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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’

                                                             

                                                                                                                

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος»  έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-

1995).

2. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και  το 

Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων  υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α’ 

3. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις».

4. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015

5. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

6. Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 

της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

7. Τις διατάξεις των διαχειριστικών κανονισμών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

8. Την με θέμα 5ο / πρακτικό 19ο/ 12-07-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ ΨΖΤΙ46907Τ-Α6Δ)

9. Η με θέμα 18ο / πρακτικό 20ο/ 22-07-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ ΑΔΑ: ΨΕ2846907Τ-ΙΜΒ)

10. Το με αρ πρκ 15264/27-07-2021 έγγραφο προς την επιτροπή διαμόρφωσης

11. Το με αρ. πρκ 15977/.05-08-2021 Τεχνικές Προδιαγραφές

12. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 

 Το υπ’ αριθμ. 36 πρακ.43 θέμα/29-11-2021 (ΑΔΑ:6Ι4146907Τ-ΖΦ3)   Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Χανίων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/2001,το Νόμο 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ &  2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν 4782/2021 και ισχύει. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ 
CPV-71351810-4

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN                                                                                       

ΜΠEΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ.Γεώργιος»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ       

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές να κατατεθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας          

« i-supplies» έως την Τρίτη 14-12-2021 και ώρα 12:00 μμ

Τα  λοιπά  δικαιολογητικά σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης στην πλατφόρμα 

(λόγω όγκου) να  αποσταλούν στο  e-mail: kournidaki@chaniahospital.gr 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο  Άγ.Γεώργιος» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ CPV-71351810-4» 

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 0419

    ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ  21REQ009675561 2021-12-06

ΑΔΑΜ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 21REQ009679030 2021-12-07

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
                           Προϋπολογισμός  :   6.700,00  ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.)
                                                                 8.308,00  ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

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

Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ: 28210 22306  Ε-mail: kournidaki@chaniahospital.gr  

mailto:kournidaki@chaniahospital.gr
mailto:kournidaki@chaniahospital.gr
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   Η ανάθεση των εργασιών αυτών  είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει ο εντοπισμός και η 
δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο (κληροδοτήματα Σταματάκη - περιοχής Πλατανιά, η 
διόρθωση κτηματολογικών εγγράφων και σύνταξη αποδοχής κληρονομίας   για ορισμένα 
ακίνητα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου μας και είναι γενικότερα απαραίτητα για όλες τις ενέργειες 
της Νομικής Συμβούλου και της Οικονομικής Υπηρεσίας .  

   Σε συνδυασμό με την  ανάθεση αυτή, είναι   χρήσιμο να αντιμετωπισθεί  από κοινού και  σε 
αυτή την χρονική στιγμή,  η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων στατικής επάρκειας στα ακίνητα με 
κτίσματα που ήδη γνωρίζουμε ότι πάσχουν ή θα  διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια κατά την 
αυτοψία,  την λεπτομερή αποτύπωση και προφανώς τον καλύτερο έλεγχο. 

   Τέλος  και  επειδή πιθανότατα θα προκύψουν διαφορές κατά τον έλεγχο   των εγκεκριμένων 
πολεοδομικών όρων σε σχέση με την υλοποιημένη   δόμηση,  κρίνεται χρήσιμο με την ίδια  
σύμβαση να αντιμετωπισθεί o έλεγχος νομιμότητας και ακολούθως να γίνει  η  αναγκαία  
πολεοδομική νομιμοποίηση ή τακτοποίηση ορισμένων τουλάχιστον   ακινήτων .

  Ο Ανάδοχος θα συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα συντάξει πλήρη φάκελο έτοιμο προς 
κατάθεση που αφού ελεγχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ΓΝΧ  θα υποβληθεί  
αρμοδίως και θα αναλάβει την όλη διαδικασία υποβολής  και ανάρτησης στο ηλεκτρονικό 
σύστημα του ΤΕΕ, όλων των  στοιχείων, την συμπλήρωση αιτήσεων και εντύπων  που θα 
υπογραφούν κατά την φάση της υποβολής από μηχανικό της ΤΥ του ΓΝΧ. 

Κάθε επιπλέον σχετική δαπάνη πέραν των σχεδίων, τεχνικών εκθέσεων, συλλογής εγγράφων 
και λοιπών στοιχείων που ρητά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή  για την νομιμοποίηση / 
τακτοποίηση όπως φορολογικά, τυχόν πρόστιμα κλπ θα βαρύνουν το Γ.Ν.Χανίων. 

Η προεκτιμόμενη αμοιβή για όλα τα ανωτέρω είναι  6.700,00  ευρώ χωρίς  ΦΠΑ,

 ήτοι συνολική δαπάνη : 8.308,00 ευρώ.

Στην Διακήρυξη να προβλέπονται τα ακόλουθα :

-Xρόνος υλοποίησης της  Σύμβασης : Εντός 40 ημερών από την υπογραφή της.

 -Η προσφορά να αφορά μέρος των εργασιών και η προσφερόμενη τιμή να ορίζεται ανά 
γεωτεμάχιο ώστε η ανάθεση να γίνεται σε έναν οι περισσότερους Αναδόχους (σύμφωνα με την 
οικονομικότερη προσφορά) .

-Δικαίωμα συμμετοχής: Τοπογράφοι και Πολιτικοί μηχανικοί, μέλη ΤΕΕ. 

- Επί μέρους  αντικείμενα είναι δυνατόν να εκπονούνται και υπογράφονται από συμβληθέντες ή 
συνεργαζόμενους με τον Ανάδοχο μηχανικούς και να παραδίδονται εκ μέρους του μαζί με τα 
λοιπά παραδοτέα: H αποτύπωση και σύνταξη κατόψεων, ο έλεγχος νομιμότητας κτισμάτων ,η 
ανάρτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ κλπ  είναι δυνατόν να γίνουν από μηχανικούς που 
διαθέτουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως πχ οι αρχιτέκτονες μηχανικοί. 

Η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων στατικής επάρκειας γίνεται μόνο από πολιτικούς μηχανικούς.

-Λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων Κτηματολογίου (18/1/2021), να 
δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του αντικειμένου που αφορούν στα Κληροδοτήματα 
Σταματάκη της κτηματικής Περιφέρειας Δήμου Πλατανιά.
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                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Τα ακίνητα και οι απαραίτητες εργασίες  που αφορούν στα Κληροδοτήματα

             ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ, ΒΛΟΥΜ  και ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ  είναι τα παρακάτω :

Α)  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ 

ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 01

Εμβαδόν από τα διαθέσιμα στοιχεία 89,32 τμ

ΚΑΕΚ 501503801021

Oικόπεδο και παλαιά λιθόκτιστη οικοδομή στην οδό Αποκορώνου 129  στα Χανιά.

Σημείωση : H παλαιότερη κατά τους τίτλους διεύθυνση  είναι συνοικία ‘Βώμ’ .

Εργασίες:

-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αστικών περιοχών

-Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών

-Κατόψεις 

-Έλεγχος νομιμότητας κτισμάτων 

-Τακτοποίηση/νομιμοποίηση

-Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας

-Τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας

-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή : 750 ευρώ

Β)  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ  ΒΛΟΥΜ

 -ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 02 

Εμβαδόν από τα διαθέσιμα στοιχεία 215,14 τμ

ΚΑΕΚ 501500612049/0/1,  501500612049/0/4,  501500612049/0/7  

Δύο (2) Ακίνητα- καταστήματα στην οδό Χάληδων  48 και 54 στα Χανιά.

Σημείωση : κατά το Κτηματολόγιο η οδοαρίθμηση  των καταστημάτων έχει αλλάξει  σε  46Α. 

Εργασίες:
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-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αστικών περιοχών

-Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών

-Σχεδιάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών

-Κατόψεις 

-Τακτοποίηση/νομιμοποίηση

-Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας

-Τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας

-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή : 830 ευρώ

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 03

Εμβαδόν από τα διαθέσιμα στοιχεία 982 τμ

ΚΑΕΚ 50150206001

 Ακίνητο στην οδό Μαυρογένηδων  1 συνοικία Χαλέπα,  στα Χανιά.

Σημείωση : Σημερινή χρήση από το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου.

Εργασίες:

-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αστικών περιοχών

-Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών

-Σχεδιάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών

-Κατόψεις 

-Τακτοποίηση/νομιμοποίηση

-Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας

-Τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας

-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή : 1100 ευρώ

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 04

 Εμβαδόν από τα διαθέσιμα στοιχεία 1638 τμ

ΚΑΕΚ 501340418007 

Ακίνητο στην συμβολή της οδού Αρκαδίου και  της παρόδου Αγ.Νικολάου στην Σούδα.
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Σημείωση : πρόκειται για προϋφιστάμενο ενιαίο ακίνητο με το παρακάτω γεωτεμάχιο 05, που  
διαμελίσθηκε εις δύο λόγω  ρυμοτόμησης μετά το 2000.

Εργασίες:

-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αστικών περιοχών

-Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών

-Κατόψεις

-Έλεγχος νομιμότητας κτισμάτων

-Σχεδιάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών

-Κατόψεις 

-Τακτοποίηση/νομιμοποίηση

-Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας

-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή : 880 ευρώ

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 05 

Εμβαδόν από τα διαθέσιμα στοιχεία 755 τμ

ΚΑΕΚ 501340416015 

Ακίνητο στην συμβολή της οδού Αρκαδίου και  της παρόδου Αγ.Νικολάου στην Σούδα.

Σημείωση : Αρχικά το ακίνητο ηταν ενιαίο με το  γεωτεμάχιο 04.

 Εργασίες:

-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αστικών περιοχών

-Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών

 -Έλεγχος νομιμότητας κτισμάτων

-Σχεδιάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών

-Κατόψεις 

-Τακτοποίηση/νομιμοποίηση

-Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας

-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή : 630 ευρώ
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Γ )  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

 

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 06

Εμβαδόν 2000 τμ περίπου.

Αγροτεμάχιο, με 52 ελιές στη θέση Μιχακλά-Μιχαηλάκι ή Παλαίτσαινα, στην ευρύτερη περιοχή 
Πλατανιά.

Εργασίες: 

-Εύρεση /προσδιορισμός του ακινήτου/σταθερή σήμανση ορίων

-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αγροτεμαχίου ( εκτός σχεδίου)

-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή :  250 ευρώ

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 07

Εμβαδόν 500 τμ περίπου.

Αγροτεμάχιο, με 70 ελιές και 70 νεόφυτων ( μουρέλων)  στη θέση Σαρρή, στην ευρύτερη 
περιοχή Πλατανιά.

Εργασίες: 

-Εύρεση /Προσδιορισμός του ακινήτου/ σταθερή σήμανση ορίων 

-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αγροτεμαχίου ( εκτός σχεδίου)

-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή : 230 ευρώ

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 08

Εμβαδόν 1000 τμ περίπου.

Αγροτεμάχιο, με 25 ελιές  στην θέση Κουτσοποδάρι-Ανηφόρα, στην ευρύτερη περιοχή 
Πλατανιά.

Εργασίες: 

-Εύρεση /Προσδιορισμός του ακινήτου / σταθερή σήμανση ορίων 

-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αγροτεμαχίου ( εκτός σχεδίου)
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-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή : 240 ευρώ

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 09

Εμβαδόν 1500 τμ περίπου.

Αγροτεμάχιο, με 60 πορτοκαλιές  στην θέση Βλάτος-Κουτσομίτα, στην ευρύτερη περιοχή 
Πλατανιά.

Εργασίες: 

-Εύρεση /Προσδιορισμός του ακινήτου / σταθερή σήμανση ορίων 

-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αγροτεμαχίου ( εκτός σχεδίου)

-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή : 240 ευρώ

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 10

Εμβαδόν άγνωστο.

Αγροτεμάχιο, που εκτείνεται στο ¼ πλαγιάς  με 250 περίπου   πορτοκαλιές,  στην θέση 
Καβούσιο, στην ευρύτερη περιοχή Πλατανιά.

Εργασίες: 

-Εύρεση /Προσδιορισμός του ακινήτου / σταθερή σήμανση ορίων 

-Πολυγωνομετρία 

-Τριγωνισμός

-Αποτύπωση αγροτεμαχίου ( εκτός σχεδίου)

-Φωτογραφίσεις

Εκτιμώμενη αμοιβή : 300 ευρώ

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 11 

ΚΑΕΚ 50 150 52 14 001 / 0 / 0

Διεύθυνση Δαγκλή και Δεβόγα, ΟΤ 417, Χανιά.

Αφορά τις οριζόντιες ιδιοκτησίες 50 150 52 14 001 / 0 /5

50 150 52 14 001 / 0 /2,               50 150 52 14 001 / 0 /3

*Υπάρχει διαθέσιμο τοπογραφικό διάγραμμα(10/2020) του γεωτεμαχίου 

(ΚΑΕΚ 50 150 52 14 001) 
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Εργασίες: 

-Κατόψεις

-Τοπογραφικό γεωμετρικών μεταβολών

-Έλεγχος νομιμότητας οριζόντιων ιδιοκτησιών

-Τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας

-Φωτογραφίσεις

-Τακτοποίηση/νομιμοποίηση ιδιοκτησιών

Εκτιμώμενη αμοιβή : 400  ευρώ

-ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 12 

ΚΑΕΚ 50 150 30 05 006 / 2 / 1

Διεύθυνση Κτιστάκη 4, ΟΤ 176, Χανιά.

Αφορά κάθετη ιδιοκτησία με κτίσματα-καταστήματα

*Υπάρχει διαθέσιμο τοπογραφικό διάγραμμα(10/2020) του γεωτεμαχίου 

(ΚΑΕΚ 50 150 30 05 006)

Εργασίες: 

-Κατόψεις

-Τοπογραφικό γεωμετρικών μεταβολών

-Έλεγχος νομιμότητας και έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας

-Τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας

-Φωτογραφίσεις

-Τακτοποίηση/νομιμοποίηση ιδιοκτησιών 

Εκτιμώμενη αμοιβή : 850  ευρώ

Η προεκτιμόμενη αμοιβή για όλα τα ανωτέρω είναι  6.700,00  ευρώ χωρίς  ΦΠΑ,

 ήτοι συνολική δαπάνη : 8.308,00 ευρώ.

Η προσφορά να ορίζεται ανά γεωτεμάχιο. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά 
τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της 
αξιολόγησης της προσφοράς.

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
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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 τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ)  (όπως αυτά 
αναφέρονται και στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού 
ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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