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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  αρ.πρωτ.26814/21-010-2022 (ΑΔΑ:9ΓΕΘ46097Τ-698) Πράξη Διοικητή που 

εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και την διενέργεια Έρευνας Αγοράς.

9. Τις επείγουσες  υπηρεσιακές ανάγκες

Την με  αρ.πρωτ.26814/21-010-2022 (ΑΔΑ:9ΓΕΘ46097Τ-698) Πράξη Διοικητή 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. 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98314000-7-45442100-8) ΤΗΣ Β’ Χ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, του Γ.Ν. 

Χανίων.

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  Τρίτη   01-11-2022  και ώρα 14.00 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»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΝΑΘΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98314000-7-45442100-8) ΤΗΣ Β’ 

Χ/Γ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)
0863

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑΜ:  22REQ011469403 2022-10-21
AΔΑΜ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 22REQ011470056 2022-10-21     

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ

    Προϋπολογισμός:  11.200,00 €  (άνευ  Φ.Π.Α)    13.888,00 € (με Φ.Π.Α 
24%)

ΧΡΟΝΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

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

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.: 28213-42306, e-mail: αpontikaki@chaniahospital.gr

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

mailto:apontikaki@chaniahospital.gr
mailto:%CE%B1pontikaki@chaniahospital.gr
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου 

παραγωγής, τις προδιαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα, απαιτούνται τα ακόλουθα:

- Λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα.

- Ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο και αφαίρεση της σκόνης των τοίχων και οροφών.

- Απόξεση, καθαρισμός, στοκάρισμα ρωγμών.

- Τρίψιμο με υαλόχαρτο μετά από την ξήρανση του στόκου.

- Αστάρωμα όλων των επιφανειών με οικολογικό αστάρι.

- Μετά την πλήρη ξήρανση του ασταριού και πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης 

χρώματος, γίνεται προσεκτική επίτριψη της επιφάνειας με ψιλό υαλόχαρτο όπου 

απαιτείται, για να εξαλειφθούν τυχόν επιφανειακές ατέλειες.

- Τελικός χρωματισμός με διάστρωση δυο στρώσεων οικολογικού πλαστικού χρώματος 

υψηλής ποιότητας.

- Αν τυχόν διαπιστωθεί η παρουσία μυκήτων οι επιφάνειες πλένονται με ειδικά 

μυκητοκτόνα διαλύματα. Γενικότερα, οι στρώσεις των χρωματισμών εφαρμόζονται σε 

καθαρές, στεγνές, γερές, λείες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνειες 

που έχουν υποστεί την απαραίτητη προεργασία, υπό κατάλληλες συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγρασίας και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των υλικών 

χρωματισμού. Κάθε στρώση χρώματος εφαρμόζεται μόνο αφού στεγνώσει εντελώς η 

προηγούμενη στρώση. 

- Η κατανάλωση χρώματος ανά m2 θα συμβαδίζει με τις προδιαγραφές του οίκου 

παραγωγής.

- Όλα τα υλικά χρωματισμών πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αναμιγνύονται, 

αραιώνονται κλπ. με τους συνιστώμενους διαλύτες (νερό) σε καθαρά δοχεία, στις ορθές 

αναλογίες, καλά και με προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, 

ομοιογένεια, πυκνότητα & συνοχή και θα χρησιμοποιούνται μέσα στον χρόνο που 

συνιστά ο κατασκευαστής τους, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Απαγορεύεται η ανάμειξη 

ανομοιογενών υλικών καθώς και κατάλοιπων χρωμάτων για τη δημιουργία νέων.

- Πριν από την βαφή των επιφανειών θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

κάλυψη των επιφανειών που δεν χρωματίζονται (υαλοπίνακες, πόρτες, ντουλάπες, πρίζες 

κλπ.) και τα οποία μετά το πέρας των εργασιών θα αποκαθίστανται. Ειδικότερα, θα 

καλύπτονται οπωσδήποτε με χαρτοταινία όλες οι ακμές των επιφανειών όπου γίνονται 

«κοψίματα». Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται επίσης στην προστασία των νέων βινυλικών  

δαπέδων των χώρων, εφόσον αυτά έχουν τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών 

ελαιοχρωματισμού, και θα καλύπτεται οπωσδήποτε με χαρτοταινία το «καπελάκι» του 

σοβατεπί του δαπέδου. 
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- Στα σημεία των διαδρόμων των Κλινικών όπου υπάρχει ζωγραφικός διάκοσμος θα 

περαστεί βερνίκι νερού διάφανο ματ και το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί για τη βαφή 

της τοιχοποιίας θα «σβήσει» ομοιόμορφα στις πλευρές του διακόσμου. 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, 

έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που ασχολούνται αποδεδειγμένα με εργασίες 

εφαρμογής συναφών με τον Διαγωνισμό υλικών(δομικών, χρωμάτων, μονωτικών).Οι 

συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με την προσφορά τους βεβαίωση εγγραφής 

τους στο Επιμελητήριο (Εμπορικό, Βιοτεχνικό, ή Τεχνικό). Από το ΕΒΕ ζητείται η 

αναγραφή του ΚΑΔ για εργασίες εφαρμογής χρωμάτων. Στην περίπτωση 

διπλωματούχων Μηχανικών, Τεχνολόγων Μηχανικών και Εμπειροτεχνών, ζητείται η 

Βεβαίωση εγγραφής σε κατάλληλα Μητρώα (ΜΕΚ/ΜΕΕΠ/Περιφέρειας) με αντικείμενο 

Οικοδομικά.

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προβεί σε αυτοψία παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας 

(λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσει υποχρεωτικά και επί ποινής 

αποκλεισμού με την προσφορά του) ώστε να διαμορφώσει πλήρη εικόνα των εργασιών.

- Για την κατάρτιση της προσφοράς του ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ’ 

όψη την κατάσταση και τον τύπο των επιφανειών της τοιχοποιίας προς χρωματισμό, την 

πιθανότητα μη εμφανών προβλημάτων σε αυτήνκαι την χρήση εξοπλισμού και 

εργαλείων. Οτιδήποτε επιπλέον ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών και δεν 

έχει περιγραφεί θα γίνει με δαπάνες του Αναδόχου. 

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και να εφοδιάζει το προσωπικό του με όλα 

τα αναγκαία εργαλεία και εξοπλισμό που απαιτείται για την έντεχνη και ταχεία εκτέλεση 

των εργασιών.

- Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από πλήρως στελεχωμένο κι έμπειρο συνεργείο 

τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Τεχνικής 

και τις οδηγίες της Υπηρεσίας (με την προσφορά να κατατεθεί κατάλογος του 

προσωπικού του Αναδόχου που θα στελεχώσει το συνεργείο). Όλο το προσωπικό του 

Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και να τηρεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

Γενικότερα, από τον Ανάδοχο θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή 

εκτέλεση των εργασιών, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί 

υγιεινής και ασφάλειας.

- Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και τον προγραμματισμό της 

Υπηρεσίας. Κάθε εργασία θα ελέγχεται τμηματικά (με την ολοκλήρωση κάθε φάσης) και, 

μόνο κατόπιν εγκρίσεως, θα ακολουθεί το επόμενο στάδιο εργασιών. Λόγω του 

επείγοντος, οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται και Σαββατοκύριακα ή αργίες. Ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να συντονισθεί με άλλα συνεργεία που θα εργαστούν παραλλήλως στους 

εκκενωμένους χώρους για την τοποθέτηση νέων δαπέδων, καθώς και για τυχόν 

απαιτούμενες άλλες επισκευές - εργασίες συντήρησης των Θαλάμων, ή άλλων χώρων 

των Κλινικών.Ο χρόνος παράδοσης ανά Κλινικήθα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
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ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών θα γνωστοποιείται στον 

Ανάδοχο από την Υπηρεσία το αργότερο επτά ημέρες νωρίτερα. 

- Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει το συντομότερο 

όλα τα εργαλεία, κλίμακες, άχρηστα υλικά και πλεονάζοντα χρώματα και να καθαρίσει τις 

επιφάνειες  (δάπεδα, τοίχους, επενδύσεις, υαλοπίνακες, είδη υγιεινής κλπ.) από τυχόν  

χρωματισμούς. Δεν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώματα μέσα σε τουαλέτες, 

αποχετεύσεις δαπέδων κλπ. αλλά θα φυλάσσονται σε δοχεία και θα απομακρύνονται από 

το εργοτάξιο με μέριμνα του Αναδόχου.

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του Υπεύθυνη 

Δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για τον προϋπολογισμό των εργασιών ελαιοχρωματισμού των εσωτερικών χώρων των 

Κλινικών σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, λαμβάνεται υπόψη το κατά 

προσέγγιση καθαρό εμβαδόν των επιφανειών που θα χρωματιστούν. Tο συνολικό καθαρό 

εμβαδόν ανά Κλινική σύμφωνα με την προμέτρηση των επιφανειών είναι 1.400m2 (τοιχοποιία 

και οροφές).Δεν γίνεται τελική επιμέτρηση πληρωμής, αλλά θα δοθεί τιμή προσφοράς 

«κατ΄αποκοπή».

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά Κλινική ανέρχεται σε 11.200€ χωρίς ΦΠΑ (13.888€με 

ΦΠΑ).

 

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 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
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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
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