ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ)  με το πρότυπο ISO 9001:2015 για το πρϊτο ζτοσ 

και τθ διαδικαςία επιτιρθςθσ για το ίδιο πρότυπο για το 2ο και 3ο ζτοσ.  

Ειδικότερα, θ εν λόγω υπθρεςία κα περιλαμβάνει:   

Διενζργεια πιςτοποίθςθσ  του ενιαίου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (ΔΠ) του ΓΝ 

Χανίων που κα αφορά τα τμιματα ΜΣΝ, ΣΕΙ,ΣΕΠ, Αιματολογικό Εργαςτιριο και Σμιμα 
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Αιμοδοςίασ με τθ μζκοδο του Group Certification με βάςθ το διεκνζσ πρότυπο ΕΝ ISO 

9001:2015 που κα περιλαμβάνει 

 Προετοιμαςία τθσ επικεϊρθςθσ 

 Διενζργεια αρχικισ επικεϊρθςθσ- επί τόπου επικεϊρθςθσ (τάδιο Ι και ςτάδιο ΙΙ) 

 Ενζργειεσ μετά τον ζλεγχο ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ ολοκλιρωςθσ 
τεκμθρίωςθσ του ελζγχου  

 Απόφαςθ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ (τεχνικι αξιολόγθςθ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ 
ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα).  

 Διενζργεια επικεϊρθςθσ 1θσ και 2θσ ετιςιασ επιτιρθςθσ ΔΠ (1 ζτοσ και 2 ζτθ 
αντίςτοιχα  μετά τθν θμ/νια πιςτοποίθςθσ) που κα περιλαμβάνει  

 Προετοιμαςία τθσ επικεϊρθςθσ 

 Διενζργεια αρχικισ επικεϊρθςθσ- επί τόπου επικεϊρθςθσ  

 Ενζργειεσ μετά τον ζλεγχο ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ ολοκλιρωςθσ 
τεκμθρίωςθσ του ελζγχου  

 Απόφαςθ διατιρθςθσ του πιςτοποιθτικοφ (τεχνικι αξιολόγθςθ και απόφαςθ 
διατιρθςθσ πιςτοποιθτικοφ ι/και επανζκδοςθσ αν απαιτείται) 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ κατά το πρότυπο 

ΕΛΟΣ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 από το Εκνικό φςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.Τ.Δ.) ι ιςοδφναμο, 

κατ’ ελάχιςτο, ςτο πεδίο/δραςτθριότθτεσ διαπίςτευςθσ «Πιςτοποίθςθ υςτθμάτων 

Διαχείριςθσ τθσ Ποιότθτασ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2015» 

Η  διαδικαςία επαναπιςτοποίθςθσ των τμθμάτων πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 

14/12/2021, θμερομθνία που  δεν επιδζχεται αναβολζσ ι παρατάςεισ, τυπικζσ ι άτυπεσ. 
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Πίνακας: ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ –- ΤΠΟΡΕΩΣΙΚΟ 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

 

 

α/α 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1  ΝΑΙ    

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ηε ηήιε «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί όξνη, 

ππνρξεώζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνύλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

Αλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» έρεη ζπμπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΙ» ή έλαο αξηζμόο (πνπ ζεμαίλεη 

ππνρξεσηηθό αξηζμεηηθό μέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπμμόξθσζε) ηόηε ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζεσξνύμελε σο απαξάβαηνο όξνο 

ζύμθσλα με ηελ παξνύζα Δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιύπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο 

όξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζεμεηώλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδόρνπ πνπ έρεη ηε μνξθή 

ΝΑΙ/ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνύηαη ή όρη από ηελ Πξνζθνξά ή έλα αξηζμεηηθό 

μέγεζνο πνπ δειώλεη ηελ πνζόηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζηελ Πξνζθνξά. Απιή 

θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απόδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξμόδηα 

Επηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο (ηδηαίηεξα 

αλ απηή απνηειεί ειάρηζηε). 

ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνμπή ζε Παξάξηεμα ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιαμβάλεη αξηζμεμέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηώλ, ή 

αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηώλ, ηνπ εμνπιηζμνύ ή ηνπ ηξόπνπ δηαζύλδεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο μεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδόρνπ ηεθμεξηώλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πμμόξθσζεο. ηελ αξρή 

ηνπ Παξαξηήμαηνο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθόο πίλαθαο ησλ πεξηερόμελσλ ηνπ.  

Είλαη ηδηαίηεξα επηζπμεηή ε πιεξέζηεξε ζπμπιήξσζε ησλ παξαπνμπώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη 

θαηά ην δπλαηόλ ζπγθεθξημέλεο (π.ρ. Σερληθό Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). 

Αληίζηνηρα ζην ηερληθό θπιιάδην ή ζηε ζρεηηθή αλαθνξά, μεζνδνινγηθό εξγαιείν, ηερληθή θηι 

ζα ππνγξαμμηζηεί ην ζεμείν πνπ ηεθμεξηώλεη ηε ζπμθσλία ή ππεξθάιπςε θαη ζα ζεμεησζεί ε 

αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πμμόξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνύμελε 

πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18). 

Σνλίδεηαη όηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε όια ηα ζεμεία ησλ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ θαη ε παξνρή όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη. 

Η αξμόδηα Επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερόμελα από ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδόρνπο ζηνηρεία 

θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπμπιεξσζεί ε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ», γηα έζησ θαη έλα από ηνπο 

όξνπο ζηνλ πίλαθα ζπμμόξθσζεο, ηόηε ζεσξείηαη όηη δελ ππάξρεη απάληεζε ζην ζρεηηθό όξν. 
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Τπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς 

«ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

α/α 

Περιγραφι είδουσ -ΤΠΗΡΕΙΑ 

Προχπολογιςκείςα 

δαπάνθ  για τρία (3) 

ζτθ  με Φ.Π.Α. 24% 

 

Προχπολογιςκείςα 

δαπάνθ  για τρία (3) 

ζτθ άνευ Φ.Π.Α. 

ΣΙΜΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

για τρία (3) ζτθ 

άνευ  Φ.Π.Α. 

1  

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΑ 
ΠΕΝΣΕ ΣΜΗΜΑΣΑ (ΜΣΝ,ΣΕΙ,ΣΕΠ, 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΚΑΙ ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ) ΜΕ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΣΟΤ GROUP CERTIFICATION 
ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001:2015   

(CPV: 98390000-3)» 

 

10.788,00 

 

8.700,00 

 

 

Ποζοζηό ΦΠΑ: 24 %  
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Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να 

υποβάλει θλεκτρονικά τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, 

ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73, περί 

λόγων αποκλειςμοφ, και 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75 

και 78, τα οποία ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 103 του 

Ν.4412/2016 (ωσ ζχει τροποποιθκεί και διαμορφωκεί με το άρκρο 43 του Ν.4782/2021) : 

Α. Όλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων 

και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο 

ιςχφοσ 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει 

τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΗ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου 

γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του. 

τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 

ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ   ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
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οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

ε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, 

προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου 

διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Όςον 

αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 

προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία 

τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ 

διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ 

νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ 

φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 

δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 

χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 

οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β. Όςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73 (ωσ ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 το 

Ν. 4782/2021), Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ 

του τελευταίου τριμινου πριν από τθν υποβολι του, 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  ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό (πρόςωπα του δεφτερου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016): 

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 

εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι 
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β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι 

γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ι 

δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο 

εκπρόςωπο. 

Γ. Όςον αφορά τθν παράγραφο τισ παρ. 2 και 4 περ. β’ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (ωσ 

ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 του Ν. 4782/2021), πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να 

ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ: 

1.  Σισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ (κφριασ και επικουρικισ)  κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ) κακϊσ και ωσ προσ  

2. Σισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του (αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν 

Α.Α.Δ.Ε.) 

(Σθμειώνεται ότι οι υποχρεώςεισ των περ. α΄ και β΄ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του  Ν. 

4412/2016 (ωσ ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 του Ν. 4782/2021), δεν κεωρείται ότι 

ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί 

ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  Οι περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 

παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρώςει τισ ανωτζρω 

υποχρεώςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο 

που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

Αν το κράτοσ μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 

όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παρ. 1, ςτισ περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73, το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό 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 
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καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι 

ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  

3. Πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί 

δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Δ. Όςο αφορά ςτο άρκρο 74 του Ν. 4412/2016, ωσ ζχει αντικαταςτακεί με άρκρο 23 του Ν. 

4782/2021 (αναφορικά με τθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 4 

του άρκρου 73), και μζχρι  τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του καταλόγου 

αποκλειςκζντων ςτθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμόςιων υμβάςεων, θ οποία κα τθρείται 

και κα επικαιροποιείται από τθν ΕΑΑΔΗΤ, απαιτείται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, μαηί με τα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ επιβολισ ςε βάροσ 

του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ (περί αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμόςιων ςυμβάςεων, για εφλογο χρονικό διάςτθμα). Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται 

αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 

των δικαιολογθτικϊν. 

τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που 

ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται 

κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ 

Σα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα 

13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά 
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ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν 

αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Αν δεν προςκομιςτοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 

ακολουκοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει) 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο
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