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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

   
                                       

    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 16ο / πρακτικό 3ο/ 30-01-2023 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ :Ω84446907Τ-ΒΚ2) που εγκρίνει τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και την διενέργεια του διαγωνισμού.

9. Τις  επείγουσες  υπηρεσιακές  ανάγκες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ   «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ "(CPV:50730000-1)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.
                                                       

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

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  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την  Δευτέρα 20-02-2023 

και ώρα 14:00μ.μ

0000526999
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ΤΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ "(CPV:50730000-1)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 0887

    ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ) 23REQ012110800 2023-02-10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προϋπολογισμός  14.945,00  ευρώ (άνευ .Φ.Π.Α. 24%) για ένα έτος
Προϋπολογισμός :18.531,80 ( συμπ.Φ.Π.Α.24%) για ένα έτος 
Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης 18.531,80  με.Φ.Π.Α.24%
Συνολικός προϋπολογισμός%(με το δικαίωμα προαίρεσης): 37.063,60  
συμπ.Φ.Π.Α.24

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ: 28210 22335  Ε-mail: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN                                                                                       

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ –ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ – 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Προϋπολογισμός: 18.531,80€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για ένα έτος 

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να επιθεωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να πραγματοποιεί 

προγραμματισμένες συντηρήσεις, τουλάχιστον μια φορά ανά έτος, στα ψυκτικά μηχανήματα του ΓΝ 

Χανίων και των Δομών του Ψυχιατρικού Τομέα (συνημμένοι πίνακες (α) και (β) αντίστοιχα).Οι διευθύνσεις 

των Δομών του Ψυχιατρικού Τομέα αναφέρονται στον (δ) συνημμένο πίνακα. Ειδικότερα, η συντήρηση 

των ψυκτικών μηχανημάτων (κλιματιστικά και ψυγεία) που υποστηρίζουν χώρους ζωτικής σημασίας ή 

εντατικής χρήσης(ΤΕΠ, Εργαστηριακός Τομέας, Μαγειρεία, Πλυντήρια) θα γίνεται τουλάχιστον δυο φορές 

ανά έτος. Γενικά, το πρόγραμμα συντήρησης θα διαμορφώνεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή και 

αδιάλειπτη λειτουργία των ψυκτικών μηχανημάτων. Οι εν λόγω εργασίες προγραμματισμένων 

συντηρήσεων θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών (Δευτέρα – 

Παρασκευή 08:00-15:00), με βάση χρονοδιαγράμματα που θα συμφωνηθούν μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η πρώτη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί 

οπωσδήποτε πριν την έναρξη της θερινής περιόδου. Κατά τα λοιπά, τα χρονοδιαγράμματα συντηρήσεων 





3

(ψυκτικών θαλάμων, αυτόνομων κλιματιστικών κλπ.) μπορούν να τροποποιούνται κατόπιν συμφωνίας των 

συμβαλλομένων. 

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και 

αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

3. OΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει τα αναγκαία μικροϋλικά και αναλώσιμα (χημικά καθαρισμού κλπ) για τη συντήρηση 

των μηχανημάτων. Τα ανωτέρω υλικά θα πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ και θα είναι πιστοποιημένων 

κατασκευαστικών οίκων. Τα χημικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση των 

κλιματιστικών θα είναι: α) ειδικό αλκαλικό καθαριστικό κλιματιστικών εσωτερικής χρήσης(με δραστική 

ουσία μεταπυριτικό νάτριο), για την απομάκρυνση των ρύπων και την καταπολέμηση τυχόν μυκήτων ή 

βακτηρίων και β) ειδικό χημικό απολυμαντικό στοιχείων με ήπια οσμή, χωρίς επιθετικές αναθυμιάσεις. Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει επίσης να διατηρεί απόθεμα ή να έχει άμεση πρόσβαση σε ανταλλακτικά που 

ενδέχεται να απαιτηθούν για την πραγματοποίηση επειγουσών επισκευών, σύμφωνα μετον (γ)συνημμένο 

πίνακα. Θα κατατεθούν τιμές προσφοράς για όλα τα υλικά του πίνακα (γ), δεσμευτικές για τη διάρκεια της 

Σύμβασης. 

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μετά από το πέρας κάθε επίσκεψης θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων 

Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τα ανταλλακτικά που χρήζουν 

αντικαταστάσεως. Στην περίπτωση όπου απαιτείται άμεση διάθεση ανταλλακτικών από τον Ανάδοχο λόγω 

ανάγκης επείγουσας αποκατάστασης βλάβης ψυκτικού μηχανήματος, η προμήθεια τους θα γίνεται κατόπιν 

έγκρισης της Υπηρεσίας και θα ισχύουν οι κατατεθειμένες τιμές προσφοράς για τα υλικά του πίνακα (γ). 

Για τυχόν άλλα αναγκαία υλικά ή για μεγάλης κλίμακας επισκευές – αντικαταστάσεις ψυκτικών 

μηχανημάτων, θα ακολουθούνται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες προμήθειας. 

 Ειδικότερα, για τις μονάδες (ψυκτικοί θάλαμοι, κλιματιστικά) που περιέχουν φορτίο >3Kg ουσιών που 

καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009) ή φορτίο >5 τόνων 

ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014), θα 

καταγράφονται αναλυτικά σε ειδικό ηλεκτρονικό δελτίο (φόρμα) όλες οι τεχνικές εργασίες επί των μονάδων 

αυτών (εγκατάσταση, τακτική συντήρηση, αντιμετώπιση βλαβών, απεγκατάσταση κλπ), ώστε να 

ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Δελτίου Ελέγχου (Η.Δ.Ε.) εξοπλισμού της κάθε μονάδας. 

Σημείωση: Η αρχική καταγραφή και καταχώρηση των ανωτέρω ψυκτικών μονάδων στη 

Βάση Δεδομένων ODS&F-Gases του Υ.Π.ΕΝ. δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του παρόντος 

διαγωνισμού.

5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής 

κατάστασης των Μηχανημάτων.

6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά με τις αναγκαίες επισκευές / βελτιώσεις 

των Μηχανημάτων.

7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να επεμβαίνει εντός δυοωρών από την ειδοποίηση για βλάβες που αφορούν 

ψυγεία – ψυκτικούς θαλάμους και κλιματιστικά που υποστηρίζουν χώρους ζωτικής σημασίας ή 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και εντός εικοσιτετραώρου για βλάβες που αφορούν τα κλιματιστικά των 

λοιπών χώρων και ψύκτες πόσιμου νερού.Με την προσφορά θα κατατεθεί αριθμός κινητού τηλεφώνου και 

διεύθυνση emailεικοσιτετράωρης λειτουργίας. 

8. Για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει την αποκλειστική ευθύνη, ως ορίζει η 

(βιομηχανική, εργατική, τεχνική κλπ) Νομοθεσία. 

9. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης 

ή επισκευής των μηχανημάτων και την ορθή χρήση των χημικών καθαρισμού και των ψυκτικών μέσων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.
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10. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ως Κύριο Αντικείμενο Δραστηριότητας «υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και 

κλιματιστικών συσκευών»(να κατατεθεί σχετικό αποδεικτικό με την προσφορά)και να διαθέτει: 1) άδεια 

Εργοδηγού Ψυκτικού με πιστοποίηση χειρισμού φθοριούχων αερίων Κατηγορίας Ι και 2) βεβαίωση 

επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου κατάρτισης με αντικείμενο «χημικός καθαρισμός και απολύμανση 

κλιματιστικών μονάδων» από αδειοδοτημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (να κατατεθούν με την 

προσφορά). 

11. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους του ΓΝ Χανίων και των Δομών του 

Ψυχιατρικού Τομέα προκειμένου να λάβουν γνώση των προς συντήρηση εγκαταστάσεων, κατόπιν 

συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία. Με την προσφορά οι υποψήφιοι θα καταθέσουν δήλωση ότι 

συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

12. Θα δοθεί μια ενιαία τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών. 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΑ/Α
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΨΥΓΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ELECTROLUX MRB 150 1
2 ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ   5
3 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ CFC FREE SANYO 1
4 ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ  FRIGOREX 1
5 ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ PITSOS 3
6 ΨΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ 35
7 ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ QUENE 1

8 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ELECTROLUXMRF 
280/35 1

9 ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ  16
10 ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 5
11 ΨΥΚΤΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 10
12 ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΜΠΕN ΜΑΡΙ  2
13 ΨΥΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΙΚΡΑ 50
14 ΨΥΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΕΣΑΙΑ 5
15 ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ (SPLIT) 9.000-18.000 BTU/h 75
16 ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ SPLIT 24.000 BTU/h 28

17 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ, ΚΑΣΕΤΑΣ, ΚΑΝΑΛΑΤΑ, 
ΟΡΟΦΗΣ 12

18 ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ 
ΑΕΡΑ 2

19 ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ 255

Β. ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α/Α
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ   1
2 ΨΥΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 20
3 ΨΥΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΙΚΡΑ 10
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4 ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ (SPLIT) 9.000-18.000 BTU/h 116
5 ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ SPLIT 24.000 BTU/h 6

ΣΥΝΟΛΟ 153

Α/Α Γ. ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ενδεικτική 
ποσότητα 
(τεμάχια)

Τιμή 
Τεμαχίου  

χωρίς 
ΦΠΑ (€)

1 Φίλτρο Freon   1/4'' 5
2 Φίλτρο Freon   3/8'' 5
3 Βάνα A/C  1/4'' 10
4 Βάνα A/C  3/8'' 10
5 Βάνα A/C  1/2'' 5
6 Βάνα A/C  5/8'' 5
7 Θερμοεκτονωτική Βαλβίδα   R134 5
8 Θερμοεκτονωτική Βαλβίδα   R404 / R449 5
9 Ψηφιακός Θερμοστάτης - Θερμόμετρο με αισθητήριο 

θερμοκρασίας 6
10 Συμπιεστής   1/2 HP      R134 1
11 Συμπιεστής   1/2 HP      R404 1
12 Συμπιεστής   1/6 HP       R134 2
13 Συμπιεστής   1/4 HP       R134 1
14 Συμπιεστής   1/4 HP       R404 1
15 Συμπιεστής   1/4 HP       R600 2
16 Συμπιεστής   1/5 HP       R600 2
17 Συμπιεστής   1/6 HP       R600 2
18 Ανεμιστήρας 10W 10
19 Ανεμιστήρας 16W 10
20 Ανεμιστήρας compact με πλαίσιο 5
21 Τερματικοί διακόπτες πόρτας 5
22 Πλακέτες a/c universal 5
23 Πυκνωτές εκκίνησης χωρητικότητας 30 – 80 μF 10
24 Πυκνωτές λειτουργίας χωρητικότητας 1,5 – 2,5 μF 10

Δ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΙΔΑ 25 
ΘΕΡ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «ΚΑΜΠΩΝ» (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΚΑΜΠΩΝ 11 ΝΕΑ ΧΩΡΑ 
ΘΕΡ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «ΚΑΜΠΩΝ» 
(Α΄ΟΡΟΦΟΣ)

ΚΑΜΠΩΝ 11 ΝΕΑ ΧΩΡΑ

ΘΕΡ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «Κ. ΜΑΝΟΥ» Κ. ΜΑΝΟΥ 23 (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
ΘΕΡ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «ΕΛΥΡΟΥ» ΕΛΥΡΟΥ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΗΣ (ΚΟΥΜΠΕΣ)
ΞΕΝΩΝΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΠΑΣΙΦΑΣΗΣ 2 (ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑΣ)
ΞΕΝΩΝΑΣ «ΕΔΕΜ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

(ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ)
ΞΕΝΩΝΑΣ «ΝΑΪΑΔΕΣ» ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 62
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ «ΑΠΑΝΕΜΙΑ» ΝΑΞΑΚΗ 7 («ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ»)
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» ΟΔΟΣ ΣΗΦΑΚΑ (ΚΑΛΑΘΑΣ) 
ΨΥΧΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΙΚΑ, 

ΚΑΛΥΚΑΣ)
ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π.Χ. ΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
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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 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 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. 
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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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