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    ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

7
η
 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ  

‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ‘ 

 

                                                                                       ΥΑΝΗΑ:    25  -06-2021 

                                    ΑΡ. ΠΡΧΣΟΚ.  : 13054 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 20/ ππακ. 15/14-06-2021 
(ΑΓΑ:ΦΒΣΜ46907Σ-ΤΥΖ) Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, 
Ν3329/2005, Ν2955/01,ην 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). ), Ν 4782/2021 (ΦΔΚ 
36/Α/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:  
   
ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΜΑΓΔΗΡΔΗΧΝ  CPV-42512200-0 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΧ ΣΗ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ Παπαζκεςή  09-07-2021 θαη ώξα 14:00μμ 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ 

ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΧ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Δ-MAIL: 

kournidaki@chaniahospital.gr  

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ      
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ 

ΜΑΓΔΗΡΔΗΧΝ  CPV-42512200-0  

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ) 7112 

    ΑΡΗΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ) 21REQ008796118 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
                        Πξνϋπνινγηζκόο   4350,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24% 
                        Πξνϋπνινγηζκόο   3508,07 επξώ άλεπ  Φ.Π.Α. 24% 
 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» 

ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σει: 28210 22306  Δ-mail: kournidaki@chaniahospital.gr   

 

         Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΧN                                                                                        

 

ΜΠΔΑ ΓΔΧΡΓΙΟ 

mailto:kournidaki@chaniahospital.gr
mailto:kournidaki@chaniahospital.gr
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΧΝ ΝΔΧΝ ΑΤΣΟΝΟΜΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΑ 
ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΗΧΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ: 4.350€ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 24% 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  

Καηόπηλ απηνςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ Τπεπζύλνπ ησλ 

Μαγεηξείσλ, θξίλεηαη άκεζα αλαγθαία ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηώλ λέσλ απηόλνκσλ θιηκαηηζηηθώλ ζε 

ηζάξηζκνπο ρώξνπο ησλ Μαγεηξείσλ. Έλα από απηά (ηύπνπ ληνπιάπαο) ζα αληηθαηαζηήζεη ππάξρνλ 

θιηκαηηζηηθό πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζην ρώξν δηαλνκήο θαγεηνύ θαη ηνπ νπνίνπ ε επηζθεπή είλαη ηερληθννηθνλνκηθά 

κε ζπκθέξνπζα ιόγσ παιαηόηεηαο θαη εθηεηακέλσλ βιαβώλ. Σα άιια δπν ζα είλαη δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (split) 

θαη ζα θαιύςνπλ δύν επηπιένλ ρώξνπο ησλ Μαγεηξείσλ (ρώξνο ζπζθεπαζίαο θαγεηνύ Φπρηαηξηθώλ Γνκώλ 

θαη Γξαθείν Γηαηηνιόγνπ). Αλαιπηηθά απαηηνύληαη ηα αθόινπζα:  

Α) Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθνύ ηύπνπ ληνπιάπαο ζην ρώξν δηαλνκήο θαγεηνύ 

(αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο θιηκαηηζηηθνύ ηδίνπ ηύπνπ)  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Κιηκαηηζηηθό ηύπνπ ληνπιάπαο νλνκαζηηθήο απόδνζεο 48.000 BTU/h   

 Λεηηνπξγίεο ςύμεο/ ζέξκαλζεο  

 Δλεξγεηαθή θιάζε Α++ ή αλώηεξε ζε ιεηηνπξγία ςύμεο, ηερλνινγία inverter 

 Υεηξηζκόο κε θνκβία ειέγρνπ (πάλει) αθήο  

 Φπθηηθό ξεπζηό R32  

 Μέγηζηε ζηάζκε πίεζεο ζνξύβνπ γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα: κηθξόηεξε από 56 dB(A)  

 Να δηαζέηεη κεγάιε παξνρή αέξα θαη ηερλνινγία νκνηόκνξθεο ξνήο γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ ρώξνπ   

 Σάζε ιεηηνπξγίαο 380V/ 50Hz 3ph 

 Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία εμσηεξηθήο κνλάδαο 

 πκκόξθσζε κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ  

 Δπώλπκε εηαηξεία θαηαζθεπήο κε αλαγλσξηζκέλε αμηνπηζηία, ειιεληθή αληηπξνζσπεία θαη παξνρή 
εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα θαη ηνπιάρηζηνλ 
επηά (7) εηώλ γηα ηνλ ζπκπηεζηή 

Β) Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λένπ απηόλνκνπ θιηκαηηζηηθνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ ζηνπο ρώξνπο: 

1) ρώξνο ζπζθεπαζίαο θαγεηνύ Φπρηαηξηθώλ Γνκώλ:  

νλνκαζηηθή απόδνζε 18.000 BTU/h 

2) γξαθείν Γηαηηνιόγνπ: 

νλνκαζηηθή απόδνζε 9.000 BTU/h 

Σα αλσηέξσ κεραλήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Απηόλνκν θιηκαηηζηηθό δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (split) κε επίηνηρε ηνπνζέηεζε ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο  

 Λεηηνπξγίεο ςύμεο/ ζέξκαλζεο  

 Δλεξγεηαθή θιάζε Α++ ή αλώηεξε ζε ιεηηνπξγία ςύμεο, ηερλνινγία inverter 

 Πιήξσο ηειερεηξηδόκελν  

 Φπθηηθό ξεπζηό R32 

 Μέγηζηε ζηάζκε πίεζεο ζνξύβνπ γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα:  
- κηθξόηεξε από 40 dB(A) γηα κνλάδεο νλνκ. απόδνζεο 9.000 BTU/h  
- κηθξόηεξε από 45 dB(A) γηα κνλάδεο νλνκ. απόδνζεο 18.000 BTU/h, 

 Δηδηθά αληηβαθηεξηδηαθά / αληηαιιεξγηθά θίιηξα ή/θαη ιεηηνπξγία ηνληζκνύ 

 πκκόξθσζε κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ θαη πηζηνπνίεζε EUROVENT  

 Δπώλπκε εηαηξεία θαηαζθεπήο κε αλαγλσξηζκέλε αμηνπηζηία, ειιεληθή αληηπξνζσπεία θαη παξνρή 
εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα θαη ηνπιάρηζηνλ 
επηά (7) εηώλ γηα ηνλ ζπκπηεζηή 
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Σημειώσεις 
1) Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλνδεύνληαη από ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξερόκελεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

2) ηηο ηηκέο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ θιηκαηηζηηθώλ, ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα παξαδνζνύλ ζε θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. Η ηνπνζέηεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ ζα πξέπεη λα γίλεη 
από αδεηνύρν ςπθηηθό κε ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε ρεηξηζκνύ θζνξηνύρσλ αεξίσλ (άδεηα ηνπιάρηζηνλ 
Αξρηηερλίηε Φπθηηθνύ, λα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά).  

Δηδηθόηεξα:  

Α) σώπορ διανομήρ θαγηηού (ληνπιάπα νλνκ. απόδνζεο 48.000 BTU/h) -  
π/π δαπάλε κε ΦΠΑ: 2.700€  

Η εζσηεξηθή κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηεο ππάξρνπζαο κεηά ηελ απεγθαηάζηαζε ηεο, επάλσ ζε 
ππάξρνπζα κεηαιιηθή βάζε. Η απνρέηεπζε ζπκππθλσκάησλ ζα νδεγεζεί ζε ζηθόλη δαπέδνπ πιεζίνλ 
ηνπ θιηκαηηζηηθνύ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ππάξρνπζεο ζσιελώζεηο πξνο ηελ εμσηεξηθή κνλάδα κεηά 
ηνλ θαζαξηζκό ηνπο (κήθνο ζσιελώζεσλ πεξίπνπ 5m). Η εμσηεξηθή κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε 
ηεο ππάξρνπζαο κεηά ηελ απεγθαηάζηαζε ηεο, επίηνηρα εμσηεξηθά ησλ Μαγεηξείσλ κε ηηο θαηάιιειεο 
βάζεηο.  

Β.1) σώπορ ζςζκεςαζίαρ θαγηηού Φςσιαηπικών Γομών (νλνκαζηηθή απόδνζε 18.000 BTU/h) - π/π 
δαπάλε κε ΦΠΑ: 1.200€  

Η εζσηεξηθή κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ από ηε ιάληδα, εληόο ηεο νπνίαο ζα νδεγεζεί ε απνρέηεπζε 
ζπκππθλσκάησλ. Η όδεπζε ησλ ζσιελώζεσλ ζα γίλεη εληόο ηεο κεηαιιηθήο ςεπδνξνθήο, επάλσ από 
ην δηάδξνκν θαη ηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν 33.18.1 (ζπλνιηθό κήθνο ζσιελώζεσλ πεξίπνπ 13m). Η 
εμσηεξηθή κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζην δάπεδν ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ επάλσ ζε θαηάιιειεο βάζεηο. 

Β.2) γπαθείο Γιαιηολόγος (νλνκαζηηθή απόδνζε 9.000 BTU/h) -  
π/π δαπάλε κε ΦΠΑ: 450€   

Η εγθαηάζηαζε είλαη ηππηθή (κέζα-έμσ, ζπλνιηθό κήθνο ζσιελώζεσλ πεξίπνπ 3κ.). Η εμσηεξηθή 
κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζην δάπεδν ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ εμσηεξηθά ησλ Μαγεηξείσλ κε ηηο θαηάιιειεο 
βάζεηο. 

 Όπνπ ππάξρνπλ νξαηέο επίηνηρεο νδεύζεηο ζσιελώζεσλ-θαισδηώζεσλ ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, 
απηέο ηνπνζεηνύληαη εληόο θαηάιιεινπ πιαζηηθνύ θαλαιηνύ. 

 Οη γξακκέο παξνρήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ 
κεραλεκάησλ.  

3) Οη πξνζθέξνληεο δύλαληαη λα επηζθεθζνύλ ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην 
Σκήκα Σερληθνύ.   

Ζ ανάδειξη ηος μειοδόηη θα γίνει με κπιηήπιο ηην ζςνολική ηιμή πποζθοπών και για ηα ηπία (3) είδη. 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα 

εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ 

ηεο πξνζθνξάο. 

 

α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ 

κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο 

άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73. 

 

β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο ππνρξεώζεηο. 

 

γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα 
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αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή 

ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από 

παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ ην 

έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ)  (όπσο απηά αλαθέξνληαη θαη 

ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο -

κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. 

 

δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή 

θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

 




