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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-

1995).

2. Το 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. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007)

4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001).

5. Tη με αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τ. Β’) περί 

αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 

2362/95, άρθρο 83, παρ. 1  

6. Το Π.Δ. 80/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

7. Το  Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις».

8. Το Ν.4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την κεντρικοποίηση 

προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.

9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα. 

10. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «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», όπως 

ισχύει. 

0000529931





2

11. Tη με θέμα 28ο / πρακτικό 34ο / 27-10-2022 (ΑΔΑ 6ΑΨΟ46907Τ-4ΞΘ) Απόφαση ΔΣ σχετικά με την 
έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού

12. Τη με θέμα 27ο / πρακτικό 03ο / 30-01-2023 (ΑΔΑ 9Ρ0946907Τ-81Ζ) Απόφαση ΔΣ που τροποποιεί 
την με  θέμα 28ο / πρακτικό 34ο / 27-10-2022 (ΑΔΑ 6ΑΨΟ46907Τ-4ΞΘ) ως προς τον ΚΑΕ .

13. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
την ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

για την «Αντικατάσταση  των οπτικών ινών του δικτύου DATA (CPV 32560000-6) του Γενικού   
Νοσοκομείου Χανίων»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επείγουσα 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  20-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ.
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
«Αντικατάσταση  των οπτικών ινών του δικτύου DATA (CPV 32560000-6) του 

Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

Κωδικός Αριθμού Εξόδου 
(ΚΑΕ) 1899

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

23REQ012246209 2023-03-07
23REQ012253827 2023-03-08

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ Προϋπολογισμός 22.320,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 180 ημέρες.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ

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

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.

Υπάρχουσα κατάσταση.

Το νοσοκομείο Χανίων διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών που καλύπτει 16 υπο κατανεμητές. Το 
δίκτυο βασίζεται σε πολύτροπες οπτικές ίνες 62.5/125. Εξαιτίας του ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις 
σύγχρονες απαιτήσεις ταχύτητας 10Gbps θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση τους. Κάθε κατανεμητής  
διαθέτει οπτικό PatchBox, που τερματίζονται 2 ζεύγη οπτικών ινών σε STConnector. Σε κεντρικό κατανεμητή 
του νοσοκομείου τερματίζονται όλοι υποκατανεμητές  έξω από το Computer Room. To Computer απέχει 
περίπου 20 μέτρα από τον κεντρικό κατανεμητή. Μεταξύ Computer Room και κεντρικού οπτικού 
κατανεμητή υπάρχει ψευδοροφή.

Σκοπός του έργου:

Στόχος του έργου είναι να εγκατασταθούν νέες οπτικές ίνες τουλάχιστον 6 ζευγών (12 ίνες) τεχνολογίας 
SingleMode 9/125 από το Computer Room προς κάθε υποκατανεμητή. 

Μεθοδολογία όδευσης

Η όδευση θα πρέπει να ακολουθήσει την υπάρχουσα διαδρομή των υπαρχόντων οπτικών ινών εντός των 
σχαρών του ασθενών ρευμάτων που διαθέτει το νοσοκομείο.  Ο ανάδοχος είναι θα πρέπει να μεριμνήσει 
για το άνοιγμα και κλείσιμο τον ανάλογων ψευδοροφών που θα απαιτηθεί.   

Σε κάθε υποκατανεμητή θα πρέπει η οπτική ίνα να τερματιστεί στο υπάρχοντα οπτικό patchboxσε 
ConnectorSTπου είναι τοποθετημένο σε υπάρχοντα RACK.

ΤοComputerRoomδιαθέτειRACK 42U, δικτυακού εξοπλισμού στο οποίο υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση 
των νέων οπτικών patchbox.

Μεθοδολογία τερματισμού/υλικά κατασκευής

Μετώπες μικτονόμησης οπτικών ινών

 Κονέκτορες & αντάπτορες

Οι αντάπτορες (μπλοκ) οπτικών ινών θα είναι LC duplex. Για μονότροπες ίνες θα είναι  

μπλέ και θα διαθέτουν κεραμικό χιτώνιο ευθυγράμμισης (alignmentsleeve). 

Όλα τα καλώδια οπτικών ινών του Computer Roomθα τερματίζονται υποχρεωτικά με την 
τεχνολογία συγκόλλησης (fusionspilced), με LC κονέκτορες pigtails μήκους 1 ή 2 m. Τα 
pigtails θα έχουν τις ακόλουθες επιδόσεις με αντίστοιχα αποτελέσματα  testreport επάνω 
στην συσκευασία τους:

Για μονότροπη ίνα, κονέκτορας UPC (Ultra Physical Contact): Insertion Loss Max/Master  
≤0,25dB, Insertion Loss Average/Master ≤0,18dB.

Όλοι οι κονέκτορες pigtails και οι αντάπτορες θα είναι εφοδιασμένοι με καλύμματα 
προστασίας έναντι σκόνης.

Όλα τα καλώδια οπτικών ινών των υποκατανεμητών θα τερματίζονται υποχρεωτικά σε 
υπάρχοντα οπτικά patchbox με την τεχνολογία συγκόλλησης (fusionspilced), με ST 
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κονέκτορες pigtails μήκους 1 ή 2 m. Τα pigtails θα έχουν τις ακόλουθες επιδόσεις με 
αντίστοιχα αποτελέσματα  testreport επάνω στην συσκευασία τους:

Για μονότροπη ίνα, κονέκτορας ST-UPC (Ultra Physical Contact): Insertion Loss 
Max/Master  ≤0,25dB, Insertion Loss Average/Master ≤0,18dB.

Όλοι οι κονέκτορες pigtails και οι αντάπτορες θα είναι εφοδιασμένοι με καλύμματα 
προστασίας έναντι σκόνης.

 Συρτάρια οπτικών ινών – patchbox

ΣτοComputerRoomθαπρέπει να τοποθετηθούν: 

Νέα συρτάρια οπτικών ινών.

Τα συρτάρια θα είναι μεταλλικά, τυποποιημένης διάστασης 19’’ και θα δέχονται όλους τους 
τύπους μπλοκ (αντάπτορες) οπτικών ινών (LC, SC, ST, MPO/MTP). Μέγιστη χωρητικότητα 
κάθε συρταριού 96 υποδοχές LC. Θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη στήριξη διαφορετικών 
τύπων μπλοκ στο ίδιο συρτάρι. Στο συρτάρι θα περιλαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 
εξαρτήματα στήριξης καλωδίων (δεματικά, ετικέτες σήμανσης, στυπιοθλίπτες, στήριξη 
καλωδίων που περιορίζει στο επιτρεπόμενο την κάμψη του καλωδίου κ.α.) ώστε να 
διασφαλιστεί η σωστή τοποθέτηση των οπτικών ινών.

 Οι κασέτες θα περιλαμβάνουν περιτύλιξη ίνας και υποδοχές για τη στήριξη των 
συγκολλήσεων pigtails (fusionspliced). 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα διαθέτουν ετικέτες σήμανσης.

Τύπος Οπτικών ινών

Οι νέες οπτικές ίνες που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να είναι SingleMode 9/125 12 ινών 
(6 ζευγών) εξωτερικού χώρου και τουλάχιστον και να διαθέτουν μεταλλική αντιτρωκτική 
θωράκιση.

Το λιγότερο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από τον κατασκευαστή τους ότι ακολουθούν 
το πρότυπο   G652D, IEC 60794-3ή άλλο με ανώτερα χαρακτηριστικά.

Τρόπος Συγκόλησης

 Οτερματισμόςπρέπει  να γίνει σε προτερματισμένα οπτικά pigtail με τεχνικές προδιαγραφές 
που περιεγράφηκαν στην άνωθεν παράγραφο με τη μέθοδο fusionsplising, Θα πρέπει να 
τερματισθούν και οι 12 οπτικές ίνες στην πλευρά και των δύο άκρων 
(ComputerRoom&Κατανεμητή) 

Πιστοποίηση 

Η πιστοποίηση των δικτύων των οπτικών κυκλωμάτων θα γίνει με εφαρμογή των 
προτύπωνEIA/TIA 568 B.3 το οποίο ενσωματώνει τις διατάξεις του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 
568Α,με OTDR καιpowermeter, για την μέτρηση του μήκους της οπτικής ίνας και της 
απόσβεσης σε dB για κάθε οπτικό κύκλωμα (ζεύγος ινών). Στο τέλος του έργου θα πρέπει 
να παραδοθεί αναλυτικός πίνακας μετρήσεων της πιστοποίησης.
Οι μετρήσεις των οπτικών ινών θα γίνουν με χρήση οργάνων πιστοποίησης τύπου OTDR,
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OLTS και Power Meter για μήκη κύματος 1310 nm, 1550 nm και 1625 nm. 

Συγκεκριμένα ζητούνται:
• Οπτική απώλεια σύνδεσης από άκρη σε άκρη
• Συμβολή εξασθένισης στους οπτικούς σύνδεσμους
• Μήκος της ίνας
• Ποσοστό εξασθένησης ανά μονάδα μήκους
• Γραμμικότητα της απώλειας ίνας ανά μονάδα μήκους
• Καμπύλη εξασθένισης
• Απόσβεση τερματισμού σε οπτικούς κατενεμητές
• Ανάκλαση τερματισμού σε οπτικούς κατενεμητές
Θα παραδοθούν αμφίδρομες (bidirectional) μετρήσεις όλων των νέων τμημάτων οπτικών 
ινών που θα κατασκευάσει ο ανάδοχος καθώς και end to end μετρήσεις μεταξύ των 
οπτικών κατανεμητών.

Πίνακας αποστάσεων κατανεμητών που θα πρέπει να εγκατασταθεί νέα οπτική ίνα

RACK ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΌΣΤΑΣΗ  
RACK ΑΠΌ 
COM/ROOM 

ΜΕΤΡΑ

1 4ος Γραφεία Ιατρών (Αποθήκη χώρος 300-Β1 
11.1) 185

2 4ος Γραφεία Ιατρών (Αποθήκη χώρος 400-Β2 
11.1) 110

3 1ος Στη ΒΡΑΧΕΙΑ πισω από ασανσέρ (Αποθήκη 
χώρος 243-Β1.09) 180

4 1ος Στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ πισω από ασανσέρ 
(Αποθήκη κεντρ. κατανεμητής)

60

5 ΙΣΟΓΕΙΟ Δίπλα στηΑιμοδοσία (Ντουλάπα)
215

6 ΙΣΟΓΕΙΟ Στα ΤΕΠ (Ντουλάπα)
240

7 ΙΣΟΓΕΙΟ ΣτοδιάδρομοΨυχιατρικού (Ντουλάπα)
170

8 ΙΣΟΓΕΙΟ Στο Β.M.S. χώρος Τ.Υ. (Ντουλάπα) 130

9 ΙΣΟΓΕΙΟ ΣτοδιάδρομοΑκτινολογικού (Ντουλάπα)
135
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10 ΙΣΟΓΕΙΟ Απέναντι από το κυλικείο (Ντουλάπα)
180

11 ΙΣΟΓΕΙΟ Στο διάδρομο του Μικροβιολογικού 
(Ντουλάπα) 210

12 ΙΣΟΓΕΙΟ Στα εξωτερικά ιατρεία απέναντι από στάση 
αδερφής (Ντουλαπα) 235

13 ΙΣΟΓΕΙΟ Στη ΜΤΝ πισω από στάση αδερφής 
(Ντουλαπα) 155

14 ΥΠΟΓΕΙΟ Στο διάδρομο απέναντι από τους Απορους 
Φαρμακείου (Ντουλαπα)

190

15 ΥΠΟΓΕΙΟ Εξω από μαγειρεία (Ντουλαπα) 75

16 1ος Τμήμα Πληροφορικής κατάληξη οπτικών 
ινων 20

CO-
RΟΟΜ 1ος Computer Room Τμήμα Πληροφορικής

ΣΥΝΟΛΟ 2.490

Ο ανάδοχος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τουλάχιστον τα ακόλουθα επί ποινή 
αποκλεισμού:

 Κατασκευαστή & τύπο οπτικώνινών.που να είναι συμβατός με τις άνωθεν 
προδιαγραφές

 Κατασκευαστή &τύπο οπτικών Patch boxπου να είναι συμβατός με τις άνωθεν 
προδιαγραφές

 Κατασκευαστή & τύπο οπτικώνPig Tailπου να είναι συμβατός με τις άνωθεν 
προδιαγραφές

 Τον Κατασκευαστή και τον τύπο του όργανού συγκόλλησης και των οργάνου 
πιστοποίησης OTDR.

 Συνολική τιμή που να περιλαμβάνει το κόστος του έργου πλήρως ολοκληρωμένου.
 Παράδοση του έργου  εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης .   

Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει κατά το πέρας του έργου αναλυτικό πίνακα σημάνσεων 
για κάθε κατανεμητή και μετρήσεων με OTDR.

Επιπλέον η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και  τα ακόλουθα προϊόντα:

Είδος Ποσότητα

Οπτικό Patch Cord 2m single mode 
ST/LC 9/125 UPC

20

Οπτικό Patch Cord 2m single mode 20
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LC/LC 9/125 UPC

Οπτικό Patch Cord 5m single mode 
LC/LC 9/125 UPC

5

Generic SFP+ Module 10G-LR 1310nm 
DELL compatible

45

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.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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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. 
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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