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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ης  Υ.ΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο ΆΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. 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 38 / πρακτικό5 /03-02-2022 (ΑΔΑ:6Ψ0Ψ46907Τ-5Β9)) απόφαση ΔΣ που 

εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές.

9. Την με θέμα 11 / πρακτικό15 /10-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΑΑ46907Τ-ΨΘΧ)) απόφαση ΔΣ 

που εγκρίνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας Έρευνας Αγοράς.

10. Τις επείγουσες  υπηρεσιακές ανάγκες
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Την με θέμα 38 / πρακτικό5 /03-02-2022 (ΑΔΑ:6Ψ0Ψ46907Τ-5Β9)) απόφαση ΔΣ που εγκρίνει 

τις τεχνικές προδιαγραφές.Την με θέμα 11 / πρακτικό15 /10-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΑΑ46907Τ-

ΨΘΧ)) απόφαση ΔΣ που εγκρίνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας Έρευνας 

Αγοράς. καθώς και 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 ν 4782/2021 και ισχύει. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την Έρευνα Αγοράς για την  Επείγουσα Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
Τμήματος Διατροφής» (CPV 39220000-0)

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  Δευτέρα 
30-05-2022  και ώρα 11.00 π.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»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
«Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Διατροφής» 

(CPV 39220000-0)

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)
1129-1899

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:  22REQ010588243

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ

    Προϋπολογισμός:      2.750,00 €  (άνευ  Φ.Π.Α)    
                                        3.410,00 € (με Φ.Π.Α 24%)

mailto:apontikaki@chaniahospital.gr
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ΧΡΟΝΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»
Σημείωση:  Διάρκεια ισχύος προσφορών: 180 ημέρες

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.: 28213-42335, e-mail: αpontikaki@chaniahospital.gr

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
με ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
με ΦΠΑ

1. Δίσκος για τρίψιμο 3mm inox (ανταλλακτικό για 
πολυμηχάνημα)

1 τεμάχιο 50,00 € 50,00 €

2. Δίσκοι για τρίψιμο 4mm inox(ανταλλακτικό για 
πολυμηχάνημα)

1 τεμάχιο 50,00 € 50,00 €

3. Δίσκος για τρίψιμο 7mm inox(ανταλλακτικό για 
πολυμηχάνημα)

1 τεμάχιο 50,00 € 50,00 €

4. Δίσκος κοπής σε φέτες 2 mm 
inox(ανταλλακτικό για πολ/μα )

1 τεμάχιο 50,00€ 50,00 €

5. Δίσκος κοπής σε φέτες 3 mm 
inox(ανταλλακτικό για πολ/μα)

1 τεμάχιο 50,00 € 50,00 €

6. Δίσκος πλαστικός (ανταλλακτικό για 
πολυμηχάνημα )

1 τεμάχιο 50,00 € 50,00 €

7. Θερμόμετρα υπέρυθρων 1 τεμάχιο 30,00 € 30,00 €

8. Θερμόμετρα μαγειρικής  με ακίδα 2 τεμάχια 10,00€ 20,00 €

9. Ξύστρα για επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου 1 τεμάχιο 30,00€ 30,00 €

10. Κουτάλα σερβιρίσματος 10 cm, inox 3mm 10 τεμάχια 3,00€ 30,00 €

11. Κουτάλα τρυπητή 10 cm, inox 10 τεμάχια 3,00€ 30,00 €

12. Λαβίδες  φαγητού 20 τεμάχια 2.00€ 40,00 €

13. Σουρωτήρια inox  Φ20 cm 5 τεμάχια 8,00€ 40,00 €

mailto:%CE%B1pontikaki@chaniahospital.gr
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14. Μπασκέτα πλυντηρίου για δίσκους ( 
κατάλληλη για δίσκους  53cmx37cmx11cm)

15 τεμάχια 50,00€ 750,00 €

15. Λωρίδες κουρτίνας ψυγείου  
ενισχυμένου τύπου (20cmx2mm )

32 μέτρα 7,50€ 240,00 €

16. Ανοιχτήρι κονσέρβας βαρέος τύπου 1 τεμάχιο 100,00€ 100,00 €

17. Mαχαίρι κρεατομηχανής, Νο 24 ,inox salvador 2 τεμάχια 30,00€ 60,00 €

18. Σίτα κρέατος  3,5 mm, No 42, inox  salvador 1 τεμάχιο 70,00€ 70,00 €

19. Ισοθερμικό δοχείο για υγρά(κρύα/ζεστά) με 
βρύση 10  lt

2 τεμάχια 150,00€ 300,00 €

20. Ισοθερμικό δοχείο για υγρά(κρύα/ζεστά) με 
βρύση 20 lt

2 τεμάχια 200,00€ 400,00 €

21. Μπολ polycarbonate 12 cm/ύψος 4.5-5cm 220 τεμάχια 3,50€ 770,00  €

22. Χρωματιστά πιάτα φαγητού 50 τεμάχια 4,00€ 200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.410,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

7.Θερμόμετρα υπέρυθρων

 Στόχευση στόχου με laser
 Κράτηση δεδομένων θερμοκρασίας.
 LCD οθόνη με επιλογή Backlight ON / OFF.
 Πιστοποιητικά CE, RoHS.
 Auto Power Shut Off σε 7 δευτ. λειτουργίας.
 Χρήση Infrared για μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή.
 Εύρος θερμοκρασίας: -50℃ – 360℃.
 Ακρίβεια: ±1%.
 Ανάλυση: ±1%.
 Διαστάσεις: 15 x 8 x 4cm.
 Βάρος: 0.150kg

8.Θερμόμετρα μαγειρικής με ακίδα

 Μέτρηση θερμοκρασίας από -50 ° C έως + 300 ° C
 Λειτουργία: με μπαταρία
 Μονάδες μέτρησης: Celsius / Fahrenheit
 Κουμπί ON / OFF
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 Αυτόματη απενεργοποίηση
 Διατηρεί αποθηκευμένη την τελευταία μέτρηση
 Ανοξείδωτη ακίδα
 Φωτιζόμενη οθόνη


14. Μπασκέτα πλυντηρίου για δίσκους ( κατάλληλη για δίσκους  53cmx37cmx11cm)

 Από υψηλής ποιότητας πλαστικό PP
 Με ανοξείδωτα διαχωριστικά
 Στοιβαζόμενα.
 Ρυθμιζόμενα κατά ύψος.
 Κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων
 Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε

16.Ανοιχτήρι κονσέρβας βαρέος τύπου

 Κατάλληλος για κάθε τύπο κονσέρβας.
 Προσαρμόζεται σε πάγκους, ράφια, τραπέζια.
 Ρυθμιζόμενο ύψος (μέγιστο 40cm)

19/20.Iσοθερμικό μεταφοράς υγρών ροφημάτων  με βρύση 

  Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο με μόνωση πολυουρεθάνης 
 CFC-Free. 
 Ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας 10/20λίτρων.
  Κατασκευή λαβών από ανθεκτικό πολυαμίδιο. 
 Ανοξείδωτα κλείστρα στο καπάκι. 
 Το εσωτερικό καπάκι κλείνει στεγανά με χείλος σιλικόνης. 
 Κατάλληλα για ζεστά ή κρύα ροφήματα όπως καφέ, τσάι, νερό κ.α
 Ανακουφιστική βαλβίδα στο καπάκι.
  Στοιβαζόμενα.
  Απώλεια θερμότητας 1,5°C / ώρα. Απώλεια ψύξης 0,5°C / ώρα.
 Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40° έως + 100°C.

21. Μπολ 

 Λευκά από polycarbonate, ορθογώνιου σχήματος,  με μήκος από 12 cm και ύψος 4,5-
5cm που να είναι συμβατά με τις αντίστοιχες θέσεις του ισοθερμικού δίσκου 
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 Χωρίς ανάγλυφα σχέδια (για να μπορούν να πλένονται εύκολα) 
 Κατάλληλα για άμεση επαφή με τρόφιμα 
 Κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων και για φούρνο μικροκυμάτων,
 Θερμοάντοχα


22.Χρωματιστά πιάτα φαγητού 

 Πορσελάνινα, χωρίς ανάγλυφα σχέδια για να μπορούν να πλένονται εύκολα
 Με χρώμα κόκκινο, κίτρινο, γαλάζιο ή ανοιχτό πράσινο ή με παιδικά σχέδια
 Με διάσταση Φ200-220mm και να είναι κατάλληλα για την αντίστοιχη θέση πάνω 

στον ισοθερμικό δίσκο 
 Κατάλληλα για άμεση επαφή με τρόφιμα να είναι λευκά
 Κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων και για φούρνο μικροκυμάτων, και άρα να είναι 

θερμοάντοχα, να αντέχουν σε υψηλή θερμοκρασία και σε μεταβολές της 
θερμοκρασίας. 

Για τα χρωματιστά πιάτα η πορσελάνη θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές:

 να έχει απορροφητική ικανότητα 0%
 να έχει αντοχή στα χτυπήματα ελάχιστο 1kg x 5cm
 να έχει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (200 oC ελάχιστο)
 το πάχος των σκευών να είναι 4-5,5 mm, ανάλογα το σκεύος
 να έχουν υψηλή αντοχή μεταλλικών αποξέσεων επιφανείας
 να έχει χαμηλότατο δείκτη φθοράς γυαλιού επιφανείας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 
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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 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.
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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):

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 
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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. 

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, 
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 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




	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Γ.Ν. Χανίων 'Άγιος Γεώργιος' 23/05/2022
Α. Π.: 12614
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-05-23T10:19:15+0300


	



