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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ης  Υ.ΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο Άγιος Γεώργιος»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» με το 33ο πρακτικό της 05ης Οκτωβρίου  2022 (θέμα 51ο  - 
Οικονομικό) ( ΑΔΑ: Ψ5ΞΥ46907Τ-ΕΩΞ )  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 

«Για την ανάθεση υπηρεσιών σχετικά με την Επείγουσα Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την 

στεγάνωση αρμών κτιρίου Βδ (CPV 39812500-2)».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ   ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο  Άγιος Γεώργιος »

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής

0000513510
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  μέσω της 

πλατφόρμας  «i-supplies» έως την  Δευτέρα 31/10/2022  και ώρα 12.00 

μ.μ.

Τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης στην 

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

epapadosifou@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο  Άγιος Γεώργιος »

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Έρευνα Αγοράς για την ανάθεση υπηρεσιών σχετικά με την 

Επείγουσα Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την στεγάνωση 

αρμών κτιρίου Βδ 

(CPV 39812500-2)».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 
(ΚΑΕ) 1413

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ AΔΑΜ: 22REQ011415842  2022-10-13

 AΔΑΜ: 22REQ011421809   2022-10-14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 4.900,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

6.076,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο  Άγιος Γεώργιος »

Σημείωση:  Διάρκεια ισχύος προσφορών: 120 ημέρες

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υπηρεσία

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

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

mailto:epapadosifou@chaniahospital.gr
mailto:epapadosifou@chaniahospital.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σας παραθέτουμε προς έγκριση το με Α.Π. 24214/28.09.2022 αίτημα του προϊσταμένου του Τεχνικού τμήματος 

με επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, για την επείγουσα αναγκαιότητα ανάθεσης της προμήθειας και 

τοποθέτησης υλικών για την στεγάνωση αρμών κτιρίου Βδ (CPV 39812500-2), όπου αναφέρονται τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο υπήρξε επανειλημμένα εισροή ομβρίων στην 

περιοχή του κόμβου Β1 στο ισόγειο, καθώς και στο όριο των κτιρίων Βδ – Γ σε μικρότερη έκταση. Για την 

αποφυγή ανάλογων φαινομένων κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, κρίνεται άμεσα αναγκαία η 

πραγματοποίηση εργασιών στεγάνωσης των κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών του κτιρίου Βδ, καθώς και ο 

έλεγχος – αποκατάσταση της υγρομόνωσης του μικρού εξώστη μεταξύ των κτιρίων Β1 και Βδ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη διενέργεια επείγουσας έρευνας αγοράς για την ανάθεση 

των εργασιών στεγάνωσης των αρμών του κτιρίου Βδ σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, σύμφωνα με τη 

συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Το κόστος των αναγκαίων εργασιών προϋπολογίζεται σε 4.900€ πλέον ΦΠΑ (συνολική προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη με ΦΠΑ: 6.076€)».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Στεγάνωση  
κατακόρυφων 

καιοριζόντιων αρμών  
σε χώρο Βδ-Β1 Βδ-Γ και 

έλεγχος /αποκατάσταση 
στεγανότητας μικρού 

εξώστη Β1-Βδ

1 4.900,00 € 1.176,00 €     6.076,00 €

Στεγάνωση  κατακόρυφων καιοριζόντιων αρμών  σε χώρο Βδ-Β1 Βδ-Γ και έλεγχος /αποκατάσταση 
στεγανότητας μικρού εξώστη Β1-Βδ
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Απαιτούνται εργασίες για την αντιμετώπιση της εισροής ομβρίων στην περιοχή Βδ-Β1 και Βδ-Γ του κτιριακού 
συγκροτήματος του ΓΝ Χανίων. Οι εργασίες αφορούν στεγανώσεις σε περίπου είκοσι (20) μέτρα κατακόρυφων 
αρμών (τέσσερις αρμοί μήκους περίπου 5 μέτρων), έξι (6) μέτρα οριζόντιων αρμών (δυο αρμοί μήκους περίπου 3 
μέτρων) και τον έλεγχο / τοπικές αποκαταστάσεις της στεγάνωσης μικρού εξώστη εμβαδού περίπου 8m2, όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια. 

Α) Για τους κατακόρυφους αρμούς:

α) Αφαίρεση παλαιών αρμοκαλύπτρων
β) Καθαίρεση παλαιών μονωτικών και καθαρισμός επιφανειών
γ) Έλεγχος και διαμόρφωση χειλέων
δ) Τοποθέτηση κορδονιού πολυαιθυλενίου κατάλληλης διαμέτρου
ε)Αστάρωμα με αστάρι τύπου PRIMERPU και πλήρωση με πολυουρεθανικήμαστίχητύπου HYPERSEAL -
BUILDINGLM ή HYPERSEAL - 2K-F
στ) Τοποθέτηση νέου αρμοκάλυπτρου ιδίου τύπου με το υπάρχον 
ζ) Έλεγχος των υδροροών και αποκατάσταση τους, όπου απαιτείται

Β) Για τους οριζόντιους αρμούς και το δώμα του μικρού εξώστη Β1-Βδ:

α) Απομάκρυνση σκύρων και θερμομονωτικών πλακών
β) Τοπικές καθαιρέσεις σε σημεία «κολλημένα» με μπετόν
γ) Έλεγχος και στεγανοποίηση της υπάρχουσας μόνωσης του δώματος του μικρού εξώστη Β1-Βδ και του 
δώματος Βδ(περιμετρικά των αρμών) όπου απαιτείται
δ) Αφαίρεση παλαιών αρμοκαλύπτρων οριζόντιων αρμών
ε) Καθαίρεση παλαιών μονωτικώνοριζόντιων αρμών και καθαρισμός επιφανειών
στ) Τοποθέτηση κορδονιού πολυαιθυλενίου κατάλληλης διαμέτρου εντός των αρμών
ζ) Αστάρωμα με αστάρι τύπου PRIMERPU και διάστρωση με ρευστή πολυουρεθανικήμαστίχητύπου HYPERSEAL 
- 2K-F
η) Τοποθέτηση γάζας και επάλειψη με στεγανωτικό τύπου HYPERDESMO
θ) Τοποθέτηση νέου αρμοκάλυπτρου

Γ) Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων στηθαίων μικρού εξώστη Β1-Βδ:

Γενικός έλεγχος, τοπικές καθαιρέσεις, αποκατάσταση ρηγματώσεων
Νέα επιχρίσματα σε 3 στρώσεις: εσωτερικά, άνω και εξωτερικά όπου απαιτηθεί

Δ) Καθαρισμός εργοταξίου:

Διαχωρισμός μπαζών, μεταφορά αχρήστων υλικών και διαχείριση μέσω πιστοποιημένης εταιρίας διαχείρισης 
ειδικών απορριμμάτων

Ειδικοί όροι

Όπου στην Περιγραφή  προσδιορίζεται ο τύπος των ειδικών υλικών, γίνεται αποδεκτό κάθε ισοδύναμο 
υλικό, ίδιας ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή των υλικών ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι 
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οδηγίες χρήσης τους και οι οδηγίες του οίκου προέλευσής τους και η έγκριση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης/Παραλαβής και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και οι εργασίες που αφορούν τα στηθαία, τους αρμούς, και την 
αποκατάσταση της υγρομόνωσης του δώματος του μικρού εξώστη Β1-Βδ, καθώς και η χρήση ανυψωτικού 
καλαθοφόρου μηχανήματος όπου απαιτείται. Δεν γίνεται τελική επιμέτρηση πληρωμής αλλά η τιμή είναι «κατ’ 
αποκοπήν». Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει τις διαστάσεις και τις ακριβείς ποσότητες υλικών, με ευθύνη του.

Τα υλικά που θα απαιτηθούν για όλες τις εργασίες πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και πιστοποιημένα 
για την καταλληλόλητά τους από αναγνωρισμένους φορείς. Εξαιρούνται τα παρακάτω υλικά και μικροϋλικά , 
για τα οποία δεν απαιτούνται πιστοποιήσεις: βίδες, ούπατκαρφίδια, μεταλλικές λάμες, κορδόνι 
πολυαιθυλαινίου.

Στην προσφορά να αναφερθούν τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (εργοστάσιο κατασκευής – τύπος) και να 
κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια αυτών.

Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, να τηρεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, να 
είναι έμπειρο σε αντίστοιχα έργα. Ο Ανάδοχος με την προσφορά του πρέπει να υποβάλλει την πιστοποίηση 
εμπειρίας των τεχνιτών για την εφαρμογή των υλικών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ισχύουσα πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 στο αντικείμενο των 
εργασιών μόνωσης και στεγανοποίησης (να κατατεθεί με την προσφορά). Με την προσφοράθα 
κατατεθούνεπίσης βεβαιώσεις καλής εκτελέσεως έργων υγρομονώσεων των πέντε τελευταίων ετών. 
Προκειμένου για εγγεγραμμένους σε Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Ε.Π.ή σε μητρώα πρώην Νομαρχίας,οι προαναφερθείσες 
βεβαιώσεις δεν απαιτούνται.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συντονίσει τις εργασίες του με  εργασίες άλλων συνεργείων εφ’ όσον προκύψει 
έκτακτη ανάγκη.

 Ο Ανάδοχος πρέπει να προβεί σε αυτοψία, παρουσία της ΤΥ  (λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση από αυτήν, 
που θα προσκομίσει μαζί με την προσφορά του), να λάβει  υπ’ όψη τα ύψη, τις ανάγκες μεταφορών, τις καιρικές 
συνθήκες, την πιθανότητα μη εμφανών προβλημάτων και τη χρήση μηχανημάτων, εργαλείων και άλλου ειδικού 
εξοπλισμού.

 Για ότι επιπλέον προκύψει που δεν έχει περιγραφεί, θα πρέπει να γίνει η προμήθεια των απαραίτητων 
υλικών και οι αρμόζουσες εργασίες, με δαπάνες του Αναδόχου. 

Θα δοκιμαστεί η ευστοχία των υλικών και η αποτελεσματικότητα της εργασίας  (πλήρωση επί 48ωρο της 
λεκάνης απορροής), πριν την παράδοση της. Κάθε υλικό θα παραλαμβάνεται προ της χρήσης επί τόπου και κάθε 
εργασία θα ελέγχεται τμηματικά και, μόνο κατόπιν εγκρίσεως, θα ακολουθεί το επόμενο στάδιο εργασιών.

Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα υλικά και τις εργασίες 
στεγάνωσης.

Χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών: δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισμός εργασιών (κατ΄ αποκοπή): 4.900€ χωρίς ΦΠΑ
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Επιπλέον να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές. Τα 

προηγούμενα επί ποινή αποκλεισμού.

    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 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.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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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):

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:
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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. 

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, 





Σελίδα 9 από 9

 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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