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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» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 25821/12.10.2022 ( ΑΔΑ 

6Β0Ρ46907Τ-ΥΕΜ ) Πράξη Διοικητή 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 υπηρεσίας πιστοποίησης τριάντα (30) απινιδωτών (CPV:79132000-8)»

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

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

0000513692

mailto:epapadosifou@chaniahospital.gr
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο  Άγιος Γεώργιος »

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Για την ανάθεση υπηρεσίας πιστοποίησης τριάντα (30) 

απινιδωτών 

(CPV:79132000-8)»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 
(ΚΑΕ) 0439

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ AΔΑΜ: 22REQ011417395  2022-10-13

                           AΔΑΜ: 22REQ011421696  2022-10-14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 7.258,07 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

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

Σημείωση:  Διάρκεια ισχύος προσφορών: 120 ημέρες

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια

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

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με το με Α.Π. 13568/31/05/2022 Αίτημα του Προϊσταμένου ΒΙΤ περί επείγουσας αναγκαιότητας ανάθεσης 

υπηρεσιών Πιστοποίησης των Απινιδωτών του νοσοκομείου, διατυπώνονται τα κάτωθι: 

mailto:epapadosifou@chaniahospital.gr
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«Στα πλαίσια ασφαλούς λειτουργίας των απινιδωτών του νοσοκομείου μας (σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας 

αλλά και τις απαιτήσεις του κάθε κατασκευαστή) θα πρέπει να γίνει έλεγχος  - πιστοποίηση αυτών.

Ο έλεγχος  - πιστοποίηση γίνεται από εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία που πληροί όλες τις αναγραφόμενες στις 

συννημένες τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις.

Για κάθε απινιδωτή θα παραδοθεί αναλυτική έκθεση όπου θα περιγράφεται η λειτουργική του κατάσταση καθώς και 

τυχόν διορθωτικές εργασίες που απαιτούνται.

Το κόστος για κάθε συσκευή ανέρχεται σε 300,00 ευρώ, οπότε το συνολικό κόστος για τους 30 απινιδωτές 

ανέρχεται σε 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

α/α Μοντέλο SN Χώρος Τμήμα

1.
MINDRAY 

BENEHEART D3
EL-6B030090  ΣΤΕΦ

2.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ MINDRAY 

BENEHEART D3
EZ8C012237  ΠΥΡΗΝΙΚΗ

3.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETTE 

CARDIOSERV

101035510 A AΙΘΟΥΣΑ MTN

4.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETTE HELLIGE
10103455 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ TEI

5.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETTE 

CARDIOSERV

101013249 ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΕΠ

6.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETTE 

CARDIOSERV

101033457 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΠ

7.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE 

CARDIOSERV

101033453  ΣΤΕΦ

8.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELIGE
100000694  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
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9.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELIGE
10111701-74648  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

10.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELIGE 
101013253  ΜΕΝΝ

11.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE 

CARDIOSERV

101035505  Κ/Δ

12.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELLIGE
10111701-71668  Ν/Χ

13.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELLIGE
10111701-74708  

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ

14.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELLIGE
10111701-74698  Α/Χ

15.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELLIGE
100000696  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

16.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELLIGE
10111701-74668  

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ/ 

COVID1

17.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELLIGE
10111701-74678  ΒΧ/COVID2

18.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELLIGE
100000740  ΑΠ

19.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

MARQUETE HELLIGE
101014898  ΒΠ

20.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ NIHON 

KOHDEN CARDIOLIFE 

TEC-5621K

5052
ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ 
MTN

21.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ NIHON 

KOHDEN CARDIO LIFE 

7300K

20950 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ TEI

22.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ  NIHON 

KOHDEN CARDIOLIFE 

MODEL TEC 5631

80523 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ TEI

23. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

ΦΟΡΗΤΟΣ 
83664 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΠ
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ NIHON 

KOHDEN TEC-5521K 

IAΠΩΝΙΑΣ

24.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ NIHON 

KOHDEN TEC-5621

80418 ΤΕΠ COVID ΤΕΠ

25.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ NIHON 

KOHDEN MODEL 5621
80956  ΜΕΘ 

26.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ NIHON 

KOHDEN CARDIOLIFE 

5631 

80517  Κ/Δ

27.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ NIHON 

KOHDEN MODEL 5631
80512  ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

28.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

SCHILLER DEFIGARD 

4000 TYPE: DG4000

108997108103
ΤΕΠ (ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ)
ΤΕΠ

29.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ S8 

COMEN 
S82200521053  ΜΕΘ COVID

30.
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ZOLL M 

SERIES 
84054  ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ

1. Το κόστος της πιστοποίησης για τον κάθε έναν απινιδωτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Η πιστοποίηση θα γίνει στο χώρο του Νοσοκομείου σε συνεννόηση με το κάθε Τμήμα αλλά και με το 

αρμόδιο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, στο οποίο θα παραδοθούν τα σχετικά φύλλα εργασιών. Αν 

απαιτηθεί η μεταφορά κάποιων εκ των απινιδωτών για περαιτέρω έλεγχο, τα έξοδα θα βαρύνουν την 

ανάδοχο εταιρεία. 

3. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει την πιστοποίηση κάποιων απινιδωτών, σε περίπτωση που 

επισκευαστούν και πιστοποιηθούν με την διαδικασία του κατεπείγοντος  (περίπτωση έκτακτης βλάβης) ή 

σε περίπτωση που αποσυρθούν, ακόμα και μετά την σχετική παραγγελία.  

4. Για την κάθε συσκευή  θα παραδοθεί  αναλυτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τις τιμές αναφοράς και τις  

μετρούμενες, τις καμπύλες απόδοσης όπου υπάρχουν καθώς και τις διορθωτικές εργασίες όπου 

απαιτούνται. Τα πιθανά ανταλλακτικά τα οποία θα χρειασθούν, να αναφέρονται και αυτά αναλυτικά και να 

προσφερθούν σε νέα οικονομική προσφορά. 
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5. Οι εργασίες και οι  έλεγχοι των συσκευών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Έλεγχος μηχανικών μερών και  κελύφους 

 Έλεγχος οθόνης

 Έλεγχος καλωδίων και εξαρτημάτων

 Έλεγχος μπαταρίας 

 Έλεγχος όλων των παραμέτρων παρακολούθησης  ασθενών με εξειδικευμένο και διακριβωμένο εξομοιωτή 

ή ελεγκτή. Σαν παράδειγμα παραμέτρων αναφέρονται, (χωρίς απαραίτητα να εξαντλούνται) οι παράμετροι 

ECG, TEMP,  RESP, NIBP, IBP, SpO2, CO2, ενέργεια απινίδωσης,  μέγιστη τάσης & μέγιστο ρεύμα 

παλμού απινιδώσης καθώς και την διάρκεια του με αποτύπωση της καμπύλης απινίδωσης, χρόνου 

φόρτισης, συγχρονισμένη απινίδωση, απόδοσης  AED, έλεγχος  απόδοσης ενσωματωμένου βηματοδότη , 

κ.λ.π.)

 Έλεγχος φυσικών παραμέτρων. Σαν παράδειγμα παραμέτρων αναφέρονται (χωρίς απαραίτητα να 

εξαντλούνται) οι παράμετροι  τάση ρεύμα, πίεση, θερμοκρασία, ένταση φωτισμού , κ.λ.π.

 Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας της κάθε συσκευής πριν την τελική παράδοση στον χρήστη.

 Μικρορυθμίσεις όπως ρύθμιση ημερομηνίας /ώρας.

 Για τους απινιδωτές MARQUETE αντικατάσταση και των εσωτερικών μπαταριών, σε όποιον απαιτείται.

(Περισσότεροι πιθανοί έλεγχοι να αναφερθούν) 

6. Οι ανάδοχες εταιρίες θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν :

 Πιστοποίηση ISO και συμφωνία με την Υπουργική απόφαση για διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

και υπηρεσιών. Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 Προσωπικό με εξειδικευμένες σπουδές και εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 Δικό τους εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου απινιδωτών, ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει τους απινιδωτές σε 

συμφωνία με τα πρότυπα ασφαλείας αλλά και σε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Στους 

απαραίτητους ελέγχους θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού να περιλαμβάνονται έλεγχοι ηλεκτρικής 

ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC-60601 ή/και IEC 62353. Να κατατεθούν τα σχετικά τεχνικά 

φυλλάδια του εξοπλισμού αλλά και τα φύλλα διακρίβωσης της συσκευής από τον  κατασκευαστή τα οποία 

πρέπει να είναι σε ισχύ.

7. Η προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές 

προδιαγραφές.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των απινιδωτών 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 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ





Σελίδα 7 από 9

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.

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 
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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:

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 
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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, 

 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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