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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ης  Υ.ΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο Άγ.  Γεώργιος»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» με το 38ο πρακτικό της 23ης Νοεμβρίου 2021 (θέμα 

24ο οικονομ.) (ΑΔΑ: ΨΜΡ046907Τ-Ξ96)  απόφασης του Δ.Σ. και έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των Ν. 

4286/95,  Ν.3329/2005, Ν.2955/2001, καθώς και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ  &  2014/25/ΕΕ), 

όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του N. 4782/2021 και ισχύει. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΗΠΤΗΡΙΟΥ 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 24 ΚΙΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 60 ΚΙΛΩΝ» (CPV 39713200-5), 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ   ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έρευνα αγοράς μέσω της πλατφόρμας  « i-supplies»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  μέσω 

της πλατφόρμας  «i-supplies» έως την  Tετάρτη  19-01-2022  και 

ώρα 12.00 μ.μ.

Τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης 

στην πλατφόρμα (λόγω όγκου) να αποσταλούν στο ηλεκτρ. Ταχ.:  

apontikaki@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  «Ο Άγ. Γεώργιος»

0000481393

mailto:nleonidakis@chaniahospital.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προμήθεια ενός Πλυντηριοστυπτηρίου Ιματισμού  24 κιλών, και ενός 

Στεγνωτηρίου Ιματισμού 60 κιλών» (CPV 39713200-5), για τις 

ανάγκες τoυ Τμήματος Επιστασίας του Γ.Ν. Χανίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 

(ΚΑΕ) 7111

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ AΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ: 21REQ009885481 2021-12-31
                      ΑΔΑΜ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 21REQ009895551  2022-01-05

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ Προϋπολογισμός:  29.500 € άνευ Φ.Π.Α. & 36.580,00 € με Φ.Π.Α  

24%

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.: 28213-42322, e-mail: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ 
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

α/α

Περιγραφή είδους - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ποσότητα Συνολική 

προϋπολογισθείσα 

δαπάνη μη συμπ/νου 

Φ.Π.Α.
ΦΠΑ

Συνολική 

προϋπολογισθείσα 

δαπάνη συμπ/νου 

Φ.Π.Α.

1

Πλυντηριοστιπτήριο 
ιματισμού 24 κιλών

Στεγνωτήριο Ιματισμού 60 
κιλών

1

1

29.500,00€ 24% 36.580,00€

mailto:apontikaki@chaniahospital.gr
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Α. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 24 ΚΙΛΩΝ

1. Το πλυντηριοστυπτήριο θα είναι επαγγελματικής κατασκευής, μετωπικού τύπου ενός 
διαμερίσματος, χωρητικότητας 24 κιλών ιματισμού, σύγχρονης τεχνολογίας και πλήρως αυτόματης 
λειτουργίας.

2. Το μηχάνημα θα φέρει διάτρητο συμπαγή εσωτερικό κάδο τοποθέτησης ιματισμού με 
ομαλοποιημένη διάτρηση, μεγάλης διαμέτρου και όγκου τουλάχιστον 240lt, έτσι ώστε με σχέση 
φόρτωσης 1:10 η χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι 24kg. Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος 
από ανοξείδωτο ατσάλι (ενδεικτικά AISI 304). 

3. Η πόρτα θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον 450mm με άνοιγμα 180ο για την εύκολη φόρτωση και 
εκφόρτωση του ιματισμού και θα φέρει κρύσταλλο παρακολούθησης της διαδικασίας πλύσης. 

4. Το μηχάνημα θα διαθέτει μηχανισμό για την αποφυγή ανοίγματος της πόρτας κατά τη λειτουργία 
του ή στην περίπτωση όπου ο κάδος δεν είναι πλήρως ακινητοποιημένος. Γενικότερα, θα διαθέτει όλες 
τις απαιτούμενες διατάξεις για την ασφαλή λειτουργία του.

5. Το μηχάνημα θα έχει δυνατότητα διπλής θέρμανσης (ηλεκτρική και ατμού) κατ’ επιλογήν του 
χειριστή. Θα φέρει θερμαντικές αντιστάσεις ισχύος τουλάχιστον 20kW και θα έχει δυνατότητα 
λειτουργίας με ατμό πίεσης έως τουλάχιστον 6bar. 

6.  Το πλυντηριοστυπτήριο θα είναι υψηλόστροφο, με δυνατότητα στυψίματος τουλάχιστον 960rpm 
και επιτάχυνση φυγοκέντρισης τουλάχιστον 360G, προκειμένου να επιτυγχάνεται πολύ υψηλό επίπεδο 
απομάκρυνσης υγρασίας από τον ιματισμό και να διευκολύνεται σε επόμενο στάδιο το στέγνωμα των 
ρούχων. 

7.   Η φυγοκέντριση του ιματισμού θα επιτυγχάνεται απαραιτήτως με ηλεκτρoκιvητήρα τύπου 
FREQUENCY INVERTER CONTROL, που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής πολλαπλών ταχυτήτων πλύσης 
και στυψίματος ανάλογα με τον τύπο και τις εκάστοτε ανάγκες πλύσης του ιματισμού. 

8. Το μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα ανάρτησης και απόσβεσης των κραδασμών με ελατήρια και 
αμορτισέρ για την αποφυγή της μετάδοσής τους στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Η απόσβεση των 
κραδασμών θα είναι η πληρέστερη δυνατή. Επιπλέον, θα διαθέτει επιταχυνσιόμετρο για την 
εξισορρόπηση του φορτίου. 

9. Το πλυντηριοστυπτήριο θα φέρει τουλάχιστον πέντε θήκες απορρυπαντικών που επιτρέπουν τη 
χρήση και υγρών απορρυπαντικών. Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα σύνδεσης  με κεντρικό 
δοσομετρικό σύστημα (δοσομετρικές αντλίες) για την αυτόματη έγχυση απορρυπαντικών. 

10. Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με μικροϋπολογιστή προγραμματισμού και ελέγχου των 
διαφόρων λειτουργιών, με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) προεγκατεστημένα προγράμματα και 
δυνατότητα διαμόρφωσης από τον χειριστή νέων προγραμμάτων (συνολική μνήμη τουλάχιστον 90 
προγραμμάτων). Οι παράμετροι που θα μπορούν να αλλαχθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή 
είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες: χρόνος πλύσης, χρόνος στυψίματος, χρόνος κάθε φάσης του 
προγράμματος, ταχύτητα περιστροφής του κάδου στην πλύση, ταχύτητα περιστροφής του κάδου στο 
στύψιμο, στάθμη νερού, θερμοκρασία νερού, διαδικασία κρυώματος του ιματισμού, προσθήκη ή 
αφαίρεση κάποιας φάσης του προγράμματος. 
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11. Το μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης το οποίο ειδοποιεί τον χειριστή για τυχόν 
πρόβλημα λειτουργίας και την ενδεχόμενη παρέμβαση που απαιτείται. Επίσης, θα διαθέτει 
δυνατότητα σύνδεσης μέσω θύρας USB στην εμπρόσθια όψη ώστε να είναι ευχερής η μεταφορά 
δεδομένων για λόγους συντήρησης. 

12.  Το μηχάνημα θα διαθέτει οθόνη με ψηφιακές ενδείξεις όπου θα απεικονίζονται όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του πλυντηρίου κατά τη διάρκεια της πλύσης, όπως η 
ονομασία του προγράμματος, η φάση του κύκλου πλύσης κλπ.  

Β. ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 60 ΚΙΛΩΝ

1. Το στεγνωτήριο θα είναι βιομηχανικής κατασκευής, μετωπικού τύπου, κατάλληλο για βαριά 
επαγγελματική χρήση, πλήρως αυτόματης λειτουργίας. 

2. Ο όγκος του κάδου θα είναι τουλάχιστον 1.100 lt, έτσι ώστε με σχέση φορτώσεως 1:20 η 
χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι 60 kg. Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
ατσάλι και θα διαθέτει πυκνή διάτρηση, ώστε να μεγιστοποιείται η ροή του αέρα προς την έξοδο 
απαγωγής. 

3. Το στεγνωτήριο θα είναι ατμοθερμαινόμενo και θα φέρει στο επάνω μέρος του ένα ή περισσότερα 
θερμαντικά στοιχεία ατμού, κατάλληλα για λειτουργία με ατμό πίεσης έως τουλάχιστον 6 bar.

4. Το στεγνωτήριο απαραιτήτως θα φέρει αυτόματο σύστημα ταχείας εναλλαγής από τη διαδικασία 
στεγνώματος σε διαδικασία βαθμιαίας ψύξης του ιματισμού (COOL DOWN).

5. Το μηχάνημα θα φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες: έναν για την περιστροφή του κάδου, τεχνολογίας 
INVERTER, με δυνατότητα ρύθμισης των στροφών του κάδου και αναστροφής της φοράς περιστροφής 
(REVERSING DRUM) και έναν για τη λειτουργία του απαγωγoύ ανεμιστήρα, αντίστοιχα, με τις 
κατάλληλες διατάξεις προστασίας.

6. Ο ανεμιστήρας απαγωγής θα είναι ικανότητας τουλάχιστον 45m3/min (2.700m3/h) για την 
εξασφάλιση ικανοποιητικού χρόνου στεγνώματος. Η έξοδος απαγωγής αέρα θα έχει διάμετρο 200mm. 
Επιπλέον, το μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα ανακυκλοφορίας αέρα για αποτελεσματικότερο 
στέγνωμα και εξοικονόμηση ενέργειας. 

7. Το στεγνωτήριο θα φέρει στην εμπρόσθια όψη αποσπώμενο φίλτρο χνουδιών, κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Το φίλτρο θα είναι απλό στον καθαρισμό του και εύκολα προσβάσιμο μέσω θύρας 
επίσκεψης με παράθυρο παρακολούθησης, που επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο της ρύπανσης του 
φίλτρου.  

8. Το μηχάνημα θα διαθέτει συρόμενη θύρα μεγάλης επιφανείας με φορά ανοίγματος προς τα επάνω 
και κάτω για την ευχερή και ταχεία φόρτωση και εκφόρτωση του ιματισμού, με κρύσταλλο 
παρακολούθησης της εργασίας, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατά το άνοιγμα οποιασδήποτε 
θύρας εν λειτουργία το στεγνωτήριο θα σταματάει αυτομάτως, μέσω κατάλληλου μηχανισμού 
ασφαλείας. Με το κλείσιμο της θύρας το μηχάνημα θα επαναλειτουργεί από το σημείο του 
προγράμματος όπου διακόπηκε η λειτουργία. 

9. Το στεγνωτήριο απαραιτήτως θα είναι πλήρως αυτομάτου λειτουργίας με ηλεκτρονικό 
μικροϋπολογιστή-προγραμματιστή, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης 
παρέμβασης. Θα διαθέτει τρία (3) τουλάχιστον προαποθηκευμένα (preset) προγράμματα, αλλά και 
δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων με ρύθμιση όλων των παραμέτρων (θερμοκρασία, διάρκεια 
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κύκλου στεγνώματος, χρόνος ελεγχόμενης ψύξης κλπ.) σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Ειδικότερα 
θα πρέπει να διαθέτει:

α. Φωτεινή οθόνη LCD συνεχούς ένδειξης των λειτουργιών του προγράμματος που εκτελείται 
(όνομα προγράμματος, υπολειπόμενος χρόνος, στάδιο λειτουργίας κλπ.)

β. Ηλεκτρονικό σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών με άμεση απεικόνιση στην οθόνη των σφαλμάτων 
λειτουργίας προς αποκατάσταση.

γ. Αισθητήριο υγρασίας και δυνατότητα επιλογής της αυτόματης ολοκλήρωσης του προγράμματος 
όταν επιτευχθεί το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας.

δ. Επισήμανση μειωμένης απόδοσης του φίλτρου χνουδιών 

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 και τα μηχανήματα 
να πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν απαραιτήτως τη σήμανση CE. 

2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει ως αντικείμενο την εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 
μηχανημάτων πλυντηρίων – καθαριστηρίων για επαγγελματικούς χώρους και να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 

3. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για την περιοχή των Χανίων με ανταπόκριση (επίσκεψη τεχνικού) 
εντός εικοσιτετραώρου από την γραπτή ή άλλη αναγγελία βλάβης των μηχανημάτων. 

4. Τα μηχανήματα να συνοδεύονται από τα επίσημα εργοστασιακά εγχειρίδια χειρισμού (στα ελληνικά) 
και τεχνικού (ελληνικά ή αγγλικά). 

5. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων τουλάχιστον δυο (2) ετών με κάλυψη σε 
ανταλλακτικά και εργασίες και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

6. Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη μεταφορά, τοποθέτηση, έδραση, πλήρη διασύνδεση και παράδοση 
των μηχανημάτων σε κανονική, ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία στη θέση εργασίας τους, καθώς 
και την επίδειξη της λειτουργίας των μηχανημάτων στο προσωπικό του Νοσοκομείου. Στην τιμή 
προσφοράς συμπεριλαμβάνονται υλικά – εξαρτήματα που τυχόν απαιτηθούν. Ο προμηθευτής θα 
αναλάβει επίσης την αποσύνδεση και απομάκρυνση του παλαιού πλυντηρίου και στεγνωτηρίου που 
βρίσκονται στο σημείο τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων και την εναπόθεση τους σε χώρο του 
ΓΝ Χανίων που θα του υποδειχθεί.  

7. Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων στο Νοσοκομείο από την ημερομηνία της 
παραγγελίας, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

8. Στην προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε και επί ποινή απόρριψης να περιλαμβάνεται φύλλο 
συμμόρφωσης ως προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων, με παραπομπές 
στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου που επίσης θα πρέπει να κατατεθούν με την 
προσφορά. 

9. Η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη συνολική τιμή προσφοράς και για 
τα δυο μηχανήματα. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΝΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 

αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την 

παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 

αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου 

και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος 

καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το 
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σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του 

Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά 

την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 

πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

    Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά 

τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 

11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στην 

παρούσα πρόσκληση, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, 

περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για 

την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 78, τα οποία ελέγχονται κατά την διαδικασία 

που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί και διαμορφωθεί με το άρθρο 43 

του Ν.4782/2021) :

Α. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων και της εξουσίας 

έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 

μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό 

του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 

εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 

προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου.

Β. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 το Ν. 4782/2021), 

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και  στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό (πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Γ. Όσον αφορά την παράγραφο τις παρ. 2 και 4 περ. β’ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ως έχει αντικατασταθεί 

με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως 

προς:

1.  Τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές (κύριας και επικουρικής)  κοινωνικής ασφάλισης 

(πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ) καθώς και ως προς 

2. Τις φορολογικές υποχρεώσεις του (αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.)

(Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του  Ν. 4412/2016 (ως έχει 

αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  Οι περ. α’ 

και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού.

Αν το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. α’ και β’ της 

παρ. 2 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
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3. Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δ. Όσο αφορά στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως έχει αντικατασταθεί με άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 

(αναφορικά με την περίπτωση συνδρομής λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 4 του άρθρου 73), και μέχρι  την 

ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου αποκλεισθέντων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημόσιων 

Συμβάσεων, η οποία θα τηρείται και θα επικαιροποιείται από την ΕΑΑΔΗΣΥ, απαιτείται ο προσωρινός ανάδοχος, 

μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (περί αποκλεισμού από 

τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για εύλογο χρονικό διάστημα). Οι 

υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 

4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας.

Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά ακολουθούνται οι 

διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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